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SAGRARIO ALEMAN ASTITZ
EUSKALTZAIN BERRIAREN
SARRERA-HITZALDIA
Etxaleku, 2008-V-31

ONGIETORRIA
Maria Antonia Iribarren,
Imozko alkatea
Ongi etorri Euskaltzaindiko kide guztiak, udaletako ordezkariak eta gainerako erakunde eta lagunak.
Sagrario Aleman Euskaltzaindira sartzen dela ospatzeko bildu gara hemen, Etxalekun, Imotzen.
Sagrariok bere jaioterrian ospatu nahi izan du. Herri honek bizirik eduki
du bere hizkuntza, eta belaunaldiz-belaunaldi pasatu da, etenik gabe, gurasoengandik seme-alabengana, baita Sagrarioren gaztaroko urte zailetan ere.
Sagrario euskaltzale fidel eta sutsua izan da, euskararen zabalkuntzaren
eta osasunaren alde egin duena, bere eginez Euskaltzaindiaren beraren leloa:
«ekin eta jarrai».
Euskaltzain oso izendatze hau urtetan euskararen alde egin duen lanaren
errekonozimendua da. Hori dela-eta, harro gaude Imozko herritar guztiok, gure
hizkuntza maite baitugu. Maite dugu, bai, eta horregatik haren aldeko konpromisoa berritzen dugu, ikertu eta hobetu dadin, eta arlo guztietan dagokion
tokia eman diezaion (hezkuntzan eta erakunde publikoetan).
Zorionak, Sagrario.

AGURRA
Andres Urrutia,
euskaltzainburua
Agintariok,
euskaltzainkideok,
herritarrok,
Sagrario Alemanen etxeko eta senideok.
Egun on guztioi.
Imoz ibarreko Etxaleku herrira etorri da lehenengoz Euskaltzaindia. Ez,
ordea, euskaltzainak, Antonio Arrue eta Aingeru Irigarai hain zuzen ere, euskaltzain oso zirenak, hona iritsi baitziren 1959. urtean, Nafarroako Diputazioaren eskutik, euskara sustatzeko eta biziberritzeko asmoz.
Orduko ekitaldiaren lekuko dugu egun Euskaltzaindiaren sarrera-ekitaldia
eginen duen Sagrario Aleman etxalekuarra. Orduko hartan haur euskaldun zena,
egun irakasle prestu eta trebea dugu, euskara sustatzeko eta biziberritzeko asmo
hura ezin egokiago betetzen duena euskararen irakaskuntzaren bidez.
Zinez aberasgarria da Sagrarioren ahotik hainbat esaera, esamolde eta
esateko modu entzutea, zorrotz bateratzen baitira bere esan eta erranetan
euskararen tradizio herritarra eta egungo eskakizun linguistikoak.
Askotan aipatzen da gure artean euskararen naturaltasuna, berezkotasuna, euskarak modurik naturalenean gure ezpainetara etorri behar duela azpimarratuz.
Bego hori. Esan dezadan, alabaina, Sagrario Alemanek bermatzen dituela
bere ekinean Euskaltzaindiarentzat ezinbestekoak direnak: bateko, euskararen
aldetik, oinarri sendoa, betikoa, ekialdeko doinu erakargarria eta gogo irmoa,
emakumearen ahots eta aldarte taxuzkoak moldatua; eta besteko, euskara bera,
gure nortasun- eta komunikazio-tresna izan dadin ahaleginean barruratua.
Sagrario Alemanek eskarmentu luzea du euskalgintzan; askoz luzeagoa,
hala ere, bere maisutasuna euskararen transmisioa bermatzen Nafarroan. Esan
gabe doa, Sagrario Aleman bera eta beraren modukoak behar ditugula gure
hizkuntzaren bizirautea bermatu nahi badugu.
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Datorrela, hortaz, Sagrario Aleman gure artera, sarrera-hitzaldia egin dezan
eta entzun ditzagun, arreta osoz, haren hitzak, berak duela mende erdi, hemen,
bere sorterrian, beste bi euskaltzain haien esanak entzun zituen moduan.
Sagrario dugu gaur euskaltzain oso, eta gu, euskaltzaleok, entzule adiguratsu.

BERDETIK HORIRA
Sarrera-hitzaldia
Sagrario Aleman Astitz
Alkate andrea,
Euskaltzainburu jauna,
agintariak,
euskaltzainak,
etxekoak,
jaun-andreak,
egun on.
Ohitura da sarrera hitzaldian bi atal egitea. Lehenean, aurretik aulki hori
zuenaren gorazarrea egiten du euskaltzain berriak, bigarren atalean nork berak
egoki deritzon gaia azaltzen du, betiere, euskararekin lotura duena.
Hogeita zazpigarren aulki hau, aurretik ez zuen inork, Euskaltzaindiak,
berriki arte, hogeita hamar ez, baizik eta hogeita lau euskaltzain besterik ez
baitzuen, ez dagokit bada, aurrekoaren gorazarrea egitea. Hala ere, bi atal
eginen ditut. Lehenean Etxalekuz, euskara eman didan herriaz, eta transmisioaz ariko naiz. Bigarrenean berriz, helduen euskalduntzeaz, ardatz gisa IKAko
Arturo Campion euskaltegia harturik.
ETXALEKU. TRANSMISIOA
Imotz udalerrian dugu Etxaleku. Mugako herria hizkuntzari dagokiola, izan
ere, nire gaztaroan, Imozko Eraso, Oskotz, Latasa eta Urritza edo Basaburuko
Ihaben, Udabe, Beramendi eta beste zenbait erdalduntzat genituen, bertan jende
asko euskalduna izan arren. Muskitz, Zarrantz, Goldaratz eta Etxaleku berriz,
Imozko herri euskaldunak ziren. Gaur askoz zailagoa da horrelako bereizkuntzarik egitea, lehen euskaldun deitzen genituen horietan erdararen indarra askoz
handiagoa delako eta euskara ez dakitenen kopurua txikiagoa herri erdaldunak
deitzen genituen horietan. Hala ere, gaur, Imotz Nafarroako Euskararen Legearen arabera mugan dago, euskal eremuak eta mistoak hemen egiten dute muga.
[x] eta [j] ere hemen elkartzen dira, herri batean bata, ondokoan bestea, erabiltzen dugu. Esan eta erranekin gauza bera dugu. Horretatik hartu du izena he-
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mengo irratiak, Esan-erran. 1958 eta 59an, Jose Manuel Lasarte eta Sagrario
Navarro mintzatzen zitzaizkigun Berueteko radioa isildu eta, urte luzez, deus
gabe egon ondoren, 1998an sortu zen Esan-erran irratia.
Inguruko herri askotan haurrak erdaraz hasi ziren berrogeiko hamarkadan,
Etxalekun berriz, euskaraz bizi ginen, euskaraz pentsatzen, sentitzen, mintzatzen eta jostatzen ginen, euskara zen gure hizkuntza, herritarren arteko harremanak eta komunikazioa euskaraz ziren, eskolako hizkuntza erdara bazen ere.
Horixe zen gaztelania, eskolako hizkuntza eta euskaraz ez zekiten erdaldunekin aritzeko balio zuena. Etxalekura etortzen ziren familia erdaldunetako
umeek euskaraz agudo ikasten zuten, karrikan ez baitzuten besterik entzuten,
transmisio bikaina egiten zuten herritarrek.

Hori zen hain zuzen, herri euskaldunen eta besteen arteko aldea, herri
euskaldunetan, etxeko, karrikako eta elizako hizkuntza euskara zela, elizan
latinarekin batean jakina, eta besteetan berriz, erdara. Erdaldun izendatzen
ditugun hauetako zenbaitetan apezak elizan erdaraz hasi ziren ez dakigu zein
Jainkoren izenean; gurasoek seme-alabei ez zieten euskararik irakasten etxe
askotan, «guk sufritu duguna sufri ez dezaten» zioten gizonezko askok, beren
soldadutza garaia gogoan; eskolako ikasketak ongi egiteko, zailtasunik gabe,
euskara jakitea oztopotzat zeukaten frankok, maistra-maistruek horrela esanik.
Garai horretakoa da Muskizko eskolan gertatua. Eskoletara, ez dakit urtean
behin edo, inspektorea etortzen zen, emakume zorrotza zen hura, haurrak ez
ezik maisuak ere arras beldurtzen zituena. Etorri da, bada, Muskitza, eta
bertako mutiko bati galdera bat egin dio, eta honek beldurra edo dena delakoarengatik ez du erantzuten asmatu. Maistrak, aitzakiaren bat behar bere burua
zuritzeko eta, badakizu euskalduna da eta... Euskara jakitea beste edozer
ikasteko traba balitz bezala. Gure aita zena, udaleko idazkaria, han izaki ordea,
eta idazkariak ongi ezagutzen haur guztiak, zein zen euskalduna eta zein ez.
Eta hara zer entzuten duen, Muskitzen euskaraz ez zekien haur bakarra euskalduna zela! Zergatik euskalduna eta, zekien hizkuntza bakarrean inspektore
andreak galdetutakoa ez erantzuteagatik.
Euskarak prestigiorik ez zuen, eta euskaldunak gutxietsiak ziren, beraz,
ez da harritzekoa herri askotan euskarak atzeraka egitea. Gurasoek, erdizka
zekiten gaztelania besterik ez zieten transmititzen beren seme-alabei, eta haur
hauek, euskara jakinki ez eta etxean euskaraz aritzen zirenek baino gaztelera
kaxkarragoa zuten maiz.

Prestigioa ematearren, eta herri askotan gertatzen ari zena geldiarazi nahian, Principe de Vianako Sección de Fomento del Euskera zelakoak hainbat
herritan bestak egin zituen eta euskaraz zekiten haurrei sariak ematen zizkien.
Etxalekun, 1959ko maiatzaren 17an izan zen, Mendekoste egunean, goizean
elizan elkartu zen jendea. Probidentziak hala ekarrita, Euskal Herriaren eta
euskaldunen zaindaria den San Migelen irudia ere Etxalekun omen zen euskara sustatzen. Pentsa zein den euskalduna San Migel, Iruñean berean ere,
urtez urte, oraindik ere, euskaraz kantatzen baitu jendeak bera iristean.
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Etxalekuko bestara itzuliz, elizan bildurik zeudenek elizatik plazarako
bidea egin zuten agintari eta txistulariak aurrean zituztela. Plazan, Imozko
jendeaz gain, Basaburua, Atetz eta Ultzamatik etorritakoak ere elkartu ziren.
San Antonio Eskolaniaren kanten ondoren, Aingeru Irigarai euskaltzainak,
gero ariko ziren Mitxelena eta Uztapide bertsolariak eta hizlari nagusia, Arrue
euskaltzain jauna, aurkeztu zituen. Eta jakina, bertako hizkuntza galtzen ez
uzteko erregua egin zigun eta gazteak, gonbidatu zituen garai bateko bertako
bertsolariak izan ziren Oskozko Erdabide, Goldarazko Andres Astitz eta Ziako
Txantxoren bidea jarrai zezaten.
Arruek, gure arbasoen ondareak gordetzen saiatzen garen gisara, euskara
gordetzeko eskatu zigun, ondare hau arrazoi handiagoz gainera, besteak ez
bezala, bizia delakoz. Gure zabarkeriaz galtzen uztea lotsaemangarria litzateke,
euskara interes eta mirespenez ikusten duten herri kultuen aurrean. Hauek ez
dira, hala ere, arrazoi nagusiak euskarari eusteko. Gure hizkuntza da, eta hori
da eusteko arrazoi nagusia. Hizkuntza honetan transmititu ziguten gure aurrekoek beren nortasuna, kultura eta hezkuntza, eta geure izaera ere eman digute
hizkuntzarekin batean. Hau da gure hizkuntza. Hori gara gu. Geure hizkuntza
da geure gogoaren adierazpiderik egoki eta bidezkoena. Beharrezkoa da, bada,
guztion ahalegina euskarak duen balioa berreskuratzeko. Horrela aritu zitzaigun Arrue euskaltzaina.
Hitzaldia bukatuta, aurki ere, haurrek benetan itxaroten zuten unea ailatxi
zen, sarien unea. Gozokiak, eta 50 pezeta zituen kartila bana haur bakoitzari
Caja de Ahorros de Navarran. Hura zen hura kontentua! Eta hara zer diren
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gauzak, berriki, eskola ematen ari nintzen batean, gauza hauetaz ari ginelarik,
ikasle batek, Fernando Gartziak, esan zidan bera izan zela Kutxaren izenean
kartila haiek banatzen herri honetan, orduan ez bezala, orain euskaraz ari den
Fernando.
Besta horren berri izateko, nire adin ttikiak edota oroimen kaxkarrak lagundu ez eta, egunkarietara jo dut eta bertan irakurri dut, Paz Ziganda eta Maria
Puy Ruiz de Alda andreak ere, Iruñetik etorriak, gure artean izan zirela.
Hiruretan hogeiko hamarkada ere aurrekoaren antzekoa izan zen herri
ttiki hauetan, erdaraz hasiak eta haziak ziren haietan, erdaraz segitu zuten, eta
euskaldun iraun zuten besteek. Hiruretan hogeita hamarrekoan, gauzak okerrera egin zuten, eskolak elkartu egin zituzten eta haurrak beren herrietatik atera
eta giro eta herri euskaldunetatik lekutu. Haur euskaldunak gutxiengo ziren
komunitate horietan, eskola handi horietan, eta bertako hizkuntza bakarra, hor,
erdara zen, euskarak ez zuen tokirik. Imozko haurrak, bertako jende askoren
iritzien kontra, Irurtzunen, arras bizimolde diferentea zuen herri kozkorrean
bildu zituzten 1976an, herriko helduengandik arras aparte hainbeste orduz,
transmisioaren etena handituz. Erdaraz ari zen Irurtzunen, 736 ikasle eta 26
irakasleko herria osatu zuten eskolan. Horietatik, 65 besterik ez Imozkoak.
Zorionez, 1985eko Lege zirriborroan ez bezala, 1986ko Euskararen Legeak eremu euskaldunean sartu zituen Imotz eta Arakil, Irurtzun eta bertako
eskola barne, jakina. Ondorioz, aurretik, 1979an, ezarritako D eredua indartuz
joan zen eta Imozko ume gehientsuenak geroztik eredu horretan aritu dira.
Imotzen euskaldunen kopururik ttikiena, ehunekotan, 96an izan zen, eta
ez dirudi horretatik goiti egin dugunik, l991tik 1996ra 8 puntuko galera izan
zen; egia da, aurreko bost urteetan ehuneko lau egin zuela goiti. Hiruretatik
bi gara euskaldun, nonbait. Basaburuak ere 1991tik 1996ra galera handixkoa
izan zuen, eta geroztik goiti egin du zerbait, ehuneko 83 da euskalduna
2001eko erroldaren arabera.
Euskaltzaindiaren Jagon bilduman Gros y Lladósek, argitaratu berri duen
Recuperación del Euskera en Navarra liburuan, etorkizunerako egiten duen
aurreikuspenean dio, hamarkada gutxian euskararen erabateko galera zekarren
maldan beherako joera hori geldiarazi dela, joera hori irauli dela. Hori esateko,
1991 eta 2001a bitartean, euskara dakitenen adin tarteak hartu ditu kontuan.
Horrela, 15 urtetik beheitiko ehuneko 72,4k zekien euskaraz 1991an, Imotzen,
eta 2001ean berriz, 77,4k, eta 15 urtetik 25 urte bitartekoetan, 39,6tik 62,5era
pasatu zen euskaldunen ehunekoa. Basaburuan, 88,5etik 94,2ra eta 67,5etik
91,1era, hurrenez hurren.
Grosek mendebaldeko ibarrak deitzen dituen hauetan, –Araitz, Larraun,
Betelu, Basaburua, Imotz eta Lekunberri–, 2001ean, populazioren ehuneko
80,3k dio euskara badakiela eta urte berean, haurren ehuneko 91,5 da euskalduna. Ibilbide horrek etorkizun itxaropentsua dakar, dudarik gabe. Datuak hor
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dira, euskararen berreskuratzean egindako lana ere bai, tartean eskolak, garai
bateko erdalduntze lanaren norantza kontrara eginez, beste neurri eta moldez,
jakina. Orainari eta egunekoari begiratzen diot nonbait etorkizunari bezainbat.
Nondik gatozen ikasi, nora irits gintezkeen aztertu, erdietsi nahi dugun horrekin amets egin, eta oraingoa bizi. Etorkizunean ehuneko ehun euskalduna liteke inguru honetako populazioa.
Noiz eta zenbateko populazioa izanen ote da? 1935ean, Etxalekun, 272
lagun bizi ziren, horietatik, 20 urtetik beheitikoak, denak euskaldunak, 138
ziren, hau da, populazioaren erdia, (15etik beheitikoak 112, %41 Etxalekun)
eta Imotzen %43 (1.112tik 482lagun, 15etik beheitikoak 383, hau da, %34).
65 urtetik goitikoak berriz, 9 lagun besterik ez zen Etxalekun. Imotzen 1.112tik
58, ehuneko bost, hortxe-hortxe. Nork usteko zuen orduan, berrogeita hamar
urte geroago, 1986an, Imotz ez zela Etxaleku halako bi ere izanen? Hauek
ditugu 1986ko datuak: 439 bizilagun, 15urtetik beheitikoak %15 eskas, 20tik
beheitikoak %21 eta 65etik goitikoak %18.
Populazio ttikiagoa, beti behera. Inguru honetan beren xokoa edota
maitea aurkitu eta kanpotik heldu diren asko, erdaldunak, Etxalekun betiere,
euskaldunak joan eta erdaldunak etorri. Erdaldun elebakarren kopurua absolutuan ez ezik, ehunekotan ere goraka eta populazioa berriz, ttikitzen eta zahartzen. Jendea zaharrago eta etxekoiago, karrikak hutsago, herria motelago eta
totelago, jenderik ez, hitzik ez, esan genezake. Autonomia ere gero eta ttikiagoa du herriak, lana, erosketak, ikasketak, jostaketa, aisialdia dena kanpoan
egin behar. Eta hori dena erdalduna den Pamplona handian egin behar, Iruñea
aurkitzea kosta egiten baita maiz.
Etxalekura bizitzera etortzen ziren haur erdaldun guztiek ikasten zuten
euskaraz gure haurtzaroan; euskara ikasten ari zen heldu zenbait ere etorri izan
da hona maila hobetu nahian eta mintzatzeko erraztasuna erdiestearren. Orain,
zailago lukete frankoz ere, arestian aipatu arrazoiengatik. Eskolako hizkuntza
da euskara, ez ordea jostaketakoa. Eta eskolan ez da mintzamena askorik
lantzen, ikasleak ikastetxeko patio eta atarietan erdaraz entzutea ez da batere
harrigarria. Eta herrian ere, ez ote dira erdaraz errazago aritzen beraien artean?
Eta euskara ez dakien haurren bat hurbiltzen bazaie inolako eragozpenik gabe
eta ohartu ere gabe pasatuko dira gaztelaniaz mintzatzera. Etxalekuko populazioa ttikia eta zaharra izanik, jende gutxi dabil karrikan eta nonahi ere; gainera, euskara ez dakitenak ere badira. Elkarrizketa asko ez entzuteaz gain,
hauetako zenbait erdaraz izanen da, gainera. Txillardegiren azterketa matematikoa erabil genezake Etxalekun zenbatetan gertatuko den hori, aztertzeko;
orain nire asmoa ez da ordea, kalkulu horren egitea. Baina, argi esan dezakegu herriak, nahiago bada herritarrek, transmisio ahalmen ttikiagoa dutela.
Elkarrizketa gehienak, oraindik ere, euskaraz egiten direla eta, herri
euskalduntzat jo dezakegu Etxaleku? Adiskide baten ustean oso inportantea
omen da herri euskaldunak izatea Nafarroan, diren ttikienak izanik ere.

20

EUSKERA - LIII, 2008, 1

1992an inauguratu zen Imozko Udaletxea. Besta hartara, nola ez, Nafarroako Gobernuko ordezkaririk etorri zen. Egunak, 1959an egindako euskararen bestaren antzekotasunik izan zuen, egitarauan, meza, agintarien eta herritarren ibilbidea edo segizioa, hitzaldiak, bertsolariak... Eta dena euskaraz egin
zen, egun hartan bezalaxe, udaletxearen bedeinkazioa barne. Dena ez, Gobernuaren bedeinkazioa erdaraz izan zen, Gobernuko ordezkariak euskaraz ez
baitzekien eta nonbait inor ez zen ohartu euskal eremura zetorrela eta inork
ez zion hitzalditxoa euskaraz prestatu. Ordezkaria ordea, hemen, ohartu zen
non zegoen eta bere hitzaldia horrela hasi zuen: Vascos, Navarros todos...
Badakigu Nafarroan vasco euskaraz ari denari esaten zaiola. Etxaleku herri
euskalduna da? 1992an erantzuna, bisitan etorri zitzaigun Nafarroako Gobernuko ordezkariak berak eman zigun.
Transmisioa ez da etxean bakarrik egiten, herriak ere egiten du. Lehen
guztiengandik ikasten genuen, haurren batek zun attei ikus diot esaten bazuen,
hagitz agudo erantzunen zuen helduren batek ze ikus diozu ba? Edota juanko
za eskurtsioa? aditzen bazuen baten batek, zerbait esanen zuen berehala. Joanen edo juain esan beharrean juanko esatea itsusia ez ezik, haurkeria ere
baitzen eta gaur ere halakoxetzat daukagu, haurren hizkera kaxkartzat.
Hiruretan hogeita hamarreko hamarkadan, herrian, transmisioa makaltzen
hasi zen, esan bezala, haurrak herritik kanpo ordu luzez egoten ziren, gurasoren batzuek euskaraz ez zekiten, erdararen presentzia handiagoa zen komunikabideak zirela eta, batez ere telebista zela eta, Euskal Telebista hogeigarren
mende hondarra arte ez zen ikusterik izan hemen. Telebistak etxe guztietan
edo ia guztietan izan baitzuen sarrera, horratx, erdara sukalderaino sartua
inoren baimen berezirik gabe eta ausardia osoz. Belaunaldien arteko harremana etena, edo etena ez bazen, ahuldua bai, betiere. Hau nabaria da hizkeran.
Hamarkada horrez geroztik sortutakoek Etxalekun erabiltzen diren hainbat hitz ez dituzte inoiz erabiltzen, eta beste asko ez erabiltzeaz gain, ez dituzte ezagutzen. Eta guk, helduagook ere, gero eta gutxiago erabiltzen ditugu,
gazteek eskolan ikasitakoa eta telebistan entzuten duguna, nahitaez, gurea
baino hobea delakoan. Eta berriki arte esaten genituen hitzak inongo hiztegitan
baztertuak utzi ditugu.
Kanpokoari ederresteko eta etxekoa zokoratzeko eta gutxiesteko joera ez
dugu oraingoa halere, lehen ere ongi irakatsi ziguten euskararik hoberena
Tolosakoa dela.
Gure euskara kaxkarra zela eta zenbatetan ez ote dugu Etxalekun, det
erabili kanpotarren aurrean, gure arteko dut erabili ordez, baita batuan dut
onartu eta gero ere. Ondo eta hobeto bikotea ongi eta hobeki-ri gain hartzen
ari da. Ez da inor jostatzen, orain, denak, jolastu egiten dira. Aldaketa hauek
ez dira hemen bakarrik izan, oso hedatuak daude, hango eta hemengo kirolariak berak ere jolastu egiten dira eta jokatu gabe irabazi nahi izaten dute
gainera. Esan bezala, zuzentasunaren izenean eta euskara batuaren aitzakian,
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batuan horrela izan gabe gainera askotan, nonahi egiten dira aldaketa hauek,
eta euskararen indarra galtzen ari den herrietan errazago, bertako hitzek laster
uzten baitiete tokia eskola edo komunikabideetan aditzen dituzten beste hauei.
Aldi berean, harrigarriki, hedadura ttikia duten zenbait hitz oso barneratuak
ditugu eta horiek erabiltzen ditugu: kisuskile (igeltsua baino nahiago kisua),
oren bata beste guztiak orduak badira ere, ez gara erortzen bota baizik, ailatxi (iritsi oraindik ez da ailatxi), ortotsa (trumoi hotsik ez da oraingoz gehiegi aditzen), hitz egiteaz landa jolasa ere egiten dugu. Deus, ebatsi, ixiki (izeki),
agudo, atije, ortzi...
Ortzi, Etxalekun beste inon entzun ez dudan hitza adiera horrekin, arras
agerian dugu, ez zaigu ezkutatu, estetika kontua ote da? Niri behinik behin,
askoz politagoa zait ortzi, ezkutatu baino. Jostaketa pare batean ere agertzen
zaigu ortzi hitza. Zirik ortzitzen lehen askotan jostatzen ginen. Kuriketan gabiltzalarik, berriz, hauxe kantatzen dugu: kuriketan–koketan, ortzitzen ez dena,
bera bete. Bale zaudete? Ortzitzen eta ez orzten iduri lukeen bezala.
Gazteek ezagutu arren ez darabilte, herritarrekin ari direlarik ere ez, igan,
iratzarri eta heldu (etorri trinkoetan) aditzak. Instrumentalean zeta egiten dute
eta ez ese, berris (berriz), aldis (aldiz), oines (oinez) hemen bezala. Nahi
dutelako ez dute esaten dutelakos. Norantz erabiltzen dute, ez norata, hemen
bezala, eta hortaz ez dute honata, horrata eta hata esaten.
Zer esanahi duten igarririk ematen ez dioten hainbat hitz badarabiltzagu,
oraindik, baina belaunaldiz belaunaldi pasatu ez ditugunak. Inoiz entzun ere
ez dituztenak, Baldinbes! Arropa bezala hizkuntza erkoxten ari zaigu. Deusen
esparik ez. Elurrarena ere ez? Aspaldixkoan ez bi ez bost eri ere ez dugu izan,
bada. Aparretsirik.
Aparretsirik? Zer da hori? Adiskide bat hortxe ari da hiztegietan begira
ea batean edo bestean ageri ote den, apika interneten bidez ere galdera egina
duen, baina etsiturik esan dit ez duela inon irakurri edo entzun. Nola itzuliko
zenuke erdarara? Ez dakit bada, «enviciado» edo horrelako hitzik baldin bada,
betiere, gaztelania hiztegian. Baina, hara, lehengo egunean, Euskadi Irratian
hor ari ziren Felisa izeneko emakume batekin, garai bateko jostailuak zirela
eta ez zirela, eta emakume honek esan zuen gaurko umeak ordenagailura
engantxaute zeudela. Haratx, hortxe erabiliko nuke nik aparretsirik.
Hauek ere ez ditugu berdin esaten: pilotan edo futbolean dabiltzanean,
haur eta gazteek tantoak kontatzean eta-rik ez dute esaten, bat eta bost esanen
genukeen guk, eta ez bat bost. Guk, bat eta bat ere ez Jean Etxepare idazlearen pilota partida Lekornen idatzian bezala, gazteek bat huts.
Gazteek, oharkabean, naturaltasunez mintzatzeko erraztasun gutiago dute,
idazteko eta irakurtzeko ordea, ustez behintzat, handiagoa. Lehen, beti euskaraz ari izan arren elkarrekin, idatzi, erdaraz egiten genuen, erdaraz arras juxtu
moldatzen ziren gurasoek ere, seme-alabei, eskutitzak erdaraz idazten zizkie-
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ten. Nola ez zuten erdaraz eginen idatzia, ahozko komunikazioa bera ere, telefonoz, telefonoa sartu berritan hala egiten bazuten? Esku artean horrelako
tresna deabru bat zutelarik ezinezkoa zitzaien euskaraz aritzea. Arantzazuko
takoa, dotrina, elizako kantuak, Umeen deia eta etxe guztietan doan banatzen
zen Principe de Viana aldizkariaz landa, deus gutxi irakurtzen zen euskaraz
herri hauetan. Duela hogeiren bat urte, gogoan dut, hemengo gizon zaharrek
Mariano Izetaren Negarrez sortu nintzen liburua zein gustura irakurri zuten,
eta leittu ahala nola pasatzen zioten elkarri. Euskara eta gaia hurbilekoak zitzaizkien eta horrela irakurtzea erraza zen. Orain uste dut irakurtzeko gehixeago baden etxeetan. Asko ez, hala ere. Pulunpe aldizkaria Imotz, Basaburua,
Lantz, Ultzama, Atetz eta Odietako etxe guztietan hartzen dute. Udalaren
erabakien berri emanez esku-papera, euskaraz eta gaztelaniaz banatzen dute.
Basaburuko eta Imozko udaletan ez da, segur aski, kanpora begira diskurtso instituzional askorik egin baina, azken urteetan egin direnak, uste dut
euskaraz egin direla gehientsuenak. Lehen gogora ekarri dut Imozko gertakari bat, orain Basaburuko beste bat aipatuko dizuet.

Orain sei bat urte izan zela uste dut, udaletxearen berriztatze lanen
amaieran. Alkateak euskaraz prestatu zuen, udal zinegotzi, Nafarroako Gobernuaren ordezkari eta herritarren artean irakurri behar zuen hitzaldia. Euskaraz
irakurri zuen, euskal eremuan eta euskaldunen aurrean, Gobernutik etorritako
ordezkaria haserretu egin zen ordea, berekiko errespetu faltatzat jo zuen euskaraz mintzatzea eta horrexekin hasi zuen bere hitzaldia, besteei errespetu
falta egotziz, erdaraz jakina. Horrelakoak entzun eta irakurri ondoren euskara,
gauza solemneetan, formaletan eta idatzietan erabiltzeko ez dela dirudi.
Euskal Herriko toki gehienetan bezala, hemen ere idatzi gutxi ikusiko
ditugu eta haiek erdaraz. XVIII. mendeko Etxalekuko hiru etxek dute atalburuan idatziren bat,  –Zapatineneak, Dorrotoak eta Etxaundiak–, eta hirurak
erdaraz, XIX. mendeko elizan bezalaxe. Eta XVII. mendeko Ernautenean
berriz, ez dakigu zer jarri nahi izan zuten ere, idatzi nahia bazela dirudi, baten
batek alfabeto edota hizkuntza bereziren batean ote zegoen ikertu nahi izan
du, hala ere. XX. mendean ordea, euskaraz idatzi zuten plazan (1921) eta San
Pedro ermita zegoen tokian (1964), baita Joxe Jabier anaia zenaren omenez
ezarritako oroitarrian ere (1997).
Euskaraz idazteko ohiturarik ez izan arren, Euskal Herrian idatzirik iritsi
zaigun kopla zaharrenetakoa, Etxalekukoa dugu.

«Ancareac oyna xabal buztayna labura norc berea demana beti da bellaco
Marticho Musu da alaquo eta ala caynezco» (AGN, Procesos, n. 197511).
Honen berri, Ricardo Urrizola Hualdek eman digu Fontesen, 2007an, 104.
zenbakian. Dokumentua aurkitu berriz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko
Historia irakasle eta katedraduna den Maria Isabel Ostolazak.
Nonbait, 1491n, Etxalekuko jauregian, Julinearen gibeleko aldean edo,
Maria Iturburua zeritzan emakume bat bizi zen, alargundu eta bere bigarren
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senar Martitxo Musurekin. Diru beharretan izaki Iturburua andrea eta etxaldea
garai hartako jauntxo bati, Uharte Arakilgo Felipe Beaumonti, saldu bide zion
eta honen etxean, eroslearen Uharteko etxean, hartu zuen bizitokia Mariak,
Martitxo Musuren kezka handirik gabe. Bai Etxalekuko jendeak koplak atera
ere hagitz agudo zeru-lur beste aterperik gabe gelditu zen Martitxori!
Berrogeita hamar bat urte geroago, 1541ean, jauregia zela-eta auzia izan
zuten bi emaztek, Isabelek, Feliperen alabak batetik, eta Maria Iturburuaren
alabak bestetik. Auzi honetan lekuko aritu ziren Etxalekuko Maria Dorralde,
lauretan hogei urtekoa, Arbeyzaren alarguna, hiruretan hogei urtekoa eta
Maria Iribarren, hiruretan hogeita hamahirukoa. Azken honek, bere testigantzan aipatzen du Martitxo Musuri egin zioten kopla. Urrizolak dioenez,
1541eko dokumentu hau liteke euskarazko koplarik duen dokumenturik zaharrena, Garibairen Compendioa 1576koa baita.
Gaur, zirikatzeko, irri egiteko, madarikatzeko, txisteak egiteko, axakatzeko, haserretzeko, ironia erabiltzeko... erdarara jotzen ote dugun maizegi eta
erraxegi beldur naiz, ez dakit euskaraz koplarik egiteko graziarik edota ahalmenik badugun, baina oraindik, ahuldadeak ahuldade, Etxalekun, euskararen
transmisio-katea ez da hautsi. Zaharrena den lauretan hogeita bederatzi urteko
osaba Joxanjelgandik hasitako soka, gazteena den hamar hilabeteko Kattalinenganaino, bere ttatta-tta eta baba-ba horretan, euskarazko soka da, tartean,
soka zirpildurik badago ere.
HELDUEN EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEA
Ez dute denek euskaraz mintzo den herri batean eman beren haurtzaroa,
eta ez dute beraz euskaraz jostatzeko aukerarik izan, zoritxarrez. Eskolak ere
ez ditu euskaldun egin, ez lehen legeen inolako babesik ez zenean, ez gero
ere. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako eskualde euskaldunean,
bertako legeen arabera, ikasle guztiek oinarrizko eskolatzearen bukaeran bi
hizkuntzetan gaitasun aski behar badute ere, denak ez dira euskaldun.
Haurtzaroan euskara ikasi ez eta heldutakoan ikasi duenik bada ordea, eta
ez gutxi, gehienak helduen Euskalduntze-Alfabetatze mugimenduari esker.
Mugimendu honek berrogeiren bat urte du. Hasieran, batez ere alfabetatzeko
eskolak izan ziren, euskaldunak alfabetatzea zuten helburu, eta gau-eskolak
zeritzen, eskolak iluntzean ematen ziren eta.
Euskaltzaindiak, 1966an, Alfabetatze Batzordea izendatu zuen eta 80ko
hamarkada hasiera arte Euskaltzaindiaren babespean egon zen mugimendu
hau, orduko, euskalduntze lanetan alfabetatzen baino murgilduago. 1966an
Rikardo Arregik Jose Mari Satrustegiri igorritako eskutitzean honela zioen:
«Gainera, zu naparra zeran ezkero, beste zerbait esan nahi nizuke. Ez ote legoke Naparro’ko beste euskaldunekin beste orrenbeste egiterik? Gu, gazte
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talde bat, prest gaude edozertan laguntzeko...» Alfabetatzeaz ari da, jakina.
Laster, Etxarri eta beste herri bakar batzuetan hasi ziren lan horretan 70eko
hamarkadan.
Nafarroan, Iruñean behinik behin, aurretik euskara eskolak ematen zituzten han eta hemen, Nafarroako Diputazioak, 1956an, Principe de Vianaren
barnean sortu zuen Sección para el Fomento del Vascuenceren bidez eta
beste. Lehen ikastola sortzen aritu zirenak batetik, eta Nafarroako Unibertsitatean ikasten ari ziren gazte euskaldun zenbait bestetik, asmo beraren inguruan bildu eta sortu zuten Arturo Campion euskaltegia 1972an. Eskolapioetan
izaten ziren eskola haiek, baina laster Mendigorriko emakume bati Compañia
karrikan lokal bat alokatu eta ikastetxeak hantxe izan zuen bere lehen egoitza.
Babes legala berriz, Javier Cunchillosek gidatzen zuen Etorkizuna elkarteak
ematen zion. Eta Patxi Zabaleta izan zuen lehen zuzendaria ikastetxe hark.
Ikastetxea diot, garai hartan ez baikenuen euskaltegia hitza erabiltzen ikastetxea baizik.
Euskaltegi hitza Imanol Berriatuak, Xabier Mendigurenek eta Xabier
Kintanak sortu omen zuten Israelgo ULPAN itzultzeko. Euskaltzaindiaren
Euskalduntze-Alfabetatze Batzordeari izena aldatzeaz, mugimenduaren barnean hainbat eztabaida egin zen 1979an, eta proposamenetako bat Goiherriko
Euskal Eskolako talde eragileak egin zuen, bertan, hain zuzen euskaltegi hitzaz ere beraien iritzia eman zuten: « ...euskaltegi hitzari ongi moldatua deritzogu... halere, belarrira guztiz bitxia egiten zaigu...». Nori zaio bitxia gaur?
Askotan, zail da asmatzen hitzek zein bide eginen duten!
Euskalduntze-Alfabetatze izena ere kritikatzen zuten, askorentzat
ahoskatzeko zaila izateaz gain, itsusia zelako. Gure artean aditz nominalizatuak erabiltzeko den abusuari jarraitzen ziola izen horrek eta ea zertarako ditugun beste atzizkiak galdetzen zuten Goierrikoek.
Izenekin jarraikiz Arturo Campion euskaltegiarenarekin segi nezake.
Hainbeste urteren buruan, oraindik, nola idatzi oso garbi ez dugu, hau da
komedia Komedia karrikan duguna! Euskaltegian, orain dela 20 bat urte, italieraz bezala idazteko erabakia hartua dugu, hainbat paperetan ordea, izugarrizko anabasa dugu. Idaztekoan ditugun arazoak arazo, oso egoki deritzogu
helduak euskalduntzeko ikastetxe batentzat, Euskaltzaindiaren sortzaile izan
zen Campionek berak euskara heldutakoan ikasi baitzuen, gramatika aztertzen
eta idazten iaioagoa izanik ere, mintzatzen baino.
Euskalduntzearen helburua ahalik eta euskal hiztun gehien ahalik eta epe
laburrenean erdiestea da, euskararen gainean jakitunak egitea ez da gure xedea,
horretarako baditugu beste instituzio zenbait. Mugimenduaren jomuga hasieran
euskaldunak ziren, euskaraz alfabetatu beharrekoak; gaur ordea, euskaraz batere edo zerbait dakiten erdaldunak dira. Eta ikasten ari denaren edo ikasteko
asmoa duenaren helburua ere hori bera da. 1996an, Siadecok, Euskal Herrian,
20 eta 29 urte bitartekoen artean egindako azterketan, euskara ikasteko asmoa
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zuen nafarren %74k euskaraz hitz egiten ikastea zuen helburu, eta hamaika
urte geroago, Arturo Campion Fundazioak eskatuta, Taller de Sociologiak
Iruñea, Atarrabia, Burlata eta Barañainen egindako azterketan ere hori bera
dakusagu, %74,2k eguneroko bizitzan erabiltzeko adinako gaitasuna erdietsi
nahi duela, edota ulertu bederen. Lanerako titulua atera nahiko luketenak ere,
badira franko, %18,5.
Euskara ez ikasteko erabiltzen duten arrazoi nagusia azterketa gehienetan
dakusagunez denbora falta da. Euskara zaila dela diotenak ere ez dira gutxi.
Ez dut euskararen beharrik esan zuten 1996an 20 eta 29 urte bitarteko askok,
orain, 32 eta 41 urte artean dauden horiek. Campion Fundazioak eskatuta, iaz,
Iruñerrian egindako azterketan berriz, ez ikasteko arrazoi nagusia adinekoa
izatea da. Joan den hamarkadan denborarik ez eta ikasi ez zutenak orain zaharregi dira!
Azterketa horretan berean Iruñea, Barañain, Burlata eta Atarrabiako 15
urtetik goitiko populazioaren %19,7k esan digu ez duela euskara ikasteko
inolako interesik, eta besteek, lehen aipatu bezala, arrazoi hau edo beste darabilte euskaltegira ez etortzeko epe motzean. Txepetxek dio bigarren hizkuntza ikasten hasteko motibazio aski behar dela, motibazioaren basoa neurri
bateraino betetzean, hurrengo basora isurtzen hasten da, hau da, ikasten.
Zerk bulkatzen du ikastera? Ez da erraza gaurko ikuspegitik garai bateko
ikaslearen motibazioa zein zen esatea, gaurkoarekin kutsatzeko arriskua baitugu. Garai hartako ikasleei orain galdetuko bagenie, aurki ere, arazo bera
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izanen lukete, garai hartako beren pentsamendua zein zen esateko zailtasuna
izanen lukete. Euskaltzaindiak 1979an argitaratutako Hizkuntza borroka Euskal Herrian liburuan irakurri dugu, euskara ikasteko arrazoi nagusia herri
honetakoa izatea dela, herri batek iraun ez dezakeelakoz bere hizkuntzarik
gabe. Liburu honetan berean, 1976-77an, helduen euskalduntze- alfabetatzea
zertan den ageri zaigu, hau da, mugimendua sortu eta hamar urtera. Honatx
datuak: 40.000 ikasle eta 2.000 irakasle Euskal Herriko herrialde guztietan
barna. Gehienak euskalduntzen ari dira, nahiz eta alfabetatzen ere jende
franko ari den, batez ere, Gipuzkoa eta Bizkaian.
Motibazioari lot nakion. Afektibo ideologikoak dira nagusi; «maite dudalakoz» edo «gure herriko hizkuntza delakoz» bezalakoak. Arrazoi komunikatzaileek ere badute pisua, eta garrantzi gutxien, berriz, pragmatikoek, 1996ko
azterketan. Iruñeko inguruan oraintxe egin dugun azterketan ere arrazoi guztien
artean identitatea nagusitzen da, gure hizkuntza izateaz gain kultura ondasuna
ere baita. Gazteenengan arrazoi pragmatikoak indar handia du halere. Semealabekin mintzatzeagatik ikasi nahi dutenen artean gehienak emakumezkoak
dira, nahi duenak hel biezaio hari mutur honi, zer esan franko izanen du eta.
Maider Sukunzak Arturo Campiongo ikasleen artean egin zuen azterketan
ere, motibazio integratzailea azpimarratu du, eta instrumentala ez dela ageri
dio, batzuek, agian, etorkizunean euskara jakitea ongi etor dakiekeela aitortu
arren.
Ez da naski, arrazoi bakarra eta garbia izaten euskara ikasten hasteko.
Kantak ulertzeko, belarrira polita zaidalakoz, halakori entzun niolakoz, gustukoa dudan idazlearen liburuak jatorrizko hizkuntzan irakurri nahi ditudalakoz,
deiturak aztertzen hasi nintzelakoz, historia ikasten hasi nintzelakoz...
Badira euskara ingurukoei zor dieten begiruneagatik ikasten dutenak. Beti
euskaraz aritzen garen horiekin erdaldunen aurrean ere euskaraz aritzeagatik,
hamaika aldiz, esan izan digute edukazio arrastorik ez dugula. Alderantziz,
berriz, gogorra edo gordina da, politikoki ez zuzena izateaz gain, erdal elebakarrak euskaldunoi bere hizkuntza inposatzen digula esatea. Askotan erdalduna gu baino kontzienteagoa da honetaz, eta bera han egonik ere, euskaraz hitz
egiten segi dezagun eskatzen digu, tarteka berari erdaraz mintzatzen bagatzaizkio, erabat kanpoan utzi gabe. Eta bada jendea, hain zuzen ere, horrexegatik
ikasten duena, besteenganako errespetuagatik, inori deus inposatu nahi ez diolakoz. Elkar ulertzeko ahalegina biek egin behar dutela baitakite, ez alde
batekoak bakarrik, bestenaz, mendekotasun harremana sortzen da eta ez elkar
ulertzekoa.
Euskara hizkuntza zaila da, ordea, dio askok. Moreno Cabrerak dio hizkuntzak ez direla zailak edo errazak, beti dakigun hizkuntzatik ikasi nahi
dugun horretara dagoen aldearen araberakoa dela zailtasuna. Portugaldarrentzat gaztelania alemana baino errazagoa da, eta alemanentzat nederlandera
gaztelania baino errazagoa. Xamarrek dioen bezala, bi hizkuntzen arteko aldea
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bera da alde batetik edo bestetik begiratuta. Hortaz, distantzia edo zailtasun
bera du erdara –frantsesa edo gaztelania– ikasi behar duen euskaldunak edo
euskara ikasi behar duen erdaldunak. Hau horrela izanik ere, ahalegina diferentea izanen da, erdara ikasteko bitarteko eta laguntza guztiak ditugulakoz;
euskara ikasteko, berriz, dena zailtasun eta oztopo. Bai jendartean dituenak,
bai administraziotik jartzen zaizkionak.
Lege eta oztopo guztien gainetik, eta hodei ilun guztien azpitik, euskara
ikastera hurbiltzen da hainbat heldu. Hasiera hartan oso gazteak, 25 urtetik
beheitikoak, ziren etortzen zirenak, kultura, dantza eta mendi taldetan zebiltzanak asko, ikasleak, giro politiko jakin batean mugitzen zirenak. Lehen aipatu dudan Hizkuntza borroka Euskal Herrian liburuan, 1977an, ikasleriaren
honako ezaugarri hauek ageri dira: emakumeak %60, eta ehuneko bertsuan 25
urtetik beheitikoak, gehienak bertakoak eta ikasketa-mailari dagokiola berriz,
nagusiki erdi-mailako ikasketak zituztenak eta unibertsitatean ikasten ari zirenak ere asko. 1986-87rako aldatu zen ikaslearen tipologia, ikaslea ez da lehengo gune beretik heldu, jendartea ere aldatu baita asko, adinez ere helduagoak dira, lauretatik hiru hurbil, 20 eta 30 urte bitartekoak dira, gazteagoak
%17,5 izanik. Iruñeko AEK, IKA eta Hizkuntza Eskolan, 2000. urtean, Arrese,
Bueno eta Perez andreek egindako azterketan, ikasleen %81k 20 eta 40 urte
bitartean zituen. Eta gaur, Campionen, bi heren 20 eta 40 urte artean dago, eta
heren bat, berriz, zaharragoa da, 20tik beheitiko ikaslerik ia ez dago. Argi esan
dezakegu ikasleria gero eta zaharragoa dela, nahiz eta euskaltegitik euskaltegira datuak aldatzen diren ehunekotan,. Ez da naski harritzekoa populazioa
gero eta zaharragoa izanik eta gazte frankok D ereduan egin dituela ikasketak
jakinik. Euskaltegietan euskara ikasten ari direnen artean gizonezko baino
emakumezko gehiago ari da, lehen urteetan izan ezik, eta beti horrela izan da
gainera. Iruñean, 2000. urtean %56 zen emakumezkoa. HABEren datuetan
2005-06an, Euskal Autonomia Erkidegoan, ikasleen bi heren baino gehiago
emakumezkoak ziren. Ikasle gehienak, oraindik ere, bertakoak dira. Iruñean
2000. urtean, ikasleen %81 Nafarroan jaioa zen. Horregatik deigarria da oso
Jakes Bortairuk ematen digun datua: Iparraldean, ikasleen %32k Euskal Herrian 10 urte baino gutxiago darama.
Irakasleriaren perfilaren datu askorik ez dugu eskuartean, Bat aldizkarian
HABEtik emandakoetan esaten da adinari dagokionean 40 urtetik behetikoa
dela, gehienak lizentziatuak edo diplomatuak eta %70 inguru emakumezkoa.
Arturo Campion euskaltegian ere, lehenengo urteetan izan ezik, emakumezkoak
gehiago izan dira. Euskaltegi honetan sorreratik gaur arte 250en bat irakasle
aritu da, batzuk urte gutxian beste zenbait luze, gaur ari direnen %44k 20 urtetik goiti egin du lan horretan. Mattin Manterolak euskaltegiak hainbat urte du
ikastetxe honetan, ez da asko izanen beste horrenbeste urte egin duenik helduen
euskalduntze eta alfabetatzean! Campionen aritu diren 250 irakasleetatik gehienak nafarrak izan dira eta horietako franko aurretik euskaltegian berean euskaldundua edo alfabetatua, gaur erantzule dudan Patxi Salaberri bezala.

28

EUSKERA - LIII, 2008, 1

Euskalduntzen hasi ginen garaian, guztiok ere ezjakinak ginen hizkuntzen
irakaskuntzan. Hasiera hartan Patxi Altunaren Euskara hire laguna hartu genuen metodotzat, eta gogoan dut Patxi bera etorri zitzaigula, Nafarroa Behereko etorbidean dagoen Centro Xabier horretara nola irakatsi erakustera.
«Ikasleak ez beza deus esan, entzun baino lehen; ez beza deus irakur, esan
baino lehen...». Ikasleak gauza bat nola eta zergatik den aditzea eta gauza hori
bera ikasleak esaten jakitea oso gauza desberdinak direla esan zigun. Ikasleak
errepikatzearen poderioz ikasten duela; aurrean ditugun gauzetatik hasi behar
genuela erreferentziak ematen, eta beste hainbat aholku eman zigun Altuna
jaunak. Eta hortxe hasi ginen «hau eskua da» eta «hauek begiak dira» irakasten. Lasatarrak eta Gernikako beste hainbat familia euskaltegian izan genituen
gurekin, liburuaren bidez haien gorabeherak ikasten genituen.
Gero, Euskalduntzen liburuak iritsi zitzaizkigun. Itxura berriagoa zuten
hauek, arinagoa. Imanol ageri zen eskola ematen. Eskaintza ere polita zuen
bizkaitar irakasle haiek egin zuten lehen liburuak: «Barakaldotik Tuteraraino
euskaraz ikasten ari direnei». Baina Iruñean, Campionen, ez genuen asko erabili, zenbait oso zalea bazen ere, nafar burugogor gehienontzat arrotzegia zen
«etxe aurrean, gurdia egon da eta belar meta bat ere bai» irakurtzea eta gurdia
eta belar meta han ikustea, marrazkian. Nola egon da? hemen dago eta.
Liburuak eta kantak ere hor genituen lagungarri. Orduan orain baino
askoz gehiago kantatzen genuen, indar handia baitzuen garai hartan euskal
kantagintza berriak, eta ikasle askok kantari esker euskara ederki ikasten zuen.
Buruz ikasten genituen kantak ikasle eta irakasleok, eta afalondoan ez zegoen
kanta liburuxka atera beharrik orain bezala.
Aditz koadroa ikasle guztiek eskuratu nahi zuten altxorra zen. Irakasle
batek aditza lantzeko jostailu polit bat asmatu zuen eta Mañueta karrikan
txurroak nola horrelaxe saldu genituen jostailu haiek. Ikasle eta irakasle guztien obsesioa izan zela uste dut. Nor, nori eta nork beti inguruan, euliak behiarenean bezala. Ikasleak matrikulatzera etortzen zirenean ea zein urrats egin
ote zuen aurreko euskaltegian edo ikasturtean galdetu eta, nor-nork lehen aldian landu zutela erantzuten zuten, halako edo honelako urratsa egin zuela
erantzun ordez. Gaitza larria izan zen eta erremedioa bilatu behar nonbait.
Azkenean, nor, nori eta nork balkoitik beheiti bota behar izan genituen.
Laugarren pisuan egonik irtenbidea ez zen txarra izan. Denak lasaitu ginen
pixka bat.
Bitarte horretan beste metodo zenbait ere etorri zen gurera, Hitz egin eta
Jalgi Hadi marrazkiz lagundurik. Gero etorri ziren AEKren talde didaktikoaren
lanak eta hormairudiak. Iraultza neurri batean bederen, metodo komunikatiboaz hitz egiten hasi baikinen. Eta geroago Gasteizko IKAren Hitzetik hortzera.
Gaur, ez dut uste inon liburu bat hartzen duten metodotako. Ikastunitate bereziak prestatzen ditu euskaltegi bakoitzak bere eskoletan erabiltzeko. Ikus-entzunezko euskarriak ere gero eta gehiago erabili izan ditugu.
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Hasieran, lehenengo egunetan, ikasleari kosta egiten zaio gure irakassistemaz jabetzea, itzulpena eta adierazpen gramatikalak nahi izaten ditu, eta
guk, argi uzten diegu eskolan hizkuntza bakarra euskara dela. Esaldiak buruz
ikasi behar dituela esaten diogu, loroek bezala errepikatzeko behin eta berriz,
behin eta berriz, buruz ikasi arte. Horrela gero, behar orduan, esaldiak, oharkabean, naturaltasun osoz esanen dituztela, hitzez hitz pentsatu eta lotzen hasi
gabe. Eta ikasleren bati, halako batean, «aizu, nola esaten da como se dice»
entzuten diogunean kontent izaten gara irakasleok, gure metodoak ongi funtzionatzen duela eta.
Azken urte hauetan, auto-ikaskuntzak indar polita hartu du zenbait tokitan. Jende asko da on-line ikasten duena, Boga edota Bai & by sistemen bidez
euskaltegira joan beharrik gabe.
Orain, irakaskuntzan, askoz ere bitarteko tekniko gehiago dugu, materiala
ere bai, baina ikasleak ahalegin bertsua egin behar izaten du. Lehen esan dut,
hizkuntzen arteko aldea zenbat eta handiago orduan eta zailago egiten zaiola
ikasleari bigarren hizkuntza hori ikastea. Horrexegatik beharbada, kostatzen zaio
hainbeste euskara ikasleari, hasieran, esaldiaren ordenaz jabetzea. Zergatik
esaten ditugun gauza guztiak atzekoz aurrera esaten digute, euskaraz dena aldrebes egiten omen dugu. Gaur, sarrera hitzaldi honetarako marrazkiak egin
dizkidan Asisko Urmenetaren erantzuna ematen diegu honelakoetan:
Altxorraren bila jostaketan aritzeko askoz ere errazagoa delakoz euskararen ordena zuzena, erdararen aldrebesa baino. Hurrengo pista, beheitiko pisuko sukaldeko ezkerreko armairuko eskuinaldeko bigarren kutxan dago. Eta
erdaraz hor hasiko zara, en el segundo cajon del armario... Hara, erdaraz hori
irakurri orduko, euskarazkoa irakurri duen ikaslea lehenengo pisuan da.
Lehen, erdara eta euskararen arteko distantzia, Iruñean ez zen hain handia. Orain arras arrotz egiten zaizkien euskal kutsuko honelako esaldiak: la
madre y hemos venido. ¿Qué estabas tardada? ¿Pues? No soy cosa para nada.
Vas a tomar mal... egunerokoan barra-barra erabiltzen baitzituzten erdaraz. Eta
ikasleei, berantetsirik eta ez naiz deusetarako gauza eta gisakoak oso hurbilekoak zitzaizkien.
Aditzarekin buru-hauste franko izaten dute, batez ere, dut eta ditut berezi behar horrekin. Baina benetan misterioa, ergatiboa da, noiz erabili zu eta
noiz zuk?
Joan den irailean ikasle batek bi azterketa zituen egin beharrak ingelesa
eta euskara. Urduri zegoen, euskarazko azterketagatik, ez bestearengatik.
Bertako hizkuntza izateak nonbait bereziki eragiten du pentsatu nuen. Alde
psikologikoa aztertzeko unea zen. «Zergatik zaude urduriago euskarazko azterketaren aurrean?» galdetu nion. «Ingelesak karik ez duelakoz» erantzun
zidan. Segundo batzuk behar izan nituen esan zuenaz jabetzeko. Beste ikaskideek ez ordea, hagitz agudo esan zuen ondokoak: Bai, ka madarikatu hori!
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Beldur naiz, izutu ere egin ote ditugun irakasleok ikasleak ka horrekin.
Irrirako bidea ere eskaini digu ordea, maiz irakurri dugu Zaldi Eroaren tira
Berria egunkarian, Ka gurtzen duen maisuaren istorioekin.
Gogoz aritzen dira gure ikasleak, ahalegin handia egin behar izaten duten
arren, hizkuntza bat ikastea neketsua baita. Gogorrena halere, bere eguneroko
egitekoak utzi gabe, euskara ikasteko, astean zortziren bat orduko astia hartu
behar izatea da. Horrexegatik uzten diote askok euskara ikasteari, denbora
faltagatik.
Denborarik ez izatea ez da arrazoi bakarra, baina bai nagusia. Aski ez
aurreratzea da aipatzen duten beste arrazoietako bat. Tarteko urratsetan maiz
gertatzen da horrelako etsipena, lehen urratsean argi ikusten dute aurreratzen
ari direla, dena da berria, elkarrizketa ttikiak egiten dituzte, asko dakite. Gero,
ikasi dutenari baino falta dutenari gehiago begiratzen diote.
Euskaltegian ikasitakoa handik kanpo erabil dezan nahi dugu, baina hori
ez da batere erraza. Karrikan, etxean edota lantokian gehienetan, ez dute norekin euskaraz ari. Iruñean, kale-erabilera, azken neurketen arabera %2,8koa
besterik ez da. Eta ingurune euskalduna dutenek ere ez dute erraza lagun eta
familiakoekin harremanak erdaraz eginak baitituzte, eta ohitura hori haustea
ez da batere samurra izaten; ikaslearen maila baxu xamarra baldin bada,
euskaldun zaharrak holakoekin ikasten ari den horri «laguntzearren» erdarara
jotzen du zenbaitetan; euskaldun zaharra eta berria elkarrekin ari direnean,
batzuetan, euskaldun zaharra beldur izaten da euskara batua, euskara berri hori
ez ote duen entendituko eta elkarri ulertzeko erdaraz mintzatzen zaio. Ez da
harritzekoa jarrera hau, behin eta berriz euskaraz ez dakiten sasijakintsuek esan
izan baitigute irakasten eta ikasten dugun euskara ez dela euskara, hemen Alto
Navarro Meridional irakatsi behar dugula, ez bata, ez bestea zer diren eta
nolakoak diren arrasto zipitzik ez badute ere. Modu batez edo bestez, euskara
baztertuta, erdaraz mintza gaitezen bulkatzen gaituzte. Hori dela eta, euskaltegira etortzeari uztean ikasi duten hori galdu egiten du frankok, zenbat eta
maila baxuagorekin utzi euskaltegia orduan eta lehenago galtzen dute ikasitako hori. Eta urte batzuen buruan, hauetako asko, berriz itzultzen da euskaltegira. Ez da ordea, utzi zuen mailan hasten, zoritxarrez. Egindako lana alferrik
galdua dela pentsatzen dugu maiz; ikasle askok halere, badirudi, ez dutela
horrela sentitzen. Jose Antonio Iturrik, Campion euskaltegiaren 25. urteurrenean zioen: no hubo fracasos y si victorias menores. Porrotik ez garaipen
ttikiak baizik. Egindako ahaleginaz harro zegoen, euskara ez zen jada hizkuntza ezezaguna eta zaila. Euskarara maitasunez hurbiltzeko balio izan ziela
ikasitako gutxi horrek dio Iturrik.
Ikasi dutenak ez dira, ordea, gutxi, eta horietako gehienak oso jarrera
aktiboa izan dute, ahal duten guztietan euskaraz aritzen baitira. Zenbaitek bere
lanabesa du euskara, irakaskuntzan edo komunikabideetan. Edo egunerokoan
euskara erabiltzen du, lantokian, etxean, karrikan... Titulua erdietsi dutenak,

BERDETIK HORIRA. SARRERA-HITZALDIA - Sagrario Aleman Astitz

31

eta alfabetatu direnak ere badira, eta, horren ondorioz, lehen euskaraz mintzatzen ez zirenak, orain euskaraz aritzeko ohitura hartu dutenak.
Norbanakoaren ahaleginaz egin dira aurrerapauso hauek. Ikasteko ahalegina norbanakoak egin beharko du aurrera ere, baina lana arintzeko ahalik eta
erraztasun handienak eman behar dizkiogu, zama guztia norbanakoaren bizkar
utzi gabe. Badakigu ikasten ez hasteko edo ikaste-prozesua bertan behera
uzteko arrazoi nagusia denbora falta izaten dela. Hori horrela izanik, administrazioek eta enpresek denbora oparitu beharko liekete euskara ikasi nahi dutenei, hau da, gaur egun irakasleekin eta funtzionarioekin egiten duten gisara.
Bere lanetik liberatu euskara ikasi nahi duen nafar heldua, bere soldata eta
lanpostua atxikiz, doako ikastaro trinkoetan edota barnetegietan euskara ikas
dezan. Horretarako euskaltegiekin kontzertatuz irakaskuntzan egiten duten
gisan. Behingoz helduen euskalduntzeari erantzun egokia emateko bidea
hauxe baita, eta ez orain arteko dirulaguntzen politika. Horrela prozesua askoz
motzagoa litzateke, eta euskararen erabilera handitzeko beharrezkoa den masa
kritikoa erdietsiko genuke.
Eusko Jaurlaritza eta euskalduntze-alfabetatze sektorearen artean harreman gorabeheratsuak izan dira, baina azken urteetan elkarlanean aritzeko
pausuak eman dituzte eta aurrera begira egin beharrekoaz gogoeta egiten ari
dira. Iparraldean oso berria da instituzio eta sektorearen arteko harremana,
orain, Euskararen Erakunde Publikoaren bidez, bertako instituzioek, hizkuntza
politika egitasmoan, helduen Euskalduntze-alfabetatzearen aitortza egin dute.
Nafarroako Gobernuak ere, sektorearekin biltzeko eta arloaz gogoeta egin eta
zenbait neurri hartzeko asmoa azaldu du, oraingoz asmo baizik ez bada ere.
Guztiak batera jokatzea litzateke desiragarri, guztiok helduen euskalduntzea
eta hizkuntza normalizazioa baldin badute helburu.
Nafarroako Gobernuaren aurretik Diputazioak, helduen euskalduntzeko
eskola bakar batzuk bideratu zituen 60ko hamarkadan. 1972an, helduen euskalduntzeko irakasleen lana ere aintzat hartu zuen eta saritu nahi izan zituen.
Horrela Principe de Vianak gonbidaturik, irakasleek afari eder bat egin zuten
Iruñeko Hartza jatetxean, jatetxe honen kontura, gonbidatzaileari ordaintzea
atzendu baitzitzaion.
Hurrengo urteetan hor ikusten dugu Diputazioa, Euskararen Irakaskuntzako Batzordeak proposatuta, helduen euskalduntzean ari ziren irakasleei edota
ikastetxe edo euskaltegiei dirulaguntzak ematen. 1980an, Euskaltzaindiak,
Alfabetatze-euskalduntzeak duen hedadura eta garrantzia kontuan izanik,
sektore hau Eusko Kontseilu Nagusia eta lau Diputazioen ardurapean ofizialtzea zela egokiena ikusi zuen. Euskaltzaindiarekin zituen loturak askatu, eta
bere zeregina ongi betetzeko, Alfabetatze-euskalduntzea zerbitzu publiko bilaka zedin nahi zuen Euskaltzaindiak. Ofizialtasun hori ez zen gauzatu, zailtasun
handiak izan zituen eta. Hilabete batzuen buruan ordea, Nafarroako Diputazioak 1978an sortu zuen Hizkuntza Eskolaren bitartez bideratu zituen heldu-
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entzako irakaskuntza trinkoak, batik bat langabezian zeuden diplomatu eta
lizentziatuentzat antolatuak. (CIE)
Euskaltzaindiak eta Koordinakundeak, hau zerbitzu publiko bilakatu nahian, Fomento del Vascuence sekzioan sartzeko ahalegina egin zuten. Baina hau
ere alferrikakoa izan zen, Koordinakundea instituzionalizatzerik ez zen izan.
Geroztik, euskalduntzearen inguruko planteamendurik ez du egin Nafarroako Gobernuak, dirulaguntzen bidea besterik ez darabil AEK eta IKArekin.
Dirulaguntzak bideratzeko arautegia, Nafarroako Diputazioak, 1981ean onartu
zuen. Eta asmo berarekin, onartu ere Nafarroako Gobernuak 1988an, oraindik
indarrean dagoen Foru Dekretua. Irizpide zehatzik ez dago ordea, eta dirulaguntzak ez dira beti berak izaten.
Orain urte pare bat Arturo Campion Fundazioak, Gobernuaren dirulaguntzen murrizketa zela eta, Zeu izan Gobernua kanpaina egin zuen dirua biltzeko helburuarekin, eta hor hurbildu zitzaigun bere laguntza eskainiz, Arturo
Campion idazlea ezagutu zuen emakume bat. Jacinto Campionek, bere seme
Arturo jaioberriarentzat, Ollakarizketan, emakume honen amona hartu omen
zuen ugazamatzat. Nola ez zuen bada lagunduko umearen izena daraman
euskaltegia!
Dirulaguntzen politika hau aldatu eta normalizazioaren bidean abiatuko
ahal da Nafarroako Gobernua! Oraindik berde dagoen helduen euskalduntzea
behingoz ontzeko, behingoz horitzeko. Hala biz.
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GORRITIK HORIRA
Erantzuna
Patxi Salaberri Zaratiegi
Alkate andrea,
Euskaltzainburu jauna,
euskaltzainak,
Sagrarioren familiakoak,
agintariak,
jaun-andreak.
Egun on.
Kontent eginen dut hemen, Etxalekun, Sagrario euskaltzain berriaren
hitzaldiaren erantzuna. Izan ere, euskararekiko nire lehen kontaktua, herritik
Iruñera bizitzera igo ginelarik, alderdi honetako euskaldunekikoa izan zen,
Beramendi eta Udabeko senar-emazteak izan baikenituen auzo zenbait urtez.
Kontaktu berezia eta gazi-gozoa izan zen, biak euskaldun garbiak izanagatik
(gizonak aise hobeki solas egiten zuen euskaraz gaztelaniaz baino, andreak
beharbada erdaraz errazkiago) erdaraz aritzen baitziren, frankismoaren garai
haietan, elkarrekin, bai karrikan eta bai etxean ere, eta gaztelania baizik ez
baitzieten erakutsi bi alabei. Egia da gero, alaba horietako batek behintzat
euskara ikasi duela, ez beharbada arras ongi, baina moldatu behinik behin
egiten da. Haur bat ere badu orain eta pentsatzen dut Basaburuko euskaldun
haien ilobak euskara ikasi izanen duela, ez lehen bezala etxean segur aski,
baina bai, eta ez da gutxi, ikastolan edo eskolan, alegia, begií, buruú, esení
eta besteren ordez begia, burua eta esnea erraten ikasi izanen du.
Ez ziren urriak hirurogeiko hamarkadan Iruñean bizi ziren herrietako
euskaldunak, baina nekez sumatuko zenuen garai hartan euskara kalean.
Oroitzen naiz gure arrebaren adiskide batek –hogei bat urte zituzkeen orduannola erran zigun ez zuela sekula bere denboran euskararik aditu. Zer soinu
zuen ere ez zekien neska hark! Hortaz, pentsa dezakezue gure hizkuntza
ikastea eta ikasitakoari eustea ez zela aise sasoi hartako Iruñean, «euskaldunon
hiri buruzagian». Ez dut erranen orain erraza dela (Satrustegiri hilzorian zegoenean Nafarroako ospitalean agitu zitzaionaz oroitu besterik ez dago), baina
irratiekin eta telebistarekin entzumena gutxienez landu daiteke, ikasitakoa
atxiki, eta, bestalde, egunkari-liburuak hor daude, ordenagailuek etxeratzen
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edo bulegoratzen dizkiguten material idatzi eta ahozkoez landara. Gainera,
egun, hezkuntzan sartzearen eta euskaltegien lanaren ondorioz frankotan entzuten da euskara Iruñeko karriketan, ez menturaz auzo guztietan hein berean,
ez eta deus jakin gabe ikasteko moduan ere, baina aurrera egin dugula zalantzarik ez dago, nahiz ez, segur aski, guk nahi genukeen bezain azkar.
Euskaldunak ez ezik euskaltzaleak ere baziren Iruñean garai gartan: hamar urterekin Arrosadiko eskolan maisu izan nuen Don Augusto izenekoaz
oroitzen naiz beti; ez dakit zer deitura zuen, ez Iruñekoa berekoa zen, herri
euskaldun batekoa edo beste nonbaitekoa, baina gogoan dut nola azaldu zigun,
zenbait egunez, tarteka-marteka, gure deiturek zer erran nahi zuten (garai
hartako Iruñeko etorkin gehienak Nafarroako herrietakoak ginen), zer adiera
zuten, ez dakit zuzen ala makur, baina ia berrogei urte igarota ere ez zaizkit
ahantzi irakasle prestu haren saio haiek.
Gero, Ximenez de Rada izena zuen Gurutze plazako institutuan ere
egokitu zitzaidan euskaldunekin ikastea, Iruñeko bertako lehen ikastolumeekin
eta, baita ere, zenbait herritako euskaldunekin, Areso eta Goizuetakoekin,
adibidez. Gogoan dut Etxalekuko mutil sendo xalo euskaldun bat ere bazela,
Moreno deitura ez hain euskalduna zuena, familiarekin Irurtzunen finkatua
orduko, oker ez banaiz.
Beranduago Arturo Campión euskaltegiko (artean Arturo Kanpion zen eta
gaueskola erraten genion) atea jo eta euskara serio ikasten hasi nintzenean
Sagrarioren anaia, Jose Manuel, izan nuen irakasle, eta gero, hiru egunez, 1977
edo 1978an, hemen, Alemandarren Etxalekuko etxean ikastaro labur-trinkoa
egiteko aukera izan nuen. Haiek lanak eta estualdiak hemengoei entenditu
ezinda! Guk klaseetan hitz guztiak oso-osorik ikasten baikenituen, eta hemen
berriz, silaba gose balira bezala hitzen erdia jaten baitzuten! Hiru gauza ditut
oraino buruan sarturik: guk ikasi genuen berehala hura bela erraten zutela
lehena, Etxaleku inguruko oihaneko zuhaitz bat tximistak jo zuela, eta ziztorrak beratz zeudela. Zer ote zen hura guztia?
Sagrario bera lankide izan dut zenbait urtez Campionen, lankide eta irakasle, pasilloetako elkarrizketetan, eskolak prestatzeko egiten genituen bileretan (aitzinago, Euskaltzaindian, bilkurak egiten hasi ginen) irakaskide nituen
Martintxo Manterola, Kontxi Agerre, Miren Beitia, Bittorio Lizarraga, Zito
Alduntzin, Iñaki Zabaleta, Mikel Bujanda, Lontxo Gorroñoren eta besteren
euskara hitz erdirik galdu gabe ere buruan sartzen eta atxikitzen saiatzen
bainintzen. Ez dakite, oharkabean ere, zenbat lagundu didaten niri eta ni bezala euskara etxean jasoa ez zuten beste irakasleei, ikasleei ez ezik.
Euskara ikasteari lotu nintzaion lehenbiziko urte haietan gauzak adierazteko gauza banintzen, neurri batean bederik, baina etxeko euskaldun baten
gaitasunaren aldean hutsaren hurrengoa zen nirea, eta oraino hala da, eta sinetsirik eta etsirik nago gero ere hala izanen dela, beti. Hau da, nire ustez,
Miquel Grosek (2007) bere liburu interesgarri eta bihotz emangarriaren
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«ahulgunea», egun idatzi ohi den bezala erranda, edo «ahuldadea» nahiago
baduzue, aipatzen den zenbaki bakoitzaren hizkuntza gaitasuna zenbaterainokoa den ez baita zehatz ageri. Erran nahi dut ez dela, hizkuntzari doakionez,
berdin Lizarrako euskalduna izatea edo Leitzakoa, nahiz gero salbuespenak,
ustekabekoak eta kasu bereziak badiren, jakina.
Hemen Etxalekun, Sagrariok hitzaldian erran duen bezala, duela hamarkada batzuetako haurrek gaztelaniaz ikasten zuten eskolan, baina euskara zen
gero etxeko, karrikako, lagun arteko hizkera ohikoa. Orain, aldiz, haurrek
–dauden gutxiek– euskaraz ikasten dute eskolan, baina erdaraz aritzen omen
dira maizkara jostetan karrikan. Gure unibertsitatean –ez dakit xuxen besteetan
zer gertatzen den– antzeko zerbait sumatzen da euskaraz ikasteko aukera duten
ikasle urrien artean: herri euskaldunenetakoek (honetan ere mailak daude eta)
euskaraz jardukitzen dute elkarrekin, eta ikastolan ikasi duten gutxi batzuek
ere bai, nori berea aitortu behar baitzaio, baina gehienxkoenak erdaraz mintzatzen dira elkarren artean, klasean berean ere gaztelaniaz aritzen dira, gero
euskara eta euskarazko irakasle izanen badira ere. Hau, jakina, lehenagotik
heldu da, haurtzututik, eta nerabezutua iristearekin, institutuan, gauzak makurtu baizik ez dira egiten. Joera hau hizkuntza gaitasun askirik ez izateari leporatu behar zaio: etxean erdaraz hitz egiten dute, kalea mundu erdalduna da
gehienendako eta, lagun artean, en la gela, los ariketas, te voy a mandar un
mezu eta antzeko erdal gaiztoko esaldietan ageri diren «bitxi» horiek alde bat
utzirik, ez dute gure hizkuntza deusetarako ibiltzen. Betikoan gaude: ez dute
euskaraz hitz egiten gaitasun nahikorik ez dutelako, eta gaitasunik ez dute
erdiesten euskaraz mintzatzen ez direlako. Nola atera gurpil zoro honetatik?
Hor da gakoa.
Beste kontua, Sagrariok bere hitzaldian ukitu duena, Tolosako euskarak
duen prestigioarena da; «publizista» ona omen dute bertan eta hortik hango
euskararen ospe eta entzutea. Dena dela, Kike Amonarriz tolosarrak hitzaldi
batean erran zuenez, bere gazte denborako herriko euskara arrunt polita eta
arrunt ona zen, orbanik eta notarik gabea, gazteek –bera barne, nonbait– elkarrekin erdaraz hitz egiten zutelarik zikintzeko arriskurik ez zegoelako.
Nik ere anitzetan entzuna dut Nafarroako herrietan, batez ere adineko
jendeari, Tolosako euskara dela euskararik ederrena, baina gaur egun, Iruñean,
holako konturik ez dut aditzen gehiago. Bai ordea, eta Tolosan hitz horiek
xeheki nola diren ez dakit, usu entzuten ditugu gure ikasleen ahotik ondo eta
hobeto bezalakoak, hauek Nafarroan, muga-mugako herriren batean ez bada,
ibiltzen ez diren arren. Hemen, jakina, de facto-ko euskara batuaren eragina
dago, irrati-telebistena hain zuzen, eta irakaskuntzan lanean ari diren Nafarroaz kanpoko zenbait euskaldunek dituzten ohiturena ere bai. Nik, egia erran, ez
dut deus ele horien kontra, eta ez nago, bestalde, Nafarroako erdialde zabalean ibiltzen ziren hizkeretara itzultzeko aiherrak, Bonapartek materialetan bildu
zituenetara (Ondarra, 1982) edo Elkanoko Lizarragaren idazki jorietan ditugunetara, adibidez, besteak beste, eta segur aski, holako nahas-mahas irenskaitza
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sortuko genukeelako orain unibertsitatean, konparaziorako, eskola emateko
tenorean emen zeude, erran zio utzi zezkien «erran zion utz zitzan», fite zoezi,
adi zaze edo xataunt «jaten dut»-en modukoak ibiltzen hasiko bagina.
Halarik ere, iruditzen zait gutxieneko batzuk ere errespetatu eta begiratu
behar ditugula, eta ongi eta hobeki ibili, gorago aipatutako horien ordainez.
Hortik aurrerakoak, esan ala erran erabili behar den, anitz ala asko, aitzin
–gibel ala aurre– atze, beste ala bertze… norberaren esku gelditzen da, nork
bere euskarari kutsu «kutsia» eman nahi dion edo aipaturikako euskara zuzen,
zurrunkara horren bidetik ibili nahiago duen.
Nire irudiz nafarrok euskara batuari egin diezaiokegun ekarpenik handiena gure herrietan hain ugaria den, hainbeste ñabardura dituen hiztegiarekin
aberastea da batetik, eta erranaireen, esamoldeen munduan sartzen diren
esaldi egin baina ez erabat finkatu horiekin osatzea bestetik. Euskaltzainok,
baita sartu berri-berriak diren azkenekoek ere, garbi dakusagu oraingo eta
ondoko urteotako eginkizunik larrienetako bat hiztegi batua moldatzea dela
eta, ezbairik gabe, eginbehar honetan, Imozko euskara, Sagrariok etxean ikasi
duen Etxalekuko hizkera garrantzi handikoa da, herria aski toki estrategikoan
dagoelako, dialektologialariek (Ibarra, 1995; Hualde, 1997, Gaminde, 1998;
Zuazo, 1998, 2003; Apalauza, 2008) nabarmendu duten bezala ekialdera eta
erdialdera begira dauden ezaugarriak batzen diren gunean, edo, menturaz,
egokiagoa izanen da erratea bereizten diren lekuan dagoela.
Imotz osoa ere ez da, oker ez banago, berdin-berdina alderdi guztietarik,
eta hemen Muskitzen berezitasuna azpimarratu beharra dago, Imozko beste
herrien aldean, azentuari eta beste ezaugarri batzuei dagokienez, baina nik ez
dakit hiztegi kontuetan ere holako aldea hautematen den herri honetatik
Imozko beste herrietara. Hori dialektologialariek-eta argitu beharko digute, eta,
egia erran, ez daude zango bat bestearen gainean denbora nola emanen. Goldaratz, berriz, fonologiaren aldetik bereizten omen da beste herrietatik (Apalauza, 2008).
Oraingo nafar euskaltzainok, eleka ari den Uxueko euskaldun berri honetaz landara, Sagrario une batez alde bat uzten badugu, Akademian sartu diren
hurrenkera errespetatuz, Arizkungo Pello Salaburu, Leitzako Patxi Zabaleta eta
Iturengo Andres Iñigo dira. Ikusten den bezala, Iruñerritik aski urrunekoak
denak, eta Iruñearen eta Iruñerriaren garrantzia, beste hiri batzuena bezala,
euskararen garapenean handia izan dela ez dago zalantzarik, hiriburuko euskara bera nolakoa zen ongi ez badakigu ere (Camino, 1999, 2003). Horregatik,
iruditzen zait Sagrarioren ekarpena, hiztegi batua apailatzean etxean ikasitako
hitzak sartzea alegia, biziki garrantzizkoa dela euskararendako eta Nafarroarendako, irudi baitu Imotz alderdi hau, hein batez bederen, Iruñerriarekin edo
Iruñerriaren iparraldeko zendea eta ibarrekin zegoela loturik hiztegiaren aldetik, eta, beraz, Imozko hitzei sarbidea ematea erdararen bulkadaren aitzinean
lekuak hustu behar izan zituen hizkerari sarbidea ematea dela, neurri batean.
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Egia erran behar badut, ni hasia naiz dagoeneko Sagrariok barnean duen
altxor lexiko hori baliatzen edo baliatu nahian: Juan Joxe Zubiri ene lankidearekin batean argitaratu Biraoak liburuan Sagrariok emanikako Etxalekuko
madarikazio edo irainaireen zerrenda sartu nuen, gehienak, espero izatekoa
zenez, beste leku anitzetan ere ezagunak direnak, hala nola ahoberoa, aldrebesa, artopila, astakiloa, astopitoa, atsomotza edo atsopotoka «emakume ttiki
lodikotea», aztalzikina, barrabilaundia, begiezkela, burugabea, enborra, erdezua, expantua edo expantuaundia, gibelaundia, hankamehea, hortzamaketsa,
kimaluze edo kimazua, muturbeltza, muturzorrotza, oilanda, ongabea, purtxila
eta hauen moduko beste harribitxi batzuk.

Badira, horiekin batean, Nafarroan segurik hain hedaturik ez dauden
beste zenbait biraoaire, bakarrik Etxalekun bildu ditugunak, nahiz segur aski
Imozko beste herrietan eta inguruko ibarretan ere erabiltzen diren: buztangorria
«nesketan aritzeko beti prest egoten dena», galtxagorria «gaiztoa», puzkilde eta
puzkilderoa «latosoa» edo, karrapizta (ez dago urrun Iparraldeko kalapita-tik,
adieraz eta formaz, eta arrunt hurbil dago Leitza aldeko karramista-tik), kidailluze «gorputza bi makilen gainean duela dirudien pertsona», oilopelatua «ergela», satitsua «betaurreko kristal lodi-lodiak erabiltzen dituena edo ikusezinean
eta baldar samar ibiltzen dena», supilmotz «sudurmotza» mespretxuz mintzatuz,
sustopila «tontotua, mantso-mantso dabilena», eta abar.
Gure herrietako hizkera, arlo anitzetan, jendeak uste duen baino aberatsagoa
da eta zuzen eta egokiro biltzea ez da aise; horretarako lekuan lekuko jende
prestatua behar da, eta Sagrario, alderdi horretatik, egoera ezin hobean dago bere
inguruko altxor hori, berak etxean eta herrian ikasi duena, hiztegi batuan eta
bestelako lexiko lanetan txertatzeko. Bestalde, euskara helduei irakastea ere garrantzizkoa izan da azken hamarkadetan eta garrantzizkoa izanen da ondokoetan,
eta seguru nago eremu honetan ere Sagrarioren lana ezinbestekoa izanen dela bi
«akademietan», Euskaltzaindian eta Arturo Campionen, gure hizkuntza irakatsi
eta sustatzeko zereginetan, erakutsi, hobetu, prestatu eta gaurkotu ez ezik sustatu
ere egin behar baita, Nafarroan bereziki. Beraz, Sagrario, eta bukatzeko, izan
zaitez ongi etorria Euskaltzaindira eta urte askotarako izan dadila.
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AMAIERA HITZAK
Juan Manuel Facenda,
Etxalekuko alkatea
Euskaltzainburua eta euskaltzainak,
jaun-andreok,
herritarrak eta euskaltzaleak.
Sagrario Aleman Euskaltzaindian sartzeko ekitaldi solemne honi akabera
ematea egokitu zait niri. Sagrarioren balioa, merituak eta jokabidea goraipatu
dira. Omenaldia egin diogu, gogotik txalotu. Nik, Etxalekuko kontzejuburua
naizen aldetik, gauza bakarra adierazi nahi dut nire eta herritar guztien izenean: asko estimatzen eta baloratzen dugula. Bestetik, kanpoan ospakizunari
segida emateko gonbidapena egiten dizuet, kontzejuak jateko eta edateko
zerbait prestatu baitu ekitaldi honi bukaera emateko.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiet eraikuntza dotore honen jabeei,
Josefa eta Doris Schneiderri, ekitaldi honetarako uzteko adeitasuna eta eskuzabaltasuna izateagatik. Eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko Sagrario Alemanen ondoan egoteko hona etorri zareten
guztioi. Egun ederra opa dizuei denei.

AURELIA ARKOTXA MORTALENA
EUSKALTZAIN BERRIAREN
SARRERA-HITZALDIA
Hendaia, 2008-VII-19

ONGIETORRIA
Jean-Baptiste Sallaberry,
Hendaiako auzapeza
Euskalzain miresgarriak,
herritar maiteak,
jaun andereak,
ongi etorri.
Joan den martxoan auzapez bilakatu naizelarik, ez nuen uste holako
mintzaldi bat egiteko ohorea izanen nuela.
Hasteko, hendaiar guzien izenean, Aurelia Arkotxa anderea, eskertu nahi
nuke ekitaldi hau Hendaian egiteagatik, Baigorrin sorturik ere.
Mundu zabalean ttipi den Euskal Herri honetako herri ttipienetarik dugu
gure Hendaia; baina lurretan falta duenaren ordaina itsasoan du beti kausitu.
Itsas basterrean betitik bizi da Hendaia. Itsasoak eman ondasunetatik
atera dugu beti bizia, bainan Aurelia Arkotxak bere poemen bidez, itsasoari
bestelako aberastasuna eman dio.
Itsaso eta lurraren arteko mugaz gain, Bidasoa ibaiak Hendaia Hegoalde
eta Iparralde artean uzten du. Bainan guretzat mugak ez dira murruak, lokarriak baizik.
Horregatik Hendian aspalditik euskalki guziak mintzo dira eta ongi litaike euskalkien mugak gainditzea, euskara batua indartzeko.
Egun, berezitasun eta ohore haundi bat dugu. Lehen aldikotz Ipar Aldeko
emazte bat Euskaltzandian sartzen da.
Horren lekuko izaiteak ainitz unkitzen nau eta jakin ezazue ene sustengoa
duzuela elgarrekin lan egin dezagun, euskera bizi dadin Ipar Euskal Herrian.
Milesker deneri.

AGURRA
Andres Urrutia,
euskaltzainburua
Egun on guztioi:
Egun osoko lana egin du Euskaltzaindiak atzo Hendaian, Euskal Herriaren bihotzean dagoen herri zoragarri horretan.
Euskaltzaindiak, alabaina, oraingoan lanaldia ez ezik, pozaldia ere dakarkie Hendaiako herriari eta Euskal Herria osoari, gure artean aurki izango
dugulako hizlari Aurelia Arkotxa euskaltzaina, bere sarrera-hitzaldia egiteko.
Hendaian batzen dira Euskal Herriko Ipar eta Hegoaldeak. Hendaiara etorri
ziren, ehun urte lehenago, euskal herrialdeetako ordezkariak, euskararen akademia eratzeko asmoz. Asmoak asmo, ezina gertatu zen orduan askoren gogoa.
Urte batzuk geroago sortu zen Euskaltzaindia. Hain zuzen ere, laster 90
urte beteko dituen erakundea, sorreratik bertatik etengabe jardun duena euskararen mesederako, aldi gozo zein zailetan.
Aldiak aldi, aldikada berriak bizi ditugula ezin ukatu. Aldikada berriek,
nolanahi ere, ideia eta indar berriak behar dituzte.
Horra Aurelia Arkotxa, euskaltzain osoa, bere baitara egungo Euskal
Herriaren ezaugarriak biltzen dituena: Euskal Herriaren Iparraldea eta Hegoaldea, hizkuntzaren sorkuntza eta ikerkuntza bateraturik bizi dira bere baitan.
Horra ere, besteak beste, unibertsitateko irakaslea, idazlea eta eragilea, bere
eskutik guregana datozenak estekaturik eta ongi zerturik.
Bazterrez mintzatuko zaigu gaur. Bazterrok oro, esan gabe doa, begi-bistan baino, ezkutuan eta ostenduta egoten dira sarri-sarri, euskararen barruan. Horiek ere aintzat hartu behar, oso-osoko euskara eta euskalgintza egin
nahi badugu.
Halaxe hartzen dugu Aurelia Arkotxa, oso-osorik, uste dugulako Euskaltzaindiarentzat ez ezik, euskararentzat eta euskalgintzarako ere lan egiten jarraituko duela gurekin batera.

BAZTERREZ
Sarrera-hitzaldia
Aurelia Arkotxa Mortalena
Jaun auzapeza,
Euskaltzainburu jauna,
Agintariak,
Euskaltzainak,
Etxekoak,
Jaun-andreak.
Egun on.
Ez baitut beraz ni baino lehenagoko aulkidunaren laudorioen egiterik,
Hendaia, ni hazi naizen eta bizi naizen herria dut goraipatuko. Herria bera, eta
honi datxizkon gaur Urruñakoak diren Pausu eta Biriatu, Hendaia bera, lehen
Urruñakoa izana baita ere. Erran gabe doa Hendaia eta haren auzoen destinoa
betidanik uraren bertzaldean, fronteraren bertzaldean diren Behobia, Irun eta
Hondarribiari lotua dela ere.
Paseiu bat proposatzen dizuet, Bidasoaren hegiari jarraikiz itsaso handiko
bazterretaraino, hiria, bazterrak nahasirik bizi diren leku hauetan. Kurutzatuko
ditugu, pasan, itzalak urari hurbil diren baratzeetan kurri dabiltzanak Anton
Abbadia eta Loti marinel errantea. Unamuno, itsasoari so bere Bizkaia gogoan, propaganda filma zahar batetik jalgi Hitler eta Franco marioneta tragikoak,
de Lancre akelarreen bila…
Akuarela bat pintatuko dugu, kolore pastelez pintatua, lehenengo planoa koloreak bizixeago, gaurko aire, gaurko urratsa, gaurkoari lotua den
lekuan. Gaurkoaren azpian hor da lehena. Gure akuarelan berriz, gibelean,
gibelezko kolore hitsagoetan iraganetik heldu zaizkigun oroit-harri mugak,
enetako herri honen nortasuna markatzen dutenak, nahiz iduriz ahantziak
diren.
Itxura, silueta heteroklitoak gogora jin eta urak badaramatzanak, hemengo zeru kanbiakorrari, itsas bazterreko zabaltasunari, enbata haizeari, xirrimirriari, uren kolore berde-bluei lotuak.
Akuarelak. Lanozko kolore, pastelezko kolore.
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Aitzinetik, halere, preanbulo bat erakusteko nik nola ikusten dudan
Hendaia:
Preanbulo
Herriak duen ikurrak, baleak, seinalatzen du hemengoen destinoa Ipar
Atlantikaren bertzaldean Ternuako irla eta eskualdeetan iragan izan dela luzaz.
Hau beti izan da kanpora irekia den herria, eta frontera herria, itsasoz bistan
da, baina ere lurrez Frantziatik, Alemaniatik eta Ipar Europatik Algesiras-eko
fronteraraino doazen, eta uda guziz hemendik pasatzen diren Maghrebeko
emigrante eta emigranteen umeen, eta umeen umeen autoen karabana lerroek
ongi agertzen duten bezala.
Hemendik, Paleolitiko garaietarik hasiz, erromatarren garaietarik iraganez
eta geroago aro mediebaletarik, beti pasatu izan dira basa ihizian zebiltzan
ehiztariak, gerlariak, merkatariak, Santiagorako peregrinoak... Badu bederen
mila urte hemen gelditzen zirela, Bidasoako bazterretan zen Prioreneko hospitalean, nekatuak eta zaurituak, Europa guzitik jinik, Compostelara zihoazen
ibiltariak. Geroago, leku horretan bizi izan zen eta hil 1856an, Etienne Pellot
kapitain korsarioa. Gaur leku horri Résidence Port Santiago urbanizazioa
deitzen diotelarik.
Prioreneak bazuen monasterioa, eliza, Errotazilo deitu errota nagusia,
hilerri handi bat gaurko urbanizazioaren pean dena, lurraldeak, eta ere Hospitaliako irla, 1659ko Pirinioetako Tratatuaz geroztik Konferentzia irla deitua.
XX. mendeko azken urteetan promotoreek itsuski suntsitu zuten Priorenia
leku loriagarrira. Eta hango parkea.
Hendaia herria eta inguruko herrien lotura zein den erran behar banu, ura
dela erran nezake. Baztango mendietan sorturik, Baztan izena bidean utzirik
eta Bidasoa izen berria hartuz Oronoz Mugairin, heldu dira urak, ur xirripa,
uhaitz, ur bizi, erreka, ur handi... Lehenik mendietako iturrietan xur-xur, mehemehe, mehar, zabalduz eta mantsotuz doa itsasora hurbiltzen ari den arabera,
mila uharte berdeen artean paseiaka heltzen delarik itsasoraino. Txingudiko
badiara doaz urak, hor elkartzen direlarik ozeanoko ur gatzatuarekin, mareak
itsasoko urak Bidasoan goiti badaratzamalarik.
Batzuetan Frantziako, Espainiako eta Europako Estatuen destinoa hemen
da trinkatu. Uraren erdian: Bidasoan.
Hendaia izan da ere hurbileko historiaren gertakizun ilunen oihartzun
leku. Bakarrik bi aipamen, bertze aipagabe uzten ditudan itzalen sinbolo: 1936,
Irun sutan, Francok Irun hartua, jendea nazioarteko zubi zaharretik –ene zubi
blutik, geroztik barandak bluz pintatu baitzituzten– ihes lasterka Hendaiara
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eskapo. Batteleku kolkoraino kargatuetan Hondarribiatik ihes doazen jendeak,
Hendaiako Ondarraitz-ko plaian desenbarkatzeko.

Gogoan dut ere 1980ko azaroaren 23a, GALeko atentatu tragikoa gertatu
eta laster pasatu bainintzen L’hendayais ostatu aitzinetik. Ostatuko atearen
koloreaz oroitu nahi nintzen. Berdea zen. Federico García Lorcaren Verde que
te quiero verde jin zitzaidan gogora eta ere guardia zibilen txarolezko trikornioez poema... Gaur Entrepuentes enpresak baliatzen du lekua. Plakarik ez dut
uste baden gertakizunaz oroitzeko. Ahazten baita dena...

I

URARI SEGI
Artxipelak
Ibaian diren uharte berdeek marrazten dute artxipela: uharte handi bakan
batzuk eta ezin kontatuzko uharte ttipiak. Eta badian den legarrezko Zorien
Uharte mugikorra. Hendaiak, Pausuk, Behobiak, Irunek, Hondarribiak formatzen
duten continuum geografikoarekin nahasten dira. Plaia Handiko itsas-beleak,
amiamokoak, itsas-zoriak nazioarteko Hendaiako eta Irungo geltokien eta
Hondarribiako aireportuaren gainetik hegaka pasatzen dira egunero Txingudiko
zorien irlara eta vice versa. Iger-eko buruko arroken gainean, Hondarribia eta
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Hendaiako plaien gainean Bi Arroketarainoko leihor bazterretako arrainen
arrantza dabiltzan antxetak gero, aroa iluntzen denean, Jaizkibeleko bizkar gainean laino zurista hedatzen denean, Hendaiako hondartzan enbata haizeak legarra airatzen hasten duelarik, edo besterik gabe erauntsia heldu delarik, sartzen
dira Bidasoako bazterretan, etxe gainetan apal iraganez, elkar saminki deituz.
Ibai gorri - Bidasoa
Ur bazterrean sortua naiz. Ura zen, besterik gabe. Bertze izenik ez nion
ezagutzen.
Ur horrek kolore kanbiakorrak zituen, berde, blu, hori, dirdir. Urari so
egotea ez zen bakarrik arrainaren zain egotea, zen ere urpeko leku ezezagunak
transparentziaz ikustea.
Eta transparentzia hotxetan bainatzea ere. Hori, aroa ederra zelarik,
eguzkia urera puskaturik erortzen ari zela iduri zuelarik. Baina ximixtek, inauzturek eta irurzuriek zerua urratzen zutelarik, oro iluntzen zen, urak hantzen
ziren, buztinkoloretzen ziren, gorritzen, eta burrunbaka pasatzen ziren etxe
aitzinetik, zubia daldaraziz, errepide bazterrera helduz. Baigorri: ibai gorri.
Haur nintzelarik hona jin nintzelarik, ez nintzen harritu. Ibai gorrik eta
Bidasoak bazuten eite. Hemen ere, hala beharra, uraren bazterretan bizi nintzen. Halere, diferentea zen Bidasoa, irlak bazituen, mantsoagoki sugeatzen
zen zumeen artean, mareen arabera goiti eta beheti zihoan. Udan, Bidasoako
inguru lohitsunetan zumeen artean gustura gordeak ziren igelak, gaitzeko kalaka ozenetan aritzen ziren.
Bidasoako uretan barkoz joaten ginen haurrak, Konferentzia Irlarainoko
ur bazterrak esploratuz.
Gero aldatu zuten ur bazterra, aintziretan etxeak eraiki. Igelak isildu ziren.
Arrosa
Urreraino zihoazen lehen Irandatzeko anderearen eremuak. Gure etxea bera
eta auzo guzia lehenengo haren eremuko oihan eta arto landetan eraikiak dira.
Duela berrehun eta gehiago urte bizi zen Hendaiako Irandatzeko jauregian, Doña Arrosa Zuaznabar. Ez bila egoitza, ez duzu atxemanen. Jauregia XX.
mendeko bigarren erdian botaia izan zelako lurrera. Leku hartan igerilekua
egina dute geroztik. Arrosarik izan zela ere ez genuen jakinen, ez balizkio
koplari anonimo batek bertsoak 1807an eskaini, ez balitu norbaitek kopiatu
eta altxatu:
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Agur gure Doña Arrosa,
Irandatzco Abadesa,
Berorren Messedeac har beça
Esqueïntcen çayon arrosa.
Urteak joan, urteak jin, Arrosaren jauregiko paretak erori ziren bezala,
erori dira parkeko oihana gerizatzen zutenak. Gero, arbolak zituzten moztu.
Jalgi ziren igerilekua, kolegioa, gimnasioa, ikastola. Ene auzoa. Bidexkak
karrika bihurtu ziren. Inguruetako arto landak murriztuz joan ziren, den
mendreneko gune libreak etxez eta eraikuntzaz estali. Gaur, haritz-ondo bakanak, lehengo oihanaren lekuko dira. Gehiago nehora ez daraman parkeko
sartze handiko bi zutabeak bezala. Arrosa eta koplariaren ingurumena urtu da.
Oro arrotz bihurtu. Euskarazko koplek dute bakarrik gorde oroitza.
1807an, Arrosa anderea chahar-chahar eta chimurtua zen. Gure koplariak uste zuen Arrosari eskaintzen zion floka edo lore-buketa, iraunkorra izanen
zela, ez zutela sasoinek eihartuko:
Nere floca ez dago ez,
Eguiña baratze lorez,
Iguzquiac jajo eta laster,
Igartzen dituan ojez.
Marea I
Marea beheititzen zelarik, ibaia dragatu aitzin, oinez pasa zitekeen ibaia.
Marea itsas bazterrera heltzen da lehenik, gero sartzen da Txingudin, bazterretako lohiak estaliz, eta badoa gero ibaian goiti Hendaiako eta Pausuko
zubien azpitik. Biriatuko ur bazter honetan Baztango mendialdetik hosto eta
bertze porroskekin heldu diren Bidasoako urak noizpait itsasotik heldu diren
ur gazituek kausitzen dituzte. Orduan, porroskak beheiti joateko orde, bultzatzen dituzte mendialdera itsasoko urek.
Beha ditzagun, Lotiren eskutik, marearen arabera aldatzen diren Txingudiko
badiako bazterrak. Nehork Pierre Lotik bezain ongi ez baititu deskribatu izan:
Et tous les détails aussi de cet estuaire de la Bidassoa lui étaient familiers,
tous ces aspects qui changent suivant l’heure, suivant la marée monotone et régulière. Deux fois par jour le flot marin venait remplir ce lit plat; (…) les bateliers
chantent leurs airs des vieux temps, qu’accompagnent le grincement et les heurts
des avirons cadencés. Mais quand les eaux se sont retirées, comme en ce momentci, il ne reste plus entre les deux pays qu’une sorte de région basse, incertaine et de
changeantes couleurs, où marchent des hommes aux jambes nues, où des barques
se traînent en rampant.

Enbarka gaitezen Bidasoa behera doan Ramuntxoren untzian
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Ils étaient maintenant au milieu de cette région-là, Ramuntcho et sa bande,
moitié sommeillant sous la lumière à peine naissante. Les couleurs des choses commençaient à s’indiquer, au sortir des grisailles de la nuit. Ils glissaient, ils avançaient par à-coups légers, tantôt parmi des velours jaunes qui étaient des sables,
tantôt à travers des choses brunes, striées, régulièrement et dangereuses aux marcheurs, qui étaient des vases. Et des milliers de petites flaques d’eau, laissées par
le flot de la veille, reflétaient le jour naissant, brillaient sur l’étendue molle comme
des écailles de nacre. Dans le petit désert jaune et brun, leur batelier suivait le
cours d’un mince filet d’argent qui représentait la Bidassoa à l’étale de basse mer.
De temps à autre, quelque pêcheur croisait leur route, passait tout près d’eux en
silence, sans chanter comme les jours où l’on rame, trop affairé à pousser du fond,
debout dans sa barque et manoeuvrant sa perche avec de beaux gestes plastiques.

Marea II
Abenduaren 25a. Eguzki hotz. Ondarraitzeko plaia. Ezpondako arroken
aldetik. arrabotsaren continuuma. Itsasoa bare. Ura heldu goiti emeki-emeki,
eper zurista mehe batek azpilduraturik. Isil-isila sablean bere bidea eginez
badatorkit sugea iduri. Punpulak plupluka desagertzen. Badoa ura beheiti
baina beti legar eremu gehiago irabaziz. Legarrezko ur grisa. Zerumugakoa
aldiz, blu itsutzekoa. Ura heldu orain goiti espazio berriak okupatuz, legar
ziloak betez, oraino idorrak diren arrokak bustiz. Erretiratzean, ziloak urez
beterik gelditzen. Gero, jinen diren uhinek estaliko putzu berri horiek. Urrun,
eskuinetik, Bi Arrokak eguzkitan.
Lertsunak karrasika buru gainetik iragaten zaizkit, trianguluan. Abuztuan
hasiak dira bidaian. Aitzindariak mendien aldera baderama bere taldea. Hegorantz. Mendi gaineko lanbroetan galtzen dira.
II
FRONTERA
Muga - frontera
Frantses iraultzan, 1790 urteetan, Euskal Herrian bi hizkuntzetan zabaldu
ziren afixa edo karteletan erabili hizkuntzari kasu egiten badiogu, ohartzen
gara muga eta frontera arras ezberdinki erabiliak zirela: muga, eremu bereizkuntzendako (nolabait muga harriek materializatzen dutena), frontera, aldiz,
bakarrik bereizkuntza politikoendako. Frontera, egoera politikoen arabera bizi
den geografia.
Libertate-gunearen esperientzia da ere frontera, anitz hautu badituzulako.
Fronterak zubien bitartez gainditzen dituzulako: Hendaia-Irun / Pausu-Behobia.
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Hizkuntza ezberdinen polifonia.

Bidaiari, bizi-esperientzia pluralei irekiak diren pasaia bideak dira fronterak. Halere dialogoak ez dira beti sortzen. Esperientziak anitzetan paraleloak
dira. Ez ulertzeak a prioriz beteak.

Zein dira zinez hiru hizkuntzen (euskararen, gazteleraren, frantsesaren)
eremu aberatsetan mugitzen direnak? Anitzetan bakoitza bere ghettoan egoten
da. Fronterako zubien eguneroko biziaren arabera.
Fronterarik ez dela gehiago? Jondoni Jakobeko nazioarteko zubia etorbide bat bezala dela orain? Hori dioena ez dateke fronterakoa.
III

GELTOKIA
Maria
Otsailaren hastapena. Igande goiza. Geltokiko ostatuan. Kontoarraren ezkerretik, Maghrebeko bizpahiru bidaiari kafe hartzen. Eta, bakar-bakarrik, sartzean
eskuinetik, Maria, lanazko kasketa kakia buruan, kafesne bat edaten. Dela uda,
ala dela negu, dela euri ala eguzki, Maria beti hirian kurri badabil. Nola bizkarreko zakuarekin, nola eskuko karroarekin. Aldizka, supermerkatuetako ateetan
ikus daiteke. Kafesne gatiluan itzulikatzen du kutxarilla. «Lisboakoa naiz. Familia pobrekoa, nekazariak edo arrantzaleak denak. Bizi beharrez handik ateraia....
poesia maite dut. Luis de Camoes! Poetetan errege! Begi bakarra zen.»
Mariak hurrupatzen du kafesnea. Hotzak eta kanpoan bizitzeak hantuak,
gorrituak, dizkiote eriak. Ileak ederrak, luzeak ditu.
Marionetak
1940ko urriaren 23a. Norbaitek filmatuak ditu Hitler eta Goering Hendaiara doan trena Baionatik hurbil delarik, ofizier batek haien aitzinean zabaltzen duen mapa handiari so. Europa berriaren mapa.

Fronteratik hurbil da orain trena, Getaria aitzinetik pasatzean itsasoa
ageri. Hendaiako geltokian hedatuak bandera naziak. Gurutze gamatuak. Hitlerren ofizier eta soldadoak kaian. Tapiz gorria ere hedatua dute. Francoren
beha. Badator azkenean trena, España letra handiz idatzia, lehiatila irekia:
barnean Franco, besoa goraturik, agur faxistaren egiten. Trena gelditzen da,
Franco jaisten. Bi buruek eskua tinkatzen dute. Osteak agurtzen dituzte urratsa
martzialean, besoak altxatuz eta apalduz. Marioneta tragikoen gisan esku
muturretan hariak balituzte bezala, norbaitek mugiarazten dituenak.
Hendaia: marioneta groteskoen antzesleku tragikoa…
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Unamuno
Geltokitik atera, errepidea gurutza, igan eskailera meharrak, hel bertze
gaineko karrikara, hor parean piska bat saihetsean eskuinetik den hotelean
–Deportatuen karrikan, lehen zenbakian– egon zen bortz urtez Unamuno, 7.
zenbakia zuen ganbaran. Maite zuen patioan musean aritzea, auzoko hamabi
hamalau bat urteko Jean-Baptiste izena zuen mutiko gazte batekin:
Argazki bat atera zioten ostatu honetako behereko patioan. Pintore bat ari
zaio potreta egiten. Saihetsetik ikusten da Unamuno, hieratiko. Ile zuri ederrak
gibelera orraztatuak, bizar zuri motz apaindua. Traje beltz edo marroi iluna.
Noblezia bat itxuran. Victor Hugoren eitea duela erraten dit Maite ostalertsak.
Eta egia da. Hitzaren indarra. Napoleon III.a, Primo de Rivera. Hugo, Unamuno biak exiliatuak. Iduria ez da bakarrik gorputzezkoa.
1925eko ekainean Parisetik emazteari idazten dio «Si tengo que estar
fuera de España, este verano iré unos días a Hendaya, a la frontera, a dar
allí una conferencia».

Agorrilaren 23a, trenean da. 28an Apokalipsia irakurtzen Hendaiako
Broca ostatuan (gaur Hôtel de la Gare).
Maite du Hendaia, itsasoa hor delako:

Brotan aquí, en Hendaya,
Las aguas lentas de mi fiel Vizcaya

Baina 1914-1918ko gerlan hil ziren Biriatuko mutil gazteez diolarik:
Oroit gutaz! Pedís nuestro recuerdo
Y una lección nos dais
de mansedumbre;

Ulertuko ote zituen, zinez, hemengo jendeak?
IV

PORTUAK
Azken portua
Portu eta enbarkatze-leku frango ukan ditu Hendaiak: Beltzeniako Harri
Zabaleta, Caneta... Itsas urrunetan eta hurbiletan zabiltzan hemengo arrantzaleak, sardinak, beren buru gainetan pausatuak zituzten zare apaletan, ortutsik
saltzera zaramatzaten neskatxa zuzen lerdenak sepia kolorezko argazki zaharretan dira bakarrik bizi. Arrantzaleen azken portua beherago da gaur badian.
Gero eta hutsago arrantzaleen portua. Hurbil den turismo portuarekin konparatuz, bertze mundu bat da hau. Jainkoak ahantziak hemengo marinelak. Azken
portua ere laster desagertuko. Akabo.
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Kaier batean
Baionako erakustokian gordea den kaier xahar batean tinta histuaz idatziak dira Arrosa Zuaznabarri buruzko koplak eta ere 1766ko data dakarten
Hendaiaren ohoretan diren kopla batzuk.
Geografia galdu bat gogoarazten digute Itsassoaren puntuan [den] gaztelu ederra-z ari zaizkigu…
Eta Hendaia portu zela, aterbe-leku, gogorarazten digute:
Hendaya
Mariñelak zu zaitu bere hirriscutan,
salbamenduko portu haize, tenpestetan,
mendiak antapara, zuk ere bai kontxa,
etxaturik aingura, segur du erlatxa.
«Bakhar etxea»
Julien Viaud ziren haren sortze izen deiturak. Pierre Loti, haren izengoitia. Ibili zen munduko itsaso guzietan, Txinan, Indian, Persiako kostetan.
Marinel errantea dio dela bere buruaz ari delarik. Tahitiko vahine amoros
batek Loti lore izenez bataiatu baitzuen gazte zelarik, behin Julien Viaud
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marinel ofizier-idazleak erabaki zuen, idazle-izena hartaz geroztik Pierre Loti
izanen zela.
Itsas bazterreko leku honetara destinatu zuten behin Le Javelot gerla
ontziaren buru Julien Viaud komandantea. Eta lekuaz gustatu Pierre Loti
idazlea. Amorostu erran behar litzateke, amorosten baitzen lekuez, emazteez,
gizonez.
Ur bazterreko Adame etxeari Bakhar etxea izena eman zion. Leku berri
bakoitzaz liburu bat idazten zuenez, Euskal Herriari buruzkoa Ramuntxo izan
zen. Mundu kurri segitu zuen baina leku hau ezin utzia zuen. Hemen hil zen
1923an.
Canetatik jaitsiz marea apal delarik, lerrakorrak diren bazter lohitsuetan
barna joanez, hurbil daiteke Pierre Lotik idazteko hautatu zuen dorrera, eta Viaud
komandanteak ur bazterretik hartzen zituen harrizko eskailera meharretarra…
Bidasoako kontrabandisten joan jinak bildu zituen Ramuntxon:
Minuit, une nuit d’hiver noire comme l’enfer, par grand vent et pluie fouettante. Au bord de la Bidassoa, au milieu d’une étendue confuse au sol traître
qui éveille des idées de chaos, parmi des vases où leurs pieds s’enfoncent, des
hommes charrient des caisses sur leurs épaules et, entrant dans l’eau jusqu’à
mi-jambe, viennent tous les jeter dans une longue chose, plus noire que la nuit,
qui doit être une barque, une barque suspecte et sans fanal, amarrée près de la
berge. (…)
Ils s’en revenaient joyeusement [les contrebandiers] leur entreprise terminée.(…)
Ils s’en revenaient comme des gens n’ayant jamais rien eu à cacher à personne, en traversant la Bidassoa, au matin pur, dans une barque de Fontarabie
louée sous la barbe des douaniers d’Espagne.

Irakurri nuen haurra nintzela, Ramuntxo, eta hotz utzi ninduen, aise nahiago nuen Pêcheur d’Islande...
Zertako narratzaileak (Pierre Lotiren alter egoa dudarik gabe) azpimarratzen ote du Ramuntxori herriko apaiza zaharrak eskaini zizkion bidaia liburuak eta kosmografiak irakurri ondoren sortzen zaion ezinegona, mugitzeko tirria, kanpotiar aitarengandik heldu zaiola, eta ez ama euskaldungandik?
Le vieux prêtre (…) lui a prêté des livres (…) et à propos des astres lui a
donné la notion des mouvements et des immensités, a entrouvert devant ses yeux les
grands abîmes des espaces et des durées. Alors, dans son âme, les doutes innés, les
effrois et les désespérances qui sommeillaient, tout ce que son père lui avait légué
en sombre héritage, tout cela prit forme noire et s’est dressé. Sous le grand ciel des
nuits, sa foi de petit Basque a commencé de faiblir.

Ulertu ote zituen Pierre Lotik, zinez barnetik, euskaldun bidaiariak?
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V
ITSASO
Gaztelua
Guretzat, gaur, gaztelua Abbadiakoa da. Itsas bazterretik, Ondarraitzetik
ikus ditzakegu haren dorre puntadunak.
Anton Abadia leku hauetaz, hemengo itsas – bazter hauetaz gazterik
gustatu zen. Urteak eta urteak gaztelua eraikiarazi aitzin, Zuberoan zituen
egonaldi denboretan, atzematen zuen astia itsas bazter honetara jiteko, laster
egitera, igerika aritzera, Etiopiara egin gogo zuen bidaia luze eta arriskutsua
gogoan zuela, bere gorputzaren entrenatzeko.
Hogeitabost urte dituelarik idazten duen egunkarian, hemengo kosta
muturreko mapa ttipi baten eskema egiten du. Leku izen batzuk idazten:
Bordaberri etxaldea, eta Haisabia, Asparo Chipia, Catalincoenia orain Hendaiako eremuetan direnak.
Behin bere gazteluaren eraikitzeko hautatuko dituen lurretan jadanik
ametsetan ari ote da?
Anton Abadia mundu kurri ibiliko da bizi guzian. Beti miresteko prest,
ikertzeko prest. 1884an, hirurogeita hamalau urterekin despedituko dugu guk
hemen Atenasetik, Alexandriara, eta handik Kairo, Suez, Djeddah, Massawa,
Hodeidda, Aden, Berbera, Assouan, Assiout, Piramida Handia, Jerusaleme,
Konstantinopla, Pirea, Napoli eta azkenik Erromara eremanen duen bidaia
zientifikoaren prestatzen ari delarik…
Azken gauzatxo bat halere, Anton agurtu aitzin, eskerrak hainbertze
euskarazko eskuiskribu zaindu dituelako. Ez balitu harek zaindu, XVIII.
mende bukaerako Egiategi zuberotar filosofoaren eta Urruñako Martin Goyhetche alegiagilearen eskuiskribuak nehork ez baitzituen zainduko. Milesker.
De Lancre
Pierre de Lancre, Bordeleko Parlamentuko kontseilaria 1609an heldu da
Lapurdira, Henri IV.a Frantziako erregeak mandaturik sorginkeriaz kontra
aritzeko. Lau hilabete iraganen ditu tribunal berezi horrek egun guziz Lapurdiko herri nagusienetan bilduz. Larogei bat sorgin, gehienak emazteak, erreak
izan ziratekeen. Gertakari latz horiek ahantziko ziren, guzia ahazten den bezala, de Lancrek ez balu 1612an liburu bat idatzi Tableau de l’inconstance des
mauvais anges et démons deitua. De Lancreren sorginkeriaren mapa delirantean hamar bat aldiz aipatua da Hendaiako lekua: Hendaian baitira gertatzen
sorginen batzarrak, 12.000 pertsona biltzen dituzten akelarreak!
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Margarita Senpereko 17 urteko neskatxak torturaren mehatxupean iziturik, edo torturapean, du hori asmatu …

Halaber Hendaiako Maria Azpilkuetakoak dioelarik deabruak akerraren
burua duela eta „buztanpean duen bisaian« musukatu duela… Hendaiako
plaiako akelarreetan alegerantza anitz bazela eta amodioa libreki egiten zela.
Denen bistan…
Eta Nekatok aitortzen duelarik gau batez airean eramana izan zela Hendaiako kostan ospatzen zen akelarre batera…
Eta Hendaiako Maria Laparkak, 19 urte, dioelarik Larrungo Domingina
Maletena sorginak akelarre gau batez jauzi ikaragarri bat egin zuela handik
Hendaiako plaia batera…
Eta Belloc-eko Janetak, 24 urte, atsua izengoitiz ezagutuak, dioelarik
Hendaiakoa den Ansugarlok ttunttuna jotzen zuela akelarretan….
Eta Abadiako Janetak, 16 urte, dioelarik harek ere Hendaiatik hurbil den
Underalse itsas hegian badakiela 12 000 sorgin bildu izan direla….
Eta akelarretara gauero joaten dela dioen haur hark aitortzen duelarik
sorginek prestatu drogak untzi batean gordeak zirela, han, itsas bazter - bazterrean den arroka gora baten kaskoan nonbait.
Aldiz, de Lancrek sinesten zituen denak: 1609ko uztailaren 19an, preseski gaur bezalako egun batez, joan zen bera pertsonalki, bi aldiz, arroka hori
den lekura, zaldizkoz eta anitz jendez lagundurik (seguraski Ondarraitzeko
puntan diren arrokez ari zaigu, aise baita zaldiz hara hurbiltzea).
Izkiriatzen du bere liburuan, arrokaren kaskora igatera entseatu zirela
erreusitu gabe, patarra izigarria zelako. Baina bigarren aldiz joan zirelarik
untziaren errestoa lurrean atxeman zutela, sorginek mezperan handik lekutu
berria zutelako delako lur-untzi hura, gordetzeko. Eta hori akelarrera hara
gauero joaten zirenek konfirmatu zutela...
*   *   *
Milesker Hendaiako bazterrean egin dugun paseiu hau enekin eginik.
Erran zaharrak dioen bezala: Bidaide, gogaide. Hala biz.

AURELIA ARKOTXAREN SARRERA-HITZALDIARI
EGIN IHARDESPENA
Beñat Oihartzabal
Jaun auzapeza,
Jaun euskaltzainburua,
Jaun-Andere hautetsi eta agintariak,
Jaun-Andereak,
Euskaltzain adiskideak.
Ohore eta plazer da enetzat, hemen, zuen aitzinean, Aurelia Arkotxa Euskaltzaindian sartzen den egun honetan, haren sartze hitzaldiari ihardestea. Ohore
eta plazer, bai eta, aitortzen dut, begiratuki betetzeko eginkizuna ere, bazterrak
akuarela solasez eta ele kolorez biziarazten baino, perpausei mekanika baten
ekoizpen batzuei bezala behatzen ohituago naizen honentzat. Euskarari baliatzeko bi molde, bata bertzetik franko desberdinak, Euskaltzaindian biltzen direnak,
baina, egun bezalako egoeretan bereziki, hain aise uztartzen ez direnak.
Horregatik, euskaltzain berriak hitz irudiz Hendaian gaindi eginarazi digun
ibilaldi bereziaren ondoan, nihaur poesiaren eremuetan menturatzeko uzkur izanik,
zuzenean eranzuteko orde, zeharbide bat hartuko dut, eta gu bien arteko hainbertze solasaldiren gaia izan den adiskide bati eginikako gutuna irakurriko dut.
Adiskide hori, mundu hau duela hiru mende et’erdi edo utzi zuena, inguru hauetakoa zen, Ziburukoa hain zuzen. Eta azken denbora hauetako lapurtar
anitzek ahantzixea baitute haren izena, esperantza dut atsegin hartuko duela
Johanes Etcheberrik, ikusiz egun euskaltzainek, gaurko poeta bat gure artean
hartzean, gogoan izan dugula.
Irakurtzen dut, beraz, gutun hori.
*   *   *
Johanes adiskidea,
Harrituko zara, nik uste, Hendaiako xoko honetarik ageriko irakurketa bat
eginez, igortzen dizkizudan hitzak zuganaino heltzean. Beldur bainaiz aspaldi
duela ez dizula nehork behere honetarik berririk helarazi, eta engoitik egina

62

EUSKERA - LIII, 2008, 1

duzula zeure baitan betikotz oroitzapen galduen hilerrian deuseztaturik dagoela zure fama eta entzutea, itsas hegi honetan denboran hain handi izana.
Baina ez. Ez da hala. Ez arras bederen. Ezen jakiteko duzu urte guziez
eguberri gauean ozenki kantatzen dituztela oraino egungo euskaldun giristinoek bozkariozko gau hartako zuk egin koplak. Halaber, euskal metrika estudiatu nahi duten ikasleek ikertzen dute zure neurtitz molde berezi, hitz ordenaren aldetik doi bat bihurri eta korapilatsu, Oihenarten arabera libroegi zen hura.
Segur naiz, orobat, koplazko otoitz haiek plazerez irakurtzen dituztela gaurko
zenbait olerkarik ere, hala nola orain ezagutarazi behar dizudanak.
Alabaina, horregatik idazten dizut: poeta bat, literatura irakasle eta ikertzailea ere dena, sartzen baita egun Euskaltzaindian, eta hura ere itsas hegi
honetan bizi, eta bizi izana baita gehienik, aurkeztu nahi dizudalako, eta parada horretan zurekin bi solas egin.
Euskaltzain hori Lapurditik kanpo sortua da, Nafarroa Beherean, Baigorrin hain zuzen, hots, zuk ere, Axularrek bezala, liburu eskaintza egin zenion
Etxauzeko seme, duela lau ehun urte, Baionan, apezpiku aulkian ezagutu zenuenaren herrian. Hemen goiz honetan gurekin dugun Esther, ama, sortzez
baztandarrak, eta, zauden lekuan, zuganik urrun ez datekeen Tiburtzio, sortzez
baigorriarrak, ekarri zuten mundura. Honen aita, haatik, bizkaitarra zen,
Orozkotik Argentinara joanik, Baxenabarren gelditu baitzen gero, Europara
itzultzean. Burnetenea sorretxearen oroitzapena, hango inguru hurbilen usain
eta argi jokoak, zurezko zubixka, gogoan ditu oraino Aureliak, josteta edo
amets lagun zituen zakurra eta zaldiak bezala, hala nola haren olerki batzuek
noiztenka salatzen baitigute.
Hamar bat urte zituen Hendaiara jin zelarik, eta euskara oraino nagusi
zen Baigorriko xokoa bere buraso eta bi anaiekin utzi behar izan zuelarik. Zer
zaflakoa, haatik, orduko erdarak osoki jabetu ziren Hendaiako karrika eta
eskolak atzematean! Zeren, Johanes, ahalkez edo zuri pena egin beldurrez,
nehork ez badizu oraino jakinarazi, plaza honetarik mintzo natzaizularik, ezin
gorde diezazuket : aldebat bertzelakatu dira itsasadar honetako inguruak, eta
etsigarriki euskaragabetu hemengo jendeen mihi-ezpainak.
Hargatik, Arkotxa familian euskara beti lehen izanik, ondotik ez zuen
galdu Baigorritik jin neska ttipiak, sortzetik beretik, beretu zuen euskara, eta ez
zen hoztu ondoko urteetan sortzeko mintzairaren alderako haren atxikimendua.
Neska erran dut, eta menturaz pentsatu duzu orduan mihiak huts egiten
zidala. Ez, Johanes, zeren emaztea baita euskaltzain berria, ezkondua, eta
Eneko gizon gazte baten ama ere bai. Badaiteke bitxi irudituko zaizun kontu
hau, oro jainkoak eginak izanagatik, diotenaz, teologo askorentzat, egundainotik dudazkoa izan baita, gogoeta eta izpirituaren gauzetan bereziki, emakumeak, egiazki, gizonen bete ote diren. Teologoez ari natzaizu, zu hala zinelako,
baina bertze horrenbertze banerrake anitz jendez, hala nola berriki arte behin-
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tzat, hemengo eta urrunagoko, gurea bezalako, eta bertzelako akademietako
kideez ere, luzaz eta luzaz, oro lotsa izan baitira, beren artean emazterik
onartzeko. Funtsean, zuhaur ere jainko jakintza delako hartan doktore izanik,
toki guti egin zenien emazteei zeure kopletan. Eta orduan ere hala-holako
eleak erabiliz, seigarren manamendua urratzen duen bekatuaren aipatzeko izan
baitzen gehienik. Baina doi bat aldaratu bainaiz egun zugana hurbilarazi
nauen solasgaitik, itzul nadin hartara.
Aurelia haur gaztea, etxekoekin Hendaian jarri ondoan, itsas hegi honetako ikastegietan eskolatu zen, eta bizitzearen norabideen hautatzeko adinera
heltzean, bere barne sentimenduak, molde eta estetika berezi batean, zerbait
gisaz kanporatzeko egarri berezi hori haren baitan errotu zenean, eta idazluma
horretarako pintzela baino hobetsi zuelarik –zenbait denboraz zalantza horretan egon baitzen– ez zuen dudarik izan, oroz lehen, euskal hitzetan aurkituko
zuela olerki ekaia. Atari ahantziak deitu haren olerki liburua da bilakatze
horren geroagoko ondorioa.
Holako hautua egin zuen, Bordelera joanik, unibertsitateko goi mailara
hurbiltzean ere, doktore tesiaren aztergai gisa, XX. mendeko euskal poeta
berritzaile bat hautatu baitzuen. Lapurtar guziak zordun gauzkan Estebe
Materre zure mendekidea bezala, hura ere euskaldun berria zen (hola erraten
baitugu orain, euskara, berantean, gizon edo emazte adinean bereziki, ikasi
dutenez ari garenean). Gabriel Aresti zuen izena eta joan den mendearen
bigarren herenean, bere sorterrian, Bilbon, franko gazterik hil aitzin, bizi
izan zen.
Urte ilunak haiek, mugaz bertze parteko euskaldunentzat, gerla bat gogorra izan baitzuten, zure garaian Gipuzkoako eta Lapurdiko itsas hegia suntsitzen zuten haien eredura, izigarri krudela. Aurelia Arkotxaren Baztango familiarentzat ere, eta bereziki Joakin Mortalena, Estherren aitarentzat, garai
gaizto-gaiztoa izan zen, gerla hartan galtzaileen alderdian gertaturik, gorriak
eta beltzak ikusi baitzituzten. Berrogei urtez edo, mugaz haraindiko euskaldunak beldur pean egon ziren, halako gisaz non zure manerako konparantza
eginik eta zure hitzak baliaturik, Euskal Herria izan baitzen orduan itsasontzi
infernuko uriz eta haizez tormentatua bezala:
Hara huna [ibilki] haize kontraz luietan
Ez ordean sekulan galdu gabe uhiñetan.
Aresti izan zen –aspaldi eri izanez, egun, zorigaitzez, gure artean ez
dugun Xabier Diharce Iratzeder donibandar otoizlari poeta bezala– tormenta
hark altxatu uhinetan, euskarazko literatura sorkuntzaren biziaraztera bermatu
ziren haietarik. Delako ikerketa hartan Arkotxak, Maldan behera olerkian
Arestik agerian baino gehiago ezkutuan segitu zituen poesia bideen ikertzea
eta argitzea izan zuen helburu, baita baliatu zituen neurrien aztertzea ere,
berak bere poemetan bertzelako bidetarik ibili nahiago bazuen ere.
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Arestik, garai hartako euskararen berriztatzaile gehienek bezala, estimu
handian zinduzkateten lapurtar idazle klasikoak (ezen jakin behar duzu aspaldian molde horretan aipatzen zaituztegula zu, eta zure garaiko eta ondoko bi
mendeetako lapurtar idazleak). Ez dakit, haatik, zure bertsoak biziki ezagutu
zituen Bilboko poetak, garai hartan neke baitzen haien irakurtzeko paradarik
aurkitzea. Gustukoak izan ote zituen edo izanen ote zituen? Ez naiz segur.
Echepareren ondoren, otoitzak, euskal poesia landua bahitu bezala atxiki zuela iruditzen baitzitzaion, eta, formari dagokionaz ere, Axularren prosa goraltxatzen bazuen, orduko lapurtar koplariak ez baitzintuzketen hala preziatzen.
Niri hala iduri, bederen. Beti hobetsi zuen ahozko tradizioaren bahetik iragan
bertsogintza, zuena baino, izan zedin zurea edo zurea gaitzetsiz bertze bide
bat hartu zuen Oihenartena. Euskal metrikaz mintzatzean, deus gorde gabe
erran zuen:
Gure poeta eskolatuek eskola txikiagoa ukan dute bertsolariek baino.
Paradoxak zer balio duen eztabaidatzen hasi gabe, erran behar dizut egia
dela gure begi-belarriei gustatzenago zaiela atal anitzetako olerki lanetan
neurri-jokoetan aldaketa batzuen aurkitzea; horretan parekorik ez zuen Arestik,
Arkotxaren ikerlanak erakutsi bezala. Ezen ez gara hain aise jartzen oraingo
euskaldunak, zuk baliatzen zenuen neurtitz molde bakarrari, nahiz –beharrik
ere– bazenekien, bertzelako hizkuntza jokoen bidez, eta josbide ez-ohikoak
erabiliz, zeure koplei bizi biziskoa ematen.
Hain zuzen, egun Euskaltzaindian sartzen den lagunak XX. mendearen
bigarren parteko Lete eta Aresti bezalako koplarien obrak ikertu ondoan, aitzineko euskal idazleen lanak hartu zituen aztergaitzat. Horrela, Bordeleko
unibertsitatean euskal estudioen saileko irakasle izateko aukera izan zuenean,
–urte andana bat bada orain katedra aulkian jarria dela eta haien buru dela–
zutaz eta zure garaiko eta aitzinagoko euskal idazleez, aurriritzi eta ideia asko,
desegokiak edo erdi faltsuak zirela iruditurik, indar berezi bat egin du, zuen
idazlanei bertze begi batzuekin behatzeko. Horrek ez baitu erran nahi gaur
egungo poeten artean bere gustuko duenik ezin aurki dezakeela. Haietako bat,
mende laurden honetan abantzu Euskal Herritik urrun bizitzera behartua dena,
bereziki maite du. Sarrionaindia deitzen da; hura ere bizkaitarra, eta, olertiaren
ontzian, egiatisasunak arruta emanik, uhinetan galdu gabe haize kontra ibiltzen
ikasia.
Jakin gogo duzu beharbada, Johanes, hori entzunik, zein diren zure bertsoen artean euskaltzain berriak gustukoen dituenak. Ez diot zuzenean galdatu,
baina maiz elekatu baikara biak zure idazlanez, erranen dizut kopla sail bat
biziki laket zaiona: hura da zure lehenbiziko liburuan argitaratu zenuen Itsasoko biaietako othoitzen araldea. Zergatik?
Arrazoi bat baino gehiago eman daiteke. Biga bederen aipa diezazkizuket
hemen: itsasoa eta bidaia, biak baitira kopla haietako gai nagusiak, eta Aurelia
Arkotxaren poematikari dagozkionak. Ezen, aitzineko garaietako zuen idazki-
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ak aztergaitzat harturik ere, bertzetarako ere baliatu zaizkio, bereziki bere
barne bidaien egiteko eta bere geografia poetikoaren aberasteko.
Plaza honetan entzule direnetan denek ez baitituzkete zure bertso haiek
ezagutzen, azaldu behar diet, izenburuak dioen bezala, otoitzak direla, orduko
itsasturi irakurleei eskaintzen zenizkienak, gerta zitezkeen egoera desberdinetan, buruz buruan bezala, jainkoari kanta ziezaizkioten. Ez dut uste geroztik
euskal idazle bihi batek holako otoitzik egin duen, are gutiago, marinelen
arrangurak hain hunkigarriki bildu dituenik, izan den.
Horrela, burjesa deitzen zenuten ontzi jabearen, ontziko agintarien,
maisturuaren, pilotuaren, lemazainaren, guardako marinelen, arrantzaleen,
harpoilariaren, guzien eta bakoitzaren tokian aldizka emanik, modurik errealistenean agerrarazi zenituen, bidaia haietan itsas gizonek izaten zituzten esperantzak eta bereziki beldurrak.
Funsean zuhaurk itsasturi irakurtzailleari egin abisuan garbiki adierazi
zenuen zer gisaz, eta zeure buruari zer eginkizun emanik, asmatu zenituen
kopla horiek. Gogoratzen ditut:
Hemen tiat bada othoitz batzuk hangotz formatu,
Mariñel behar duenak gogoan detzan hartu.
Ezen moment oro dituk xoll handi hirriskuak,
Non handiro baitabilltza jendeak izituak.
Mariñelen emazteak goizean tuk senhardun,
Eta titxa aldaturik, arratsean alhargun.
Orain aberats burjesa, aurkhi moian gabea,
Zeren ureko ona den haizearen parea.
Ofizio gaitzena duk ere itsasokoa,
Zeñak erraxki ahazten baitu lehorrekoa.
Nekeez berze alde duk herioa hurbilla,
Zenbat lodi baita untzi belariaren gilla.
Hartarakotz, mariñela, suplika zak Iainkoa,
Egiten dukela othoitz gaitzen eredukoa.
Hala-hala, liburu hartan bidaia haietako garrantzizko memento bakoitzeko
ere kopla espresak idatzi zenituen: enbargatzean kantatzekoak, edo desenbargatzean, aingura altxatzean edo egoztean, belak hedatzean edo hartzean, lehorra estaltzean edo berriz agertzean, ... ezagunak dira oroz gainetik, baleazaleentzat egin zenituenak, euskal arrantzaren historia kontatzen duten liburuetan
maiz baliatu izan baitira. Alabaina, Johanes, badu bulta bat euskaldunek ez
dutela gehiago balearik harrapatzen. Diote, zu bizi zinen garaian hasi zela
balea hurritzen euskaldunek ehizatzen ohi zuten tokietan, horregatik gelditu
baitira zure kopla haiek garai haietako lekuko eta oroigarri.
Bidaiak eta bidaia ixtorioak gustukoak ditu oroz gainetik Aurelia Arkotxak: urrun edo hurbil egiten direnak, aspaldikoak eta gaur egungoak, gerta-
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kari liluragarriak kontatzen dituztenak edo egunorozko bizi-xehetasun arruntenak biltzen dituztenak. Haren irudimenak hitza eta begia, belarria ere bai
batzuetan, zerbitzari dituelarik, haietan aurkitzen ditu olerki eta gogoeta gaiak.
Aste guziez haien berri badugu Berria deritzan egunkariko Maratila izeneko
kroniketan, eta halaber haien oihartzun zuzena ere aurki dezakegu Septentrio
izenburuko haren liburuan, honetan Marco Poloren amets salatu gabeak
agertu ondoan, euskaldun mariñelek Ternuako aldean utzirikako hatzen ondotik ibilarazten baikaitu, Piarres Detcheverry Dorrek euskararatu Martin de
Hoyarçabalen Nabigazioneko liburuari jarraikiz, eta artetan –nola ez– zure
koplez ere oroituz, eta haietarik batzuk bere olerkien artean sarraraziz.
Johanes, solas hauek eginik eta euskaltzain berria plazer handiz aurkezturik, orain zure uzteko tenorea hurbildu zait. Ordean, gutun hau gisa horretan
bururatzera noalarik, eta bai zu, bai euskaltzainak –berria nola berri izanak–
eta gainerako bertze entzuleak agurtu behar zaituztedalarik, ohartzen naiz ez
dizudala batere erran zer den Euskaltzaindia, nahiz sumatzen dudan zuhaurk
ere izenetik beretik asmatua dukezula euskararen zaintzea helburutzat hartua
duen zerbait konpainia dela. Eta, hala da.
Oroit bide zara, zure mendean, Richelieu kardinaleak frantses mintzairari indar eta sendotasunaren emateko, erregearen gerizan akademia bat sortu
baitzuen. Hala-hala egin dugu abantzu hiru mende geroago euskaldunek ere,
mugaz bertze parteko herkideei esker. Gisa horretan sortu zen, duela lauetan
hogeita hamar bat urte, Euskaltzaindia deitzen dugun euskararen akademia,
egun kide berriaren hartzeko Hendaian bildurik dagoena.
Richelieuk sortu akademia aipatu dizut, eta erran behar dizut frantses
mintzairaren akademia hori beti hor baita, lehen bezala Frantziako buruzagi
lehenen gerizan kokatua, ez dela hura gure adiskideetarik: han biltzen direnak
letra jendeak izanagatik, hertsikeria hertsiena erakutsiz jazarri zaizkie berriki
euskara bezalako mintzairei, ez nahiz Frantziako lege testu gorenean den
molderik arinenean ere ezagutuak izan daitezen. Zinez jokabide itsusia, horretaratu direnak desohoratzen baizik ez dituena.
Gogoan ditut Claudius de Rueil zure lehen liburuaren babesle izan zenari eskaini zenizkion neurtitzak, haietan goraki baitzenioen hizkuntza aniztasuna erresumaren handitasunaren marka izanik, erregeen ohorea dela anitz mihitako sujetak izatea (ezagutu dituzkezu hitz horiek, Johanes, zureak baitira).
Eta aitzina segitzen zenuen, baizik eta, gisa horretan, Euskal Herria bezalako
lurraldeetan Erregearen eginbidea dela sujet guzien defendatzea, zehazkiago
erranik eta berriz ere zure eleak hartuz, hizkuntza batekoak hain ungi nola
bertzeak. Ez dut ahanzten bertzalde, eskaintza-solas hartan, euskaraz, eta
euskara hutsean, ari izan zintzaizkiola erregea baino estimatzenago zenuen, eta
zuretzat esku handiago zuen elizako buruzagi erdaldun hari: erratearekin berarekin hitza ekintza eginez zenion adierazi ohore zela harentzat, zu hari
aharantza arrotz batez mintzatzea.
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Jakizu bada, Johanes, abantzu lau mende iragan ondoan, erregerik ez
izanik ere aspaldi Frantzian, urrun gaudela zuk zuzentasunez eskatzen zenuen
euskararen eta euskaldunen legezko errespetua hartzetik. Gaitzetsi zenituen
euskararen gaitzerraile eta lizuntzaileak hor dira beti, bai hemen, bai han,
gorte jendeak dabiltzan tokietan. Hirigoiti zure miresle izan zenak uste izan
zuen zure lehen liburuarekin euskara galtzeko xedea izan zutenak etsiturik
Lapurditik urrunarazi zenituela. Ondikotz, makurrean zen, batere hemendik
urrundu baziren orduan, luze gabe itzuli ere baitziren.
Aise konprenituko duzu, gisa horretan, gure konpainiari duela lau ehun
urteko aitzinekorik aurkitu behar bazaio, gogokoago dugula inguru hauetako
euskaltzaleek orduan moldatzen zenuten taldea izatea, bertze mintzairen aldera hain errespetu guti derakutsan lehen akademia hura baino. Ez dakit fedeaz
landa euskara bera zabaltzeko eta aitzinarazteko xedea izanez, halako talde
antolaturik izan zenetz egiazki Lapurdin zure garaian, edo hala uste izatea
gustatzen zaigulako erraten den holakorik. Demagun izan zela, jakizu, bada,
atsegin genukeela orok, eta bereziki gure kide berriak, Sarako erretorearen eta
zuhauren gidaritza pean hemen orduan ustez egiten zenituzten biltzeen ondokoa balitz Hendaiako egungo gure biltzar hau.
Ez adiorik, Johanes adiskidea, eta hemen gauden guzien partez, agur eta
goraintzi Argaiñarats, Daguerre, Haramburu, Materre, eta bertze aintzindari
haiei.

IKER SAILA

ONOMASTIKA

IRIZPENAK
Atal honetan udalek eta administrazio batzordeek, baita beste
administrazio desberdinek Onomastika Batzordeari egindako
irizpen eskaerak biltzen dira. Gogoan izan behar dugu EAEn
herri edo kontzejuaren izena aldatzeko irizpena eskatu behar
zaiola Euskaltzaindiari. Irizpenak eskatutako hizkuntza edo
hizkuntzetan ematen dira.
Mikel Gorrotxategi,
Onomastika Batzordeko idazkaria

BERA HERRI IZENAZ TXOSTEN OSAGARRIA
Iruñea, 2008ko maiatza
Andres Iñigo,
Onomastika batzordeburua
eta Nafarroako ordezkaria
Bera herri izena dela eta, bertako Euskara Batzordeak, Bortzirietako
Euskara Mankomunitatearen bitartez, Euskaltzaindiaren iritzia jakin nahian,
Nafarroako ordezkariari Bera herri izenari buruzko txostena eskatu zion.
Txosten hura aipatutako Mankomunitatera eta Berako Udalera igortzeaz gain,
Euskaltzaindiak, 2006ko Nafarroa Oinez zela eta, Berako Kultura Etxean
egindako Ageriko Ekitaldian aurkeztu zuen ordezkari honek eta Euskera aldizkarian (1) «Bera / Vera de Bidasoa herri izenaz» izenburupean argitara eman.
Berako Udalak 2008ko urtarrilaren 17an herriaren izen ofiziala Bera /
Vera de Bidasoa ordez Bera izatea onartu zuen. Ondotik, aldaketaren eskaera
Nafarroako Gobernuari aurkeztu eta honek 2008ko otsailaren 18an hartutako
erabakiaren bitartez ukatu egin zion. Hala ere, Udalak aurrera egitea erabaki
zuen, eta bertako alkateak 2008ko apirilaren 14an Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkariari, 2006an egindakoaren txosten osagarria eskatu zion. Hona
egindako txosten osagarriaren edukia:
1. Udalerri horri dagokion Bera toponimoa euskalduna eta bakarra da, bere
lehendabiziko lekukotasun historikoa ezagutzen denetik (1366). Hasierako kontsonanteari dagokionez, kontuan izan behar da, agirietan mendez
mende Bera edota Vera era berean eta inolako irizpiderik gabe idatzi izan
direla. Aipatzekoa da kontu hori batere garrantzirik gabekoa dela idazki
zaharretan. Irizpiderik eza horren lekuko dira 2006an egindako txostenaren «Agiriak» atalean ematen diren izenaren lekukotzak (2).
2. Euskaltzaindia 1918an sortu zen eta hartu zuen lehendabiziko erabakien artean euskararen alfabetoarena izan zen (3). Alfabeto horretan B
grafema ageri da, ez ordea V (gaztelaniaz uve deitzen zaiona). Demo(1) Ikus Euskera 51, 731-735 or.
(2) Ikus Euskera 51, 731-732 or.
(3) Ikus Euskera, 1920, 64. or.
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k razia berrezarri zenetik, Euskaltzaindia euskararen Errege Akademia
aitortu zen eta, hortaz, euskara gaietarako erakunde ofiziala Araba,
Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaia probintzietarako (4). Ondoren, ofizialtasun hori espresuki aitortu zitzaion Nafarroako Foru Erkidegorako,
bertako legegintzaren bitartez (5).
3. Euskaltzaindiak, orain arte hartu dituen erabaki guztietan, udalerri
horri dagokion izena Bera dela erran du eta herritarrarena beratar.
Izan ere, hala onartu zuen lehendabiziko aldiz erabaki zuenean,
1979.urtean (6). Ondotik, 1989an –Nafarroako Gobernuak 18/1986
Foru Legearen 3.artikulua betetzearren, hala eskatuta–, Euskaltzaindiak erabaki hura berretsi zuen (7). Azkenik, 2007an, Euskaltzaindiak Nafarroako udalerrien izendapenei arau izaera emateko egindako berrazterketaren ondotik, berriro ere izendapen hori berretsi
zuen (8).
4. Azken berrespen hau erabaki aitzinetik, Onomastika Batzordeak
2006an onartutako irizpenean emandako lekukoez gain, izendapen bakarraren alde mintzo diren bertze zenbait testigantza ere kontuan izan
zituen, bertzeak bertze, Julio Altadill eta Joaquin Goya jaunenak.
    a) Julio Altadill izan zen Francisco Carreras Candik 1911 eta 1925
bitartean argitara eman zuen Geografía General del País VascoNavarro lanaren Nafarroari buruzko bi aleen egilea. Gaztelaniaz
idatzitako lan horretan Vera soilik aipatzen du beti (9).
    b) Joaquin Goya apez beratarra izan zen 1980an argitaratutako Posesías de tres veratarras en euskera / Iru beratarren euskal bertsoak
liburuaren egilea. XIX. eta XX. mendeetako Berako hiru euskal
idazle horiek Ignacio Larramendi (1874-1960), P. Román de Vera
Dornaku (1878-1959) eta Joaquin Aldave (1893-1973) dira. Hirurak beti Bera soilik erabiltzen dute. Hona liburuan ageri diren
zenbait aipu: «Zeñen pollita den BERA!..., BERA’ko goxotasuna»
(11.or.); «Erri pollita franko ludiyan badago, BERA bezain pollitik
iñontxo ez dago» (21.or.); «Esteban Deuna BERA’k du zaindari...,
baduzu BERA ibai bat garbia, edergarritzat Jaungoikoak jarria»
(65.or.); «Zenbat auzotan dago banatuta BERA erriya. Denak elkartuta bat egite’ute; erri bat bakarra besarkatuta» (66.or.); «O
(4) Ikus otsailaren 26ko 573/1976 Errege Dekretuaren 1. artikulua.
(5) Ikus abenduaren 15eko 18/1986 Foru legea, Euskarari buruzkoa, 3.3.artikulua.
(6) Ikus Euskal Herriko Udalen Izendegia, Euskaltzaindia, 1979, 95.or.
(7) Ikus Nafarroako Herri Izendegia / Nomenclátor Euskérico de Navarra, Nafarroako
Gobernuak eta Euskaltzaindiak elkarrekin argitaratua, 1990, 265.or.
(8) Euskaltzaindiak 2007ko otsailaren 23an osoko bilkuran hartutako erabakia.
(9) Ikus Bartzelonako Establecimiento Editorial de Alberto Martín izenekoan ateratako
lehendabiziko argitalpenari dagokion Provincia de Navarra-ren bigarren alearen 296.or.
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BERA erri beti paketsua, nolkua ziñan ez dut nik aztua» (67.or.);
«O Bera nire erriya, zaitut biyotzian» (69.or.).
5. 2006ko txostenean azaldu bezala, mendez mende era berean eta inolako irizpiderik gabe, B eta V kontsonanteez idatzi den toponimo bakar
horri, orain dela mende bat baino gutxiago, 1916. urtean hain zuzen,
gehitu zitzaion kalifikatzaile bat. Izan ere, 1916ko ekainaren 27ko
Errege Dekretuak (10) Espainiako Erresuman izen bera zuten herri
izenei kalifikatzaile bat gehitzea erabaki zuen. Zer dela eta? Dekretuaren azalpenetan esplikatzen den bezala, izenen erabilera Administrazio mailan erraztearren. Hona Dekretuaren sarreran datorrena: «�háse
atenido a bases o reglas generales que imprimiesen a la obra unidad
de criterio, limitándola en lo posible y procurando que afectara al
menos número de localidades, dejando intacto el nombre actual a las
poblaciones de mayor categoría administrativa, como las capitales de
provincia, cabezas de partido judicial y las de mayor número de habitantes, y variando los de aquellas entidades de población cuyo número de vecinos es menor que el de sus homónimas, procurando que
el calificativo que se asigna no sea arbitrario, sino el que la tradición,
el uso o los afectos de cada localidad vienen consagrando, y teniendo
también presentes los antecedentes históricos, circunstancias especiales de terreno, etc., y con especial predilección las palabras que expresan nombre de corriente de agua, de la montaña, del territorio, de
la particularidad geográfica, en fin, en cuyas cercanías o dentro del
cual se halle enclavado el Ayuntamiento o población cuyo nombre
propone modificar». Dekretu
�������������������������
horren eraginez, Vera izen soila Almeriako probintzian dagoen udalerriarentzat gorde zen, auzitegi barrutiburu zelako, eta gainerakoei kalifikatzaile bat gehitu zitzaien, hala nola,
de Bidasoa (hidronimoa) Nafarroako probintziakoari eta de Moncayo
(oronimoa) Zaragozakoan dagoenari.
6. Euskaltzaindiak 1979an Nafarroako euskal toponimo hau Bera idatzi
behar zela erabaki zuenetik, ez dago izen hau bertze herri batenarekin
nahasterik, ez baita Espainiako Erresuman grafia horretan idazten den
izen bereko herririk. Gainera, izen bakarra denean erabat lekuz kanpo
dago bi izendapen ematea; oraindik gehiago, Espainiako Erresuman
hizkuntza ofizialkideak onartu zirenetik, Erkidego Autonomikoetan
egin den bidea praktika horren alde mintzo da. Azken horren adibideetako bat da, erraterako, demokrazia berrezarri eta Galiziako Estatutuaren eraginez, Lugo probintzian erabakitakoa. Los Nogales deitzen zen
udalerria As Nogais izendatu zen, eta azken hau da egun izendapen
bakarra, hain zuzen ere, Los Nogales ez delako As Nogais-en gaztelaniazko beste izen bat, Vera ez den bezalaxe Bera toponimo euskaldu(10) Ikus Gaceta de Madrid, 1916ko uztailaren 2ko 184. zenbakiaren 11-16.or.
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naren gaztelaniazko bertze izen bat. Hor dugu, bada, izen bikoitzaren
inolako beharrik izan ez duen adibide analogo bat.

7. Abenduaren 15eko 18/1986 Euskarari buruzko Foru Legeak 5.1. a)
artikuluan Bera udalerria Nafarroako euskal eremuan kokatu zuen, eta
8.1. a) artikuluan honela dio: «Eskualde euskaldunean, izendapen
ofiziala euskalduna izanen da, gaztelerazko beste izen bat izan ezik,
kasu honetan biak erabiliko baitira». Bera euskal toponimoa da eta,
hala delako, euskara hizkuntzaren arauen araberako grafia dagokio
(Bera, ez Vera), eta dagokion moduan idatzita, ez du izen bikoitzik ez
Nafarroako Foru Erkidegoan ez eta Espainiako Erresuma osoan.
Hortaz, izen bakarra denez gero, ez dagokio aipatutako legearen 8.1.a)
artikuluaren aplikazioa, artikulu horrek gazteleraz bertze izen bat duten
udalerriei aplikatu behar zaiola baitio, Auritz / Burguete, Luzaide /
Valcarlos, Orreaga / Roncesvalles, eta abarri. Beraz, lekuz kanpo dago
bertze izen bat ezartzea, erran bezala, izen bakarra delako, toponimo
euskalduna, Nafarroako euskal eremuan kokatua, dagokion hizkuntzaren arauen araberako grafian idatzia eta, horien guztien ondorioz,
erabat desagertu delako 1916an kalifikatzailea gehitzeko erabakiaren
oinarrizko arrazoia.
8. Gainera, 1916ko Errege Dekretuaren bitartez gehitutako kalifikatzaileen ezabaketak baditu aurrekariak Nafarroan, bi udalerritan gutxienez.
Izan ere, aipatutako Dekretuaren eraginez Sada de Sangüesa eta Urroz
de Santesteban izendatu ziren udalerrien egungo izen ofizialak Sada
eta Urrotz dira (11) eta, jakina, Urrotz, Bera bezalaxe, Nafarroako
euskal eremuan kokatua dago.
9. Azkenik, Nafarroako Gobernuak berak izen bakarraren alde jokatu du
toponimia txikian. Foru Aginduen bitartez, onartu zuen Nafarroa
osoko toponimia txiki ofiziala, eta zehazki ekainaren 21eko 193/1993
Foru Dekretuaren bitartez Berako toponimia txikiaren zerrenda, Nafarroako Aldizkari Ofizialean 1993urteko 82. zenbakian argitara emana.
Zerrenda ofizial horretan Beralandeta («Berako landa» adierazten
duen toponimoa) ageri da, B kontsonantearekin eta de Bidasoa kalifikatzailerik gabe. Grafia eta forma bakarrean idatzia dagoen toponimo
hau ofiziala da ondorio eta aplikazio guztietarako (12).

(11) Ikus Nafarroako Gobernuak argitara emandako 2007-01-01eko Nafarroako Izendegia,
56. eta 58.orrialdeetan hurrenez hurren.
(12) Ikus Nafarroako Gobernuak 1997an argitara emandako Bortzirietako toponimia txiki
ofizialean, Nafarroako Toponimia eta Mapagintza / Toponimia y Cartografía de Navarra, IL
zenbakia, 78.or.
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Mikel Gorrotxategi Nieto, euskaltzain urgazle eta Euskaltzaindiaren
Onomastika batzorde idazkari denak,
EGIAZTATZEN DU:
Orain arte izen ofiziala Legutiano duen udalaren euskal izena Legutio dela.
Ezaguna denez, herri honek hiri-gutuna jasotzean Villarreal de Alava
izena hartu zuen eta, horren ondorioz, izen berri horrek lehendik zuen Legutiano ordeztu zuen.
Honela dio aipatutako dokumentuak:
...mandar poblar una villa en el lugar que dicen Legutiano que es en Alava
porque sopimos por hombres bonos que era nuestro servicio e que haya nombre
Villarreal de Alava...

XX. mendean Eusko Pizkundea galdutako herri izen asko berpizten saiatu
zen, haien artean Legutiano. Ondoren, 1913an herrian inauguratutako batzokia
Legutianoko batzokia izendatu zuten eta, ezaguna den bezala, urte batzuk geroago bertan izandako guduarengatik Legutiano izenak hedadura handia izan zuen.
Euskaltzaindiak 1979an Euskal Herriko udalen izendegia aztertzean gogoan izan
zuen 1961ean Jon Etxaide euskaltzain eta idazle ezagunak eginiko ekarpena.
Etxaide jaunak zioenez, herri honi inguruko euskaldun batzuek Lekutio deitzen
zioten. Halaber, Akademiak kontuan izan zuen zenbait lekutako euskaldunek
erabiltzen zuten Billerle izendapena, alegia, Villarreal izen erromantzearen
euskal aldaera.
Datu horietan eta euskal fonetikan eta grafian oinarrituta, Euskaltzaindiak
1979an herriaren euskal izendapenerako bi aukera eman zituen: Legutio eta
Bilerle.
Akademiaren orduko irizpenak honela dio:
a) Legutio izendapenari dagokionez:
Que si bien es cierto que el topónimo que figura en la carta-puebla es LEGUTIANO y por lo tanto también se puede considerar como nombre propio histórico
de la villa, la regla general del idioma vasco es la caída de la -n- intervocálica,
deviniendo OTXANDIANO en OTXANDIO, OLANDIANO en OLANDIO (Mondragón = Arrasate), ZEBERIANO en ZEBERIO, LABIANO en LABIO (Navarra).
Ejemplos similares son: TORRANO, en DORRAO (Navarra), MIÑANO en MIÑAO
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en Álava; LAZCANO en LAZKAO (Guipúzcoa), GALDACANO en GALDAKAO
en Bizkaia, etc. Lo que sucede es que en el caso de esa villa, al perderse el uso
del nombre primitivo y adoptarse oficialmente por VILLARREAL, la evolución de
LEGUTIANO en LEGUTIO ha de hacerse por analogía y no por refrendo de uso
concreto en este término.

b) Bilerle izendapenari dagokionez:
Que por otra parte y en el caso de villas que se fundaron sobre aldeas con
topónimo anterior, esta Corporación académica ha considerado conveniente respetar la duplicidad, atestiguada incluso en algunos casos en la literatura vasca
desde la Edad Media: Mondragón: MONDRAGOE, junto a la aldea de ARRASATE; Plencia: PLENTZIA, junto a la id. de GAMINIZ, etc. Por ello respeta el uso
popular de los euskaldunes o vasco parlantes de la zona que denominan a esa villa
con el nombre de BILERLE, pronunciando quienes lo palatalizan: BILLERLE.

Udalak, ordea, nahiago izan zuen Legutiano izena eta 1980an ofizial
bihurtu zuen. Euskaltzaindiak 2006an, Euskal Herriko udalen izendegia berraztertzean, egiaztatu ahal izan zuen herri honen inguruko euskaldunen artean
Legutio aldaera nagusitu dela, Billerle aldaeraren eta Legutiano izen ofizialaren kaltetan. Ondorioz, Euskaltzaindiak Legutio onartu zuen euskal izentzat
eta Arabako Herri izendegia biltzen duen Akademiaren 140. arauan oin-ohar
argigarri hau gehitu zen:
«Euskaltzaindiak 1979an Legutio = Bilerle proposatu zuen. Ezaguna denez, Legutio izena hiri-gutunean ageri den Legutiano-tik sortu zen, analogiaz,
Otxandiano > Otxandio bilakaera eredu harturik».

Herritar izenari dagokionez, inguru horretan ageri den usadioari jarraituz,
legutioar onartu zuen Akademiak.
Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen du
Bilbon bi mila eta zortziko urtarrilaren bostean.
O.I.

 ndres Iñigo,
A
Onomastika batzordeburua
�������������

EUSKARAREN HISTORIA

LE BASQUE, LANGUE EURASIENNE
Michel Morvan
Les données récentes en matière de génétique des populations ont montré
que les Basques trouvaient sans doute leurs racines dès le paléolithique supérieur. Pour autant cette profondeur historique, ou plus exactement pré-historique, doit-elle nous empêcher de trouver à la langue des Basques des parentés
à travers le monde et notamment en Eurasie?
Entre les excès de ceux qui ne veulent pas entendre parler de parenté
avec le basque et ceux qui comparent à tout va en ayant une faible connaissance du lexique basque comme le chercheur américain J.D. Bengtson, il y a
sans doute place pour un comparatisme de bon sens qui ne retiendra que les
comparaisons les plus probables. La langue basque, quelle que soit son ancienneté, n’est pas sortie du néant un beau jour par hasard.
Le substrat preindoeuropéen a été submergé par les langues indoeuropéennes et il est tout à fait normal et logique de vouloir retrouver les traces
de termes communs dans ces langues préindoeuropéennes. Il est tout aussi
normal que ces traces se trouvent éparpillées à travers toute l’Eurasie et il est
faux de prétendre que le basque n’est apparenté à rien. L’échelle temporelle
n’est pas la même que pour celle des familles de langues récentes et bien
délimitées comme la famille indo-européenne. Elle est infiniment plus ancienne. Or malgré cela, il reste des témoins résiduels de l’ancienne parenté.
On n’a pas su jusqu’à présent les trouver car on a voulu appliquer à cette
super-parenté la méthode qui a fonctionné pour les langues indoeuropéennes.
De plus le basque ne se comporte pas du tout comme l’indoeuropéen. C’est
une langue beaucoup plus stable qui a subi peu de changements à travers les
siècles.
Certains chercheurs ont pressenti que le basque était apparenté à d’autres
vieilles langues d’Eurasie, mais n’ont pas réussi à trouver les bonnes correspondances. Peut-être justement parce qu’ils ont voulu trouver des correspondances de type phonétique traditionnel. Or lorsqu’on a affaire à un ensemble
de familles et non à une seule famille bien délimitée, à une macro-famille, ces
règles ne jouent plus qu’un rôle très secondaire. Sans oublier que chaque mot
a sa propre histoire.
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Le basque est une langue «eurasienne» au plein sens du terme. Je me
démarque ici des chercheurs qui se sont limités soit au Nostratique ou à
l’Eurasiatique (en dernier lieu J.H. Greenberg ), soit au Dene-caucasien auquel
on n’a rattaché le basque que récemment. La piste sino-caucasienne est bonne,
mais les tenants du Dene-caucasien (actuellement pour le basque surtout J.D.
Bengtson) auraient dû tenir compte aussi d’autres familles comme la famille
des langues dravidiennes par exemple. Et comme je l’ai dit, J.D. Bengtson
connaît très mal le basque, ce qui a pour conséquence que 90% au moins de
ses comparaisons entre le basque et le Dene-caucasien sont à rejeter (voir sa
récente base de données basques sur Internet) (1).
Prenons un premier exemple de terme plongeant ses racines dans un
lointain passé pré-indoeuropéen. Tout le monde connaît le célèbre nom du vin
issu du substrat proto-sémitique méditerranéen sous la forme *waïn qui s’est
répandue à travers presque toute l’Europe. On le trouve sous la forme *woinos
en proto-grec, puis oinos en grec classique, sous la forme wine en anglais,
Wein en allemand, gwin en breton et même gwino en géorgien.
Or on peut constater que ce terme est inconnu du basque. Le nom du vin
ou de la vigne en basque est *ardan- (ardantza «vigne» avec suffixe -tza, ardo
«vin» par contraction de ardao < *ardano ). Il convient par conséquent de
chercher ailleurs dans les profondeurs des substrats si le basque n’a pas un
correspondant pré-indoeuropéen. Je l’ai découvert après de longues recherches
dans les langues dravidiennes de l’Inde. Ce terme existe encore dans la langue
kota sous la forme ardn et signifie «arbre à baies». Il désigne aujourd’hui plus
spécialement un arbre à baies nommé Meliosma Wightii (du grec meliosma «à
odeur de miel») (2).
Ce qui frappe ici c’est que les raisins sont des baies et que les baies
peuvent remonter au paléolithique supérieur où les chasseurs-cueilleurs les
mangeaient. Par la suite il est hautement probable que le terme ait été transféré des baies sauvages sur les baies domestiques dont la vigne fait partie. On
peut d’autre part constater que le terme a subi peu de modifications depuis
des temps immémoriaux, ce qui confirme une fois de plus la grande stabilité
de certains termes de la langue basque.
Cela confirme aussi qu’il ne faut pas hésiter à s’éloigner du Pays basque
afin de trouver des termes correspondant au basque qui ont survécu à la vague
indoeuropéenne qui a morcelé les substrats pré-indoeuropéens dans toute
l’Eurasie. Cela ne peut qu’inciter à chercher toujours davantage et légitime
pleinement les comparaisons avec les langues caucasiennes ou avec d’autres
familles.
(1) J.D. Bengtson, Basque etymology, Tower of Babel database, 8 octobre 2007.
(2) Cf. T. Burrow, M. B. Emeneau, A Dravidian etymological dictionary, Oxford, 1984,
n° 92, p. 11.
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Enfin il faut en finir avec les éternels arguments obsolètes des anti-comparatistes. Tous les comparatistes savent parfaitement qu’il existe des coincidences fortuites, mais certainement pas à tous les coups. Ces arguments sont
parfois quelque peu infantiles et très paresseux, quand ce n’est pas un manque
de courage. La même chose vaut pour les termes expressifs. Les hommes les
ont utilisés de tout temps.
Il peut arriver que quelques termes résiduels se trouvent extrêmement
éloignés de L’Europe. C’est le cas du terme austronésien (tagalog) binhi
«grain». Il correspond à la perfection au proto-basque *binhi «id». qui a évolué en bihi en basque moderne de la même manière que mihi «langue» provient
du proto-basque *minhi ou ihi «jonc» du proto-basque inhi encore attesté
comme bas-navarrais dans le dictionnaire de P. Lhande (3). Il n’est pas exclu
que dès la période pré-néolithique des graines sauvages (orge, etc.) aient été
utilisées, ce qui expliquerait la présence des deux formes communes, résiduelles, dans deux familles aussi éloignées et différentes l’une de l’autre que le
basque et l’austronésien.
Un autre terme austronésien peut réellement susciter l’intérêt. Il s’agit de
*wai «eau, rivière» (tahitien vai «rivière»). Il pourrait correspondre à la forme
bai «rivière» de l’ancienne toponymie basque ( Baionne, Baigorri ), la forme
ibai étant plus récente semble-t-il, peut-être sous l’influence de termes comme
ibi «gué» ou ibar «vallée». On sait que le b- basque peut alterner sans difficulté avec u-, v- comme dans les graphies attestées uaigorri (1072) (4).
Les parentés avec des langues lointaines n’offriront évidemment qu’un
très petit nombre de termes communs comme on vient de le voir avec l’austronésien. Ces parentés résiduelles sont normales étant donné la profondeur
préhistorique sur laquelle on travaille et l’ampleur du substrat ou des substrats
pré-indoeuropéens concernés.
Une autre langue qui a fait couler beaucoup d’encre est le bouroushaski.
Son isolement en a fait un objet de comparaison avec le basque, mais sans
que des résultats solides aient été obtenus. Pourtant on y trouve un terme tel
que behé «animal femelle» qui est le correspondant du proto-basque *beh«animal femelle» qui a donné les deux termes basques modernes behi «vache» et behor «jument» (pour ce type de doublons, cf aker «bouc» et aketz
«verrat» ou ardi «brebis» et ahardi «truie») avec des suffixes différents (-i
et -or ) qui ont servi à distinguer les deux animaux. Il est tout à fait possible
que cette forme ait existé déjà avant le néolithique comme dans le cas de
«l’arbre à baie» dravidien et de la vigne en basque, puis ait été reportée sur
les animaux domestiques correspondants. La probabilité d’un tel scénario est
assez élevée.
(3) P. Lhande, Dictionnaire basque-français, Paris, 1926, p. 514.
(4) J.B. Orpustan, Toponymie basque, Bordeaux, 1990, n° 160, p. 127.
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Avant d’en arriver aux comparaisons basco-caucasiennes, plus nombreuses, voici encore ile «cheveu, fil» en dravidien équivalent probable du basque
ile «cheveu» (5) et micai, misal «moustache» (6) qui correspond au basque
bizar «barbe». Ce dernier a d’ailleurs également des correspondants caucasiens
bizal, mizal très proches des formes dravidiennes.
Parmi les familles qui ont été comparées au basque depuis plus d’un
siècle, la famille des langues caucasiennes est de loin celle qui a été la plus
étudiée. En dépit de ces nombreuses recherches, elle n’a pas non plus apporté de réponse satisfaisante à la question des parentés du basque. C’est une
fois de plus que les recherches ont été mal conduites avec une mauvaise méthode qui consistait à chercher à tout prix des correspondances phonétiques
régulières comme dans le cas d’une famille de langues bien délimitée et plus
récente. Trop obsédés par le modèle indo-européen, les chercheurs sont passés
à côté de la vérité. Ou bien ils se sont parfois contentés de comparaisons typologiques (Catherine Paris et le tcherkesse par exemple) qui n’ont pas non
plus débouché sur du concret.
Sachant que le basque est une langue stable qui a conservé certains termes
sans modifications très importantes, il convenait de chercher si ces termes
pouvaient être retrouvés dans les langues caucasiennes. C’est le cas. Bien
entendu vu le nombre important de langues de la région du Caucase, il fallait
fouiller en profondeur dans bon nombre d’entre elles pour trouver les correspondants du basque. C’est ainsi que j’ai pu découvrir le terme hagin «dent»
en gunzib, langue caucasienne du nord-est (CNE), pour lequel l’appui sur une
reconstruction n’est même pas nécessaire. Lorsqu’il y a reconstruction protocaucasienne, il faut s’en tenir aux plus simples pour éviter les erreurs commises par des chercheurs comme J. D. Bengtson qui s’obstine malgré mes mises
en garde (7) à voir par exemple dans le basque ukondo «coude» un composé
d’un prétendu préfixe u- et d’un terme kondo «coude» alors que tous les bascologues savent évidemment qu’il s’agit de uko «avant-bras» et ondo «base»
du lat. fundum.

En s’appuyant sur un bon comparatiste comme S. Starostin on peut découvrir des cognats du basque. Ainsi le basque luze «long» correspond au
proto-nord-caucasien (PNC) *lVjsV «id» et au proto-sino-caucasien (PSC) *lujsV que S. Starostin a reconstruit à partir du lak lisu «étroit» et du sino-tibétain
*loj «long». La comparaison avec le terme basque est d’autant plus remarquable que S. Starostin a eu connaissance tardivement de la forme basque.

Parmi mes découvertes récentes se trouve également le cas du nombre
«cent». On a essayé de rapprocher le baque ehun du germanique (anglais
(5) T. Burrow, M. B. Emeneau, op. cit., n° 506, p. 49.
(6) T. Burrow, M. B. Emeneau, op. cit., n° 4879, p. 435.
(7) M. Morvan, En réponse un article de J.D. Bengtson, Fontes Linguae Vasconum, n°74,
1997, p. 70.
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hundred, allemand Hundert) ce qui n’est pas très sérieux. Cette comparaison
désespérée avec le germanique fait fi du e- initial du terme basque et de la
finale du terme germanique. Conscients tout de même de la fragilité de cette
comparaison, les chercheurs ont tenté de contourner la difficulté en faisant
appel au gotique taihun qui aurait perdu sa dentale initiale afin d’obtenir une
forme plus proche de la forme basque. Mais le gotique taihun signifie «dix»
et non pas «cent» (c’est l’ancêtre de l’allemand zehn et de l’anglais ten).
On voit bien qu’il y a là un désarroi des chercheurs du XXe siècle (cf. A.
Zytsar en dernier lieu) (8). On a imaginé cette hypothèse faute de mieux parce
qu’on n’avait rien d’autre à se mettre sous la dent comme on dit. Voilà le
genre de mésaventures qui arrivent lorsqu’on s’obstine à croire que le basque
n’a pas de parentés avec d’autres familles pré-indoeuropéennes d’Eurasie.
Le parent du terme basque ehun «cent» se trouve une fois de plus dans
les langues caucasiennes du nord-est. Ainsi en botlikh on a bechunu-da «cent»,
en tindi behan-da «id.» et en andi bechono-gu «id.» (9). Les segments finaux
-da et -gu représentent ce que l’on nomme des suffixes de comptage. On voit
que dans la forme tindi le ch est déjà passé à h. Cela incite à restituer en
basque une forme proto-basque *behun < *bechun, à condition que le b- initial appartienne à la racine et ne soit pas un vieux préfixe de classe fossilisé.
Cette comparaison apparaît extrêmement solide et confirme la très ancienne
parenté du basque et des langues caucasiennes, au même titre que les termes
déjà vus précédemment.
J’ai évoqué plus haut le dravidien micai, misal «moustache». Le caucasien possède lui-aussi ce terme sous les formes misai, bizal «barbe, moustache». La parenté avec le basque bizar «barbe» est très probable.
Le cas des termes dits expressifs est également très intéressant. Certains
sont indépendants dans chaque langue et sans véritable étymologie, mais
d’autres proviennent de très loin dans le temps et sont apparentés. Il faut donc
en tenir compte lorsqu’on compare les langues. Le cas du basque khe «fumée»
est remarquable à cet égard. Il est apparenté au tcherkesse k’e «id» ainsi qu’au
dargwa qhe «tousser». On voit ainsi que ce terme désignant la fumée est issu
de l’idée de la gêne provoquée par la fumée qui fait tousser. Il s’agit d’un très
vieux terme eurasien. Le fait qu’il soit d’origine expressive ne change absolument rien quant à sa valeur comparative et à son ancienneté.
On notera en outre que les termes expressifs constituent une exception
en phonétique basque. Alors que le basque sonorise les occlusives initiales, le
cas des termes d’origine expressive fait exception à cette règle. Ils peuvent
(8) A. Zytsar, Sobre el origen de los numerales vascos «ehun» y «(h)ogei», Fontes Linguae Vasconum, n° 75, 1997, p. 155.
(9) S. Starostin, Andian etymology, Tower of Babel database, 30 novembre 2003, p. 8.
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conserver les sourdes initiales comme on vient de le voir avec l’exemple de
khe «fumée».
Voici maintenant un autre terme très intéressant. Le basque nini «pupille
de l’oeil, poupée» existe également en caucasien. Le surprenant concept «pupille» = «poupée» existe donc depuis très longtemps.

D’autres termes expressifs peuvent être retrouvés à traverse le temps et
l’espace. Ainsi S. Starostin a reconstruit une forme sino-caucasienne *tchVrVlito désignant un oiseau. Ce terme est un parent de l’espagnol chorlito en
dépit de son caractère expressif.
Nous voici donc à la croisée des chemins. Pour la première fois dans l’histoire de la linguistique basque et du comparatisme, de véritables parentés sont
enfin découvertes. Il aura fallu attendre le début du XXIe siècle pour les voir
apparaître. Lorsqu’on sait que les comparaisons ont commencé au début du
XIXe siècle, cela fait donc deux cents ans de recherches et d’espoir. La vérité
se dévoile enfin. Le basque est issu de l’Eurasien préindoeuropéen ou ProtoEurasien qui s’est trouvé morcelé il y a très longtemps par l’irruption des langues
indoeuropéennes. Il représente une branche de ce super-phylum au même titre
que les langues caucasiennes représentent une autre branche du même phylum.
Mais il doit être bien clair que l’on ne parviendra pas, étant donné la profondeur
chronologique de l’Eurasien, à établir des correspondances aussi régulières que
dans le cas de familles bien délimitées. C’est ce qui a égaré les chercheurs
jusqu’à présent et les a empêchés de trouver les bonnes correspondances lexicales. Il ne faut pas non plus qu’une certaine frilosité des chercheurs européens
dont une partie prendra sans doute le train en marche continue de freiner le
progrès de la recherche. Ce n’est désormais plus de mise.

EUSKALTZAINDIAREN
AGIRIAK

BATZAR-AGIRIAK

AGERIKO BILKURA
Bilbon, 2008ko urtarrilaren 24an
Urtarrilaren 24an, arratsaldeko 17:30etan, Euskaltzaindiak ageriko bilkura egin du
egoitzan, Jean Haritschelhar euskaltzainburu ohiaren omenez.
Ageriko bilkuran bildu dira:
– Andres Urrutia, euskaltzainburua; Beñat Oihartzabal, buruordea; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Andres Iñigo, Jagon sailburua; Jean Haritschelhar, euskaltzainburu ohia; Sagrario Aleman, Jose Antonio Arana Martija, Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa, Miren Azkarate, Pierre Charritton, Patxi Goenaga, Joseba
Lakarra, Emile Larre, Miren Lourdes Oñederrra, Txomin Peillen, Andoni Sagarna, Patxi Salaberri, Ana Toledo eta Joan Mari Torrealdai euskaltzain osoak.
Ezin etorria adierazi dute Xabier Kintana idazkariak, Henrike Knörr Iker sailburuak eta Jean-Louis Davantek, Jose Irazu “Bernardo Atxaga”k, Pello Salaburuk eta Mikel Zalbidek.
– Piarres Andiazabal, Koldo Artola, Joseph Camino, Jean Baptiste Dirassar,
Karmelo Etxenagusia, Joseba Intxausti eta Karmele Rotaetxe ohorezko euskaltzainak. Ezin etorria adierazi du Xabier Gereñok.
– Dorleta Alberdi, Xabier Altzibar, Luis Alberto Aranberri “Amatiño”, Gotzon
Aurrekoetxea, Erramun Baxok, Xabier Erdozia, Jose Ramon Etxebarria, Pruden
Gartzia, Sebastian Gartzia Trujillo, Juan Luis Goikoetxea, Peio Jorajuria, Mikel
Gorrotxategi, Abel Muniategi, Lourdes Otaegi, Manu Ruiz Urrestarazu, Pello
Telleria, Patxi Uribarren, Patri Urkizu eta Juan Jose Zearreta euskaltzain urgazleak. Ezin etorria adierazi dute Gorka Aulestiak, Jose Mari Etxebarriak, Elixabete Perez Gazteluk eta Xarles Videgainek.
– Lutxi Alberdi, Nere Altuna, Begoña Amundarain, Jon Artza, Ricardo Badiola,
Olatz Etxeberria, Annie Etxeberri, Maixa Goikoetxea, Gema Insausti, Iñaki
Kareaga, Amaia Okariz, Josune Olabarria, Emilio Porras, Resu Orbe eta Itziar
Rekalde Euskaltzaindiko langileak. Ezin etorria adierazi du Kristina Aranak.
Bilkuraren aurretik egin den ekitaldian, Euskararen Erakunde Publikoak eta
Euskaltzaindiak hitzarmena sinatu dute: Max Brisson Erakunde horren buruak eta
Andres Urrutia euskaltzainburuak.
Juan Jose Zearreta kudeatzaileak ekitaldiaren nondik-norakoa azaldu du, hitza, lehenik, Beñat Oihartzabal eta Jose Luis Lizundia omenaldi-liburuaren arduradunei emanez.
Beñat Oihartzabalek, hasteko, Jean Haritschelharri buruzko zertzeladak eman ditu.
Iparraldean Euskaltzaindia ezagutarazteko egin duen lana eta Iparraldeko herri aginte-
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ak Euskaltzaindiarengana hurbiltzeko egin dituen ahaleginak eta lortu diren emaitzak.
Haritschelharrek jaso dituen omenaldi eta sariak ere aipatu ditu, eta bereziki, gaur
Euskaltzaindiak eskaintzen dion omenaldi-liburua: 33 kidek parte hartu dute hor, era
guztietako gaiak aztertuz. Oihartzabalen esanetan, ikertzaileentzat ezin utzizko erreferentzia bihurtu da Haritschelhar unibertsitate jakintzan, Pierre Topet Etxahun koblakariari buruz egin zuen tesiaren ondoren, eta arlo horretan Haritschelharrengandik beti
jaso duen laguntza eskertuz bukatu du mintzaldia.
Jose Luis Lizundiak, Jean Haritschelharren omenez gaur aurkezten den iker - 21
liburukia dela eta, Euskaltzaindiak dituen argitalpen-bildumak aipatu ditu eta Haritschelhar euskatzainburu izan zen garaian argitaratu ziren liburuen berri eman. Haritschelharren omenezko liburuan parte hartu dutenen jatorria ere aipatu du, lurraldeka.
Amaitzeko, Lizundiak berak omenezko liburuan Jean Haritschelharrez idatzi duen lanaren izenburua aipatu du “Haritschelhar 38 urte Zuzendaritzan”, eta horren azpiatalak
aurreratu: Zuzendaritzan Iparraldeko ordezkari; Zuzendaritzan buruorde; Zuzendaritzan
buru; batzorde arduretan eta, Haristchelhar herri gizon/plaza gizon.
Andres Urrutia euskaltzainburuak Jean Haritschelharrek Euskaltzaindiari eskaini
dion lana azpimarratu du, urte luzez Erakundearen gobernuaren zerbitzuan egindako
ahaleginak. Akademiaren berriztatzaile izan dela aipatu du Villasanterekin batera,
Euskaltzaindia garai berrietako premietara egokituz. Hainbat euskaltzaini –Andres
Urrutia bera barne– euskaltzain-dilpoma eman dien Haritschelharri orain omenaldi-liburua ematea ohore handitzat duela esan du Euskaltzainburuak.
Ondoren, zutiturik, Jean Haritschelhar-i omenaldia izeneko liburua eman dio
Andres Urrutiak Haristchelharri eta, ondoren, Casa bombardeada izena duen Remigio
Mendibururen eskultura, egileak sinatua, 8 / 24 zenbakiduna eta horren guztiaren
ziurtagiriaren diploma.
Jean Haritschelharrek, bertaratu diren guztiak agurtzearekin batera bere poza
agertu du Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoarekiko hizarmena sinatzea gaur
egin delako. Ondoren, Euskaltzaindian egin duen bidearen ildo batzuk aipatu ditu,
euskaltzain oso izendatu zutenetik: 1968an Euskaltzaindiak eman zuen urrats garrantzizkoa, Akademiaren lana sustatzeko sortu zen batzorde-sistema eta arlo ezberdinetan
gauzatu diren egitasmoak, Hegoaldeko Administrazioek Euskaltzaindiari egin dioten
aitortza –Hezkuntza Ministerioak, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta hiru
Diputazioek– eta Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoarena. Esker onezko hitzak
izan ditu bukatzeko: lehenik Colette beren emaztearentzat, beti ondoan eta lagun izan
duelako; Euskaltzainburuarentzat, Beñat Oihartzabalentzat eta Jose Luis Lizundiarentzat, omenaldi-liburua gauza zedin egin duten lanagatik eta, azkenik, liburuan parte
hartu duten egile guztientzat.
Bukatzeko, Euskaltzainburuak lore-sorta eman dio Colette Haritschelharren
emazteari, aretoko guztien txalo artean.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Miren Lourdes Oñederra,
idazkari lanetan (Arautegia, 24. art.)

Bilbon, 2008ko urtarrilaren 25ean
Andres Urrutia, euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, buruordea,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Jose Antonio Arana Martija,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Miren Azkarate,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ana Toledo,
Joan Mari Torrealdai,
Pierre Xarritton,
Patxi Zabaleta eta
Mikel Zalbide euskaltzainak
Jose Antonio Aduriz, zegokion gaian.
Ezin etorriak eta ahalak: Bernardo Atxagak, ahala Andres Urrutiari; Adolfo Arejitak, ahala Jose Luis Lizundiari (egon ez
den tarterako); Jean-Louis Davantek,

ahala Beñat Oihartzabali; Andoni Sagarnak, ahala Andres Urrutiari (egon ez den
tarterako); Henrike Knörrek, ahala Andres Urrutiari; Joseba Lakarrak, ahala
Andres Urrutiari.
Batzarra goizeko 10:15ean hasi da Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, ezkerreko zutabean agertzen diren euskaltzainak
bertan direla.
Batzarra hasi aurretik, euskaltzainburuak
hala eskatuta, Juan Jose Zearretak Xabier
Kintanaren osasunaren berri eman du,
adieraziz hobeto dagoela eta gaur aterako
dela ospitaletik. Bakean uzteko aholkua
ere zabaldu du.
1. Aurreko akta onartzea. Aurreko batzarreko akta gaur aurkeztu da, Xabier
Kintana ez dagoelako, eta otsaileko bileran onartuko da.
2. Hasierako oharrak
2.1. Arautegiko 24. artikuluaren arabera,
idazkaria batzarrean ez badago, azken
euskaltzain izendatuari dagokio batzar raren akta egitea. Horregatik gaurko
batzarraren akta Miren Lourdes Oñederrak egingo du.

2.2. Gaurko batzarra Bibliotekan egin da, baina otsailekoa batzar-gelan egin ahal
izango da, ordurako prest egongo baita.
2.3. Ongietorria eman zaie Joan Mari Torrealdai eta Miren Lourdes Oñederrari,
lehen aldiz etorri direlako osoko batzarrera. M. L. Oñederrari zorionak eman zaizkio
Donostiako Udalak eman dion merezimendu dominagatik.
2.4. Batzarra goizean amaituko dela gogorarazi du Euskaltzainburuak eta ordutegiaren aldetik gaiak nola antolatuko diren iragarri, azkenerako utziz Miquel Gros i
Lladók jaunak Recuperación del Euskera en Navarra liburuaz egingo duen aurkezpena.
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3. Hizkuntza gaiak
3.1. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 3. zerrenda
(Britaniar uharteak eta Eskandinavia) onartzea. Ez zaio oharrik egin eta onartutzat
eman da.
3.2. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 4. zerrenda
(Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania eta Polonia) aurkeztea. Jose Luis Lizundiak argitzeko daudenak azaldu ditu: nola antolatu diren zerrenda eta taulak. Aintzat hartutako arrazoi linguistiko eta azalpìde historikoak ere adierazi ditu. Zenbait euskaltzainek
egindako galderei erantzun die Jose Luis Lizundiak: Patxi Salaberrik «-a» markaz, Jose
Antonio Arana-Martijak Suomi hizkuntzaz eta lurraldeaz, eta Miren Azkaratek Oulu
(vs. Oul) izeneko -u bukaeraz.
Exonomastika Batzordea otsailaren 15ean bilduko dela hurrengo adierazi du Jose
Luis Lizundiak, eta, beraz, odurako bidali behar zaizkio oharrak idazkariordeari.
Euskaltzainburuak oharrak egiteari buruzko prozedura azaldu die gaurkoa lehen
batzarra duten euskaltzainei.
3.3. Hiztegi Batua. E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea. Pello Salaburuk, Jose Antonio Adurizen laguntzaz, gidatu du Hiztegi Batuko
hitzen eztabaida eta, Euskaltzainburuak hala eskatuta, hiztegi lan honen mekanika
azaldu die euskaltzain hasi berriei. Hiztegi Batuan, erlats-etik eroslehentasun-erainoko
oharrak eztabaidatu eta onartu dira.
4. IKT: Informazio eta Komunikazioaren Teknologiak
4.1. IKT: «Bereziki babestu beharreko edukien erabilerari buruzko araudia» onartzea.
4.2. IKT: «Baliabide informatikoen erabilerari buruzko araudia» onartzea.
Andoni Sagarnak, euskaltzainburuak hitza berari eman ondoren, azaldu du abenduko
osoko batzarrean aurkeztu ziren bi txosten horiek ez dutela oharrik jaso. Onartutzat
eman dira biak.
5. Esku artekoak
5.1. Euskaltzaindiak erosi berri duen Leizarragaren Testamentu Berria Euskaltzaindian dagoela adierazi du Euskaltzainburuak, eta Pruden Gartziari hitza eman dio
liburu horren nondik norakoak azal ditzan, euskaltzainek liburua esku artean zerabilten
bitartean.
Patxi Zabaletak Nafarroako Aurrezki Kutxaren faksimilearen berri eman du,
Joana de Albret Erreginari eskaintza omen dena. Horri buruzko eztabaida laburra
izan da.
5.2. Idazkariordeak Eusko Ikaskuntzatik Jakiundez etorri den erantzuna irakurri
du. Atzo Zuzendaritzak eztabaidatu zuen gaia eta gaur euskaltzainen iritzia ezagutzeko
ekarri da batzarrera. Jean Haritschelharrek bere horretan uztea proposatu du. Pierre
Xarrittonek bere iruzkinak gehitu ditu. Jose Luis Lizundiak azaldu du zehazki Euskaltzaindiak bidaliko lukeen gutunaren testuaz eskatzen direla iradokizunak. Eztabaida
labur baten ondoren, erabaki da otsailaren 8rako bidali behar zaizkiola iradokizun
horiek idatziz idazkariordeari. Hilaren 15ean ikusiko da Zuzendaritzan eta erabakiko
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erantzutea merezi duen ala ez; ezezkoan, bere horretan geldituko da kontua eta, bestela, berriz ekarriko da gaia batzarrera.
5.3. Otsaileko Osoko Batzarra hilaren 29an izango da egoitzan, goizez. Arratsaldeko ageriko bilkuran txostenak aurkeztuko dira (hilberri-txostenak eta Ergoien-i buruzko txostena).
6. Banatzekoak eta azken ordukoak
6.1. Jean Haritschelhar-i omenaldia liburua (IKER 21) jaso dezakete, bilkura
amaitzean, atzo hartu ez zutenek.
6.2. Liburu aurkezpena. 13:20an, Biblioteka utzi eta aretora jaitsi dira euskaltzainak. Hor, Recuperación del Euskera en Navarra liburuaren aurkezpena egin die egileak –Miquel Gros i Lladók– euskaltzainei.
Besterik ez zela, batzarra 14:15ean amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Miren Lourdes Oñederra,
idazkari lanetan (Arautegia, 24. art.)

Bilbon, 2008ko otsailaren 29an
Andres Urrutia, euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, buruordea,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Jose Antonio Arana Martija,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Miren Azkarate,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Ana Toledo,
Pierre Xarritton eta
Patxi Zabaleta euskaltzainak.
Jose Antonio Aduriz, zegokion gaian.
Ezin etorriak eta ahalak: Bernardo Atxagak, ahala Andres Urrutiari; Adolfo Arejitak, ahala Jose Luis Lizundiari (egon ez
den tarterako); Jean-Louis Davantek,

ahala Txomin Peilleni; Patxi Goenagak,
ahala Beñat Oihartzabali (egon ez den
tarterako); Xabier Kintanak, ahala Jose
Luis Lizundiari; Pello Salaburuk, ahala
Jean Haritschelharri; Joan Mari Torrealdaik, ahala Andoni Sagarnari; Andres
Urrutiak, ahala Jose Luis Lizundiari
(egon ez den tarterako); Patxi Zabaletak,
ahala Andres Iñigori, (egon ez den tarterako);. Mikel Zalbidek ezin etorria adierazi du.
Batzarra goizeko 10:15ean hasi da Bilbon,
Euskaltzaindiaren egoitzan, ezkerreko zutabean agertzen diren euskaltzainak bertan
direla.
Ezin etorriak eta ahalak irakurri dira.
1. Aurreko agiriak onartzea
Lau batzar agiri onartzea egokitu da
gaurkoan: 2007ko abenduaren 20koa,
Zaldubiren omenaldikoa; 2007ko abenduaren 21eko osoko batzarrekoa; 2008ko
urtarrilaren 24koa, Haritschelharren omenaldikoa; 2008ko urtarrilaren 25eko osoko batzarrekoa. Onartutzat eman dira
inork oharrik egin gabe.

2. Hasierako oharrak
– Euskaltzainburuak batzarreko gaiak zein ordenatan tratatuko diren azaldu du.
– Joan den urtarrilean, Patxi Salaberrik katedra lortu zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Euskal Filologia arloan. Zorionak eman dizkio Euskaltzainburuak euskaltzainkideen izenean.
– Batzar gelan egin diren berriztatze eta berrikuntzen berri eman dute Kudeatzaileak eta Informatikariak: batzar gela berriztatua nola gelditu den erakutsi diete
euskaltzainei; halaber nola bideokonferentzien bidez bilkurak egin ahal izango
diren.
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3. Hizkuntza gaiak
3.1. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 4. zerrenda
(Baltikoko kostaldeko lurraldeak: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania eta Polonia)
onartzea.
Jose Luis Lizundiak aurreko batzarrean Miren Azkaratek eta Patxi Salaberrik
egindako galderen erantzunak azaldu ditu. Oharrik egon ez delarik onartua gelditu da.
3.2. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 5. zerrenda
(Erdialdeko Europako lurraldeak: Txekia, Eslovakia, Hungaria, Errumania eta Moldavia) aurkeztea. Jose Luis Lizundia Exonomastika batzordeburuak aurkeztu du. Oharrak
bidaltzeko epea martxoaren 18a da.
3.3. Exonomastika. Kosovo estatu sortu berria 38. arauan eransteko proposamena aurkeztea. Jose Luis Lizundia Exonomastika batzordeburuak aurkeztu du. Aurkeztu
den testuari oharrak egiteko epea martxoaren 18a da.
Arana Martijak toponimoetan sarri agertzen den «-ika» atzizkian «k» hori euskarazko «tz» bezala ahoskatzen dutenez, hala ahoskatu behar ote genukeen galdetu dio
M. L. Oñederrari. Honek erantzun dio berak hala uste duela, euskarazko /ts/ «tz» hotsa
ordain egoki baita.
Henrike Knörrek Moravia izenaren egokitasunaz hitz egin du; halaber, sudeteak
formaren egokitasunaz zalantzak azaldu ditu.
tzea.

3.4. Hiztegi Batua. E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabaki-

Jose Antonio Adurizek azaldu du Batzordearen txostena erostetxe hitzetik aurrera.
Oharrak eztabaidatu ondoren, erredaktatu-rainokoa onartu da.
4. IKT. Euskaltzaindiaren informatika arloko segurtasun plana.
4.1. «Datuak sailkatzeko gida».
4.2. «Sailkatutako informazioa erabiltzeko gida».
Andoni Sagarnak, aurkeztu diren gida bi horien eduki nagusiei buruzko azalpenak
eman ditu. Hilaren 18rako eskatu dira oharrak.
5. Esku artekoak
5.1. G letrako zerrendarekin urtarrilean bidali zen gutunean agertzen diren
epeak gogorarazi ditu Euskaltzainburuak: hitzak markatzeko, apirilaren 25a; oharrak
egiteko, ekainaren 27a.
Patxi Salaberrik hitz berriez galdetu du: horiek gerorako gelditzen direla azaldu
zaio. Jose Luis Lizundiak aurrekoarekin lotutako galdera egin du: ea egindako ohar
guztiak ikusterik izango den. Idazkariordeak azaldu dio nork zeri oharra egin dion
zerrendatu eta emango dela. Andres Iñigok galdetuta, berriro azaltzen da hitz berriez
oharrak bidali bidal daitezkeela, baina ez direla orain tratatuko.
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5.2. Eusko Jaurlaritzak, sortu berri duen Etxepare Euskal Instituturako ordezkaria
izendatzea eskatu dio Euskaltzaindiari. Zuzendaritzak, otsailaren 15eko bileran, Euskaltzainburua proposatzea erabaki zuen eta berretsi egin da.
5.3. Eusko Ikaskuntzaren gutunari erantzuteko Patxi Zabaletak idazki-proposamena egin du, horretarako jarri zen epean. Banatu egin da testu hori eta martxoaren
18a bitarteko epea zabaldu da testu horri oharrak egin ahal izateko.
5.4. Hurrengo batzarra, martxoari legokiokeena, Aste Santua dela eta, apirilaren
4an egingo da Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan.
6. Banatzekoak eta azken ordukoak
6.1. Batzarraren amaieran Euskalgintza XXI. Mendeari buruz. XV. Biltzarra (Iker
19) banatuko dela iragarri da. Liburu horretan 2001eko irailaren 17, 18 eta 19an
Euskalduna Jauregian Euskaltzaindiak egin zuen XV. Biltzarreko hitzaldi eta txostenak
argitaratzen dira. XV. Biltzarraren bigarren zatiko hitzaldi eta txostenak (irailaren 20
eta 21ekoak) Iker14an daudenez argitaratuta, bukatutzat ematen dira honekin Biltzarreko argitalpenak.
6.2. Jean Haritschelharrek, gaur jaso duen Iker 21 liburuaren ale berezia erakutsi
du, eta bere esker ona adierazi die euskaltzainei opariagatik eta liburu horretarako
idatzitako lanengatik.
Batzarra 14:00etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Miren Lourdes Oñederra,
idazkari lanetan (Arautegia, 24. art.)

AGERIKO BILKURA
Bilbon, 2008ko otsailaren 29an
Otsailaren 29an, arratsaldeko 17:00etan, Euskaltzaindiak ageriko bilkura egin du
egoitzan, hilberri-txostenak irakurtzeko.
Ageriko bilkuran bildu dira:
– Andres Urrutia, euskaltzainburua; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Henrike Knörr,
Iker sailburua; Andres Iñigo, Jagon sailburua; Sagrario Aleman, Patxi Goenaga,
Miren Lourdes Oñederrra, Andoni Sagarna, Ana Toledo eta Patxi Zabaleta
euskaltzain osoak. Ezin etorria adierazi dute Xabier Kintana idazkariak, JeanLouis Davantek, Jose Irazu «Bernardo Atxaga»k, Pello Salaburuk eta Mikel
Zalbidek.
– Jose Antonio Aduriz, Dorleta Alberdi, Kepa Altonaga, Sebastian Gartzia Trujillo, Jacinto Iturbe, Rosa Miren Pagola, Pello Telleria eta Patxi Uribarren euskaltzain urgazleak. Ezin etorria adierazi dute Ricardo Badiolak, Ricardo Gomezek eta Juan Jose Zearretak.
– Lutxi Alberdi, Amaia Okariz eta Emilio Porras Euskaltzaindiko langileak.
Andres Urrutia euskaltzainburuak ongietorria eman die bertaratuei, eta ekitaldiak
izango dituen atalak gogorarazi: lehenik, bi hilberri-txosten: Jose Manuel Lasarterena
Patxi Zabaleta euskaltzain osoak irakurriko du eta, Jesus Atxarena Jose Luis Lizundia
euskaltzain osoak; azkenik, Ergoien-i buruzko txostena, Angel Ibisate euskaltzain urgazleak egina, Henrike Knörrek irakurriko du.
Patxi Zabaleta: «Jose Manuel Lasarte»
Hitzaldian zehar Jose Manuel Lasarteren bizitzaren atal ezberdinak bildu ditu
Patxi Zabaletak. Larraun ibarreko Etxarri izeneko herrian jaio zen 1927ko ekainaren
20an eta 2007ko apirilaren 17an hil zen Iruñean.
Jose Manuel Lasartek 1939an Iruñeko seminarioan hasi zituen apaiz ikasketak,
eta 1951ko uztailaren 22an, Iruñeko Katedralean, ordenatu zuten apaiz. Seminarioko
garaian izan zen euskal giroari buruzko xehetasunak eman ditu Zabaletak: Euskal
kultura eta euskal folklorea ikasi eta bultzatu zituen, txistua, dantzak, abestiak eta
musika, bertso zaharrak eta batez ere hizketa, eta tartean zebilen gehienetan Jose
Manuel apaizgaia horrelako ekimenak eta saioak zeudenean. Apaiz lanetan aritu zen
Luzaiden, eta denbora hartu zuen dantza, txistu eta kanturako zaletasuna herrian piz-
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teko eta, dirudienez, Luzaide aldizkariaren sortzaileetarikoa izan zen. Ondoren, 1955ean
Beruetera bidali zuten apaiz, eta han ere euskal musikari eman zion, abesbatza sortuz,
eta irratia sortu zuen: «Berueteko Irratia». Hain zuzen, Berueteko irratian euskararen
alde egindako lanarengatik, batik bat, izendatu zuen Euskaltzaindiak urgazle Jose
Manuel Lasarte.
Leitzan egindako urteak aipatu ditu, ondoren Zabaletak. Batetik, Eskola Tekniko
Profesionala sortu zuen Lasartek Leitzan eta, bestetik, Amazabal Patronatuaren kudeatzaile izan zen. Sakanako Uharte Arakilko herriko abade edo parrokoa izendatu zuten
ondoren, 1979an, eta baita ere Nafarroako Artzapezpikutzako euskal eremuko pastoralaren arduradun. Abesbatza eta dantza taldea sortu zituen herrian. Iruñean izan zen
1991tik aurrera eta Diozesiko Caritas erakundeko kudeatzailea zen. Idazle ez baina
hizlari eta sermoilari ona zen Jose Manuel Lasarte. Atseginago zitzaion ekimenak
bultzatzea eta kudeatzea, eta ez hainbeste azterketan eta idaztean aritzea.
Idatzi zuenetarik, liburuxka moduan bi argitalditan kaleratutako Gurutze Bidea
–Via crucis, euskaraz eta erdaraz dagoena erakutsi du Patxi Zabaletak, Jose Manuel
Lasartek Etxarri-Larraun bere jaioterriko elizarentzat egindakoa 2004an eta 2005ean,
eta Euskaltzaindiari eman dio.
Jose Luis Lizundia: «Jesus Atxa Agirre»
Jesus Atxa Aretxabaletan jaioa zen, 1920ko maiatzaren 28an, eta 2007ko urriaren
23an hil zen, Iruñean, 87 urte zituela. Durangoko jesuiten ikastetxean ikasle izan zen,
eta ondoren Belgikan, Caracasen eta Kolonbian izan zen ikasketa ezberdinak egiten,
harik eta 23 urte zituelarik Jesuitak utzi zituen arte.
1945ean Euskal Herrira itzuli zenean izan zituen lanak aipatu ditu Jose Luis Lizundiak: Elorrioko LINCE lantegia, Bizkaiko Aurrezki Kutxa, FUNCOR enpresaren
inguruan sortutako Kontsumo Kooperatiba, Araban pentsu saltzaile. 1960ko hamarkadan erabat murgildu zen euskalgintzan eta ikastolen munduan. EDILI, S. A. argitaletxe
euskaltzalearen zuzendaria izan zen, euskal liburu batzuk argitaratuz eta beste batzuk
banatuz. Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokan, 1965etik, lehen urtetik bertatik
parte hartu zuen EDILIk, eta Gerediaga Durango Merinaldeko Adiskideen Elkarteko
bazkide ere egin zen. Jesus Atxa, hiri batzuetako kultur asteak eta egunak zirela medio,
«Euskal Jaien» inguruan eratzen ziren tokiko liburu eta disko azoken antolatzailea izan
zen, hala nola Eibarren, Arrasaten, Bergaran, Gasteizen, Iruñean eta Zarautzen.
Aretxabaleta bere jaioterriko ikastolaren sortzaileetarikoa izan zen Jesus Atxa, eta
Bizkaiko lehendabiziko ikastolen bultzatzaile sutsua ere bai: Ondarroa, Ermua, Berriz,
Zornotza, Galdakao, Durango eta Bilbo. Gipuzkoako herri batzuetan ere lan bera egin
zuen eta Gipuzkoako Ikastolen Elkartea sortu aurretiko bileretan eta ekimenetan ere
parte hartu zuen. 1970. urtean Iruñeko San Fermin ikastolako zuzendari izendatu zuten
eta bertan jardun zuen 1984 arte, jubilatu zen arte. Bitarte horretan, Nafarroako beste
herri batzuetan sortzen ari ziren ikastolen suspertzaile ere izan zen: Etxarri Aranatzen,
Altsasun, Tafallan, Lizarran, Beran, Lesakan... 1977an Nafarroako Ikastolen Elkarteko
sorreran parte hartu zuen. 1990ean Nafarroako Ikastolen Historiarako Artxiboetako
arduradun izendatu zuten, Ikastolen Elkartearen babesean. Urteurrena 1970-1995. San
Fermin Ikastola da argitalpen aipagarriena. Zenbait ipuin liburu euskaratu eta argitara-

BATZAR-AGIRIAK

107

tu zituen eta aldizkari hauetan parte hartu zuen: Zeruko Argia, Txistulari, Anaitasuna
eta Gerediaga. Euskaltzaindiak 1977ko abuztuaren 25ean euskaltzain urgazle izendatu
zuen eta, euskaltzain ohorezko, berriz, 1998ko apirilaren 24an.
Angel Ibisate: «¿Ergoienak alavesas? La Hergoiena salvaterrana. Las ergoienas de
Salvatierra»
Txosten hau Angel Ibisate euskaltzain ugazleak egina da, baina osasun-arazoengatik ez du etortzerik izan eta Henrike Knörrek irakurri du haren izenean.
Agustin Kardaberazen Euskeraren berri onak eta Kristauaren bizitza liburuetan
«ergoien» hitzaz egiten den aipamenetik abiatzen da egilea. Araban, ergoienak esaten
zitzaien herrixkei. Euskeraren berri onak-en Arabako herrixkei deitzeko erabiltzen den
hitz arrunta da, eta Kristauaren bizitza-n, aldiz, Agurain inguru herrixka jakin batzuk
izendatzeko erabitzen da. Egileak, herrixka horiek zein izan ote zitezkeeen ikertu du,
toponimo hori aipatua agertzen den herrien arteko auziak aztertuz: Opakua eta Okariz
edota Arana, Asparrena eta Donemiliagaren artekoak. Okarizko elizako artxiboetan ere
ageri da ergoien hitzaren aipamena.
Bigarren adiera batean, ordea Ergoyena-k goian, goiko aldean, dauden herriak
izendatzeko erabiltzen da. Ikerlearen ustez, bi adiera horiek egiazkoak dira, eta horretarako artxiboetako aipamen historiko ugari jarri du mahai gainean. Kardaberazen
esaldiek, beraz, bi adierei eusten diete: batetik, Euskararen berri onak-en hau dator,
Arabazo herrixkak izendatzeko: «beren [...] ergoienetan (herri txikiai honela Araban
deitzen diete)», eta, bestetik, Kristauaren bizitza liburua Aguraingo lau herrixkez ari
da: «Salbatierrac, ta aren ergoienetako [...]».
Batzarra 18:30ean amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Miren Lourdes Oñederra,
idazkari lanetan (Arautegia, 24. art.)

Bilbon, 2008ko apirilaren 4an
Andres Urrutia, euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, buruordea,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Jose Antonio Arana Martija,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ana Toledo,
Joan Mari Torrealdai,
Pierre Xarritton,
Patxi Zabaleta eta
Mikel Zalbide euskaltzainak.
Jose Antonio Aduriz, zegokion gaian.

Ezin etorriak eta ahalak: Bernardo Atxagak, ahala Andres Urrutiari; Adolfo
Arejitak, ahala Jose Luis Lizundiari
(egon ez den tarterako); Miren Azkaratek, ahala Pello Salabururi; Jean-Louis
Davantek, ahala Txomin Peilleni; Patxi
Goenagak, ahala Beñat Oihartzabali
(egon ez den tarterako); Xabier Kintanak, ahala Andres Urrutiari; Ibon Sarasolak, ahala Pello Salabururi; Patxi Zabaletak, ahala Andres Iñigori, (egon ez
den tarterako).
Batzarra goizeko 10:10ean hasi da Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, ezkerreko zutabean agertzen diren euskaltzainak
bertan direla.
Ezin etorriak eta ahalak irakurri dira.
1. Aurreko agiriak onartzea
Bi batzar agiriak (2008ko otsailaren 29ko
osoko batzarrekoa eta egun bereko ageriko bilkurakoa) onartutzat eman dira inork
oharrik egin gabe.

2. Hasierako oharrak
– Batzarra goizez bakarrik izango dela argitu du Euskaltzainburuak.
– Batzar gelako Azkueren irudia erakusketa batera eraman delako dago jarrita,
haren ordez, Euskaltzaindiaren estandartea.
– Ekainaren 19an, Bilboko hiru euskaltegik (Bilbo Zaharra, Ulibarri eta Juan
Mateo Zabala), ikasturtearen amaiera ospatzeko, besteak beste, Arriaga Antzokian Gero-ren irakurketa antolatu dute. Irakurketa horretan parte hartzea eskaini diote Euskaltzaindiari. Irakurri nahi duenak goizean zehar idazkariordeak
pasako duen orrian eman beharko du izena eta nahiago duen ordua adierazi.
3. Hizkuntza gaiak
3.1. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 5. zerrenda (Europako lurraldeak: Txekia, Eslovakia, Hungaria, Errumania eta
Moldavia) onartzea.
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Henrike Knörren oharra aztertu zen Batzordean. Horren berri emateko bildutakoei banatu zaien txostena irakurri du Jose Luis Lizundiak. Henrike Knörr entzun ondoren, Sudeterria forma onartu da. Patxi Salaberrik adierazi du minus a jarri behar dela
ondoan eta onartu da. Onartutzat eman da zerrenda osoa.
3.2. Exonomastika. Kosovo izena eta jentilizioa onartzea.
Ez da oharrik izan eta bere horretan onartu da. Henrike Knörr, Patxi Salaberri eta
Miren Lourdes Oñederrak labur eztabaidatu ondoren, onartu da ez dela azentuari buruzko araurik emango, aintzat hartuta euskaraz esaldiaren arabera azentuera desberdinak erabiltzen direla. Andoni Sagarnak Espainolezko Hiztegi Panhispanikoak dioena
adierazi du azentuaz.
3.3. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 6. zerrenda
(Balkanak –Bulgaria, Jugoslavia ohia, Grezia, Albania– eta Zipre) aurkeztea.
Apirilaren 25ean izango da hurrengo bilkura eta, beraz, apirilaren 17rako egin
behar dira oharrak. Jose Luis Lizundiak eskatu du arreta berezia ematea transliterazioaren arazoari; taulak banatu dira hori aztertzeko.
3.4. Hiztegi Batua. E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea.
Ez da oharrik jaso, baina Salaburuk agertu du Batzordean berriro eztabaidatu dela
lehengo batzarrean onartu zen errebindikatu formaz: errei- vs. erre- aukera eztabaidatu da. Berretsi da errebindikatu onartzen dela, ondoko errebindika- eta gainerakoei
dagokion lerroa kenduta.
Gaurko zerrendari ekin zaio erredentore-tik hasita. Oharrak eztabaidatu ondoren,
erregionalista-rainokoa onartu da.
4. IKT. Euskaltzaindiaren informatika arloko segurtasun plana.
4.1. «Datuak sailkatzeko gida» onartzea.
4.2. «Sailkatutako informazioa erabiltzeko gida» onartzea.
Aurreko batzarrean banatu ziren bi gida horiei inork oharrik egin ez dienez gero,
onartu egin dira bere horretan.
5. Esku artekoak
5.1. Martxoaren 12an banatu ziren 2007ko Azkue Sarien berri ematen da karpetan banatu den dossierrean.
5.2. Euskadi Literatura Sarirako ordezkari bana izenda dezan eskatu dio Eusko
Jaurlaritzak Euskaltzaindiari: Euskarazko Literatura epaimahairako eta Itzulpen epaimahairako; lehenengorako, Txomin Peillen izendatu da; Adolfo Arejitari egingo dio
proposamena, bigarrengorako, Euskaltzainburuak. Arejitak onartuko ez balu, Euskaltzainburuak berak erabakiko du nor bidali, egitekorako gaitasuna aintzat hartuta.
5.3. Atzo Zuzendaritzan eztabaiadatu zen Eusko Ikaskuntzaren gutunaren gaia.
Patxi Zabaletaren gutuna bere egina zuen Zuzendaritzak ukitu batzuekin. Patxi Zabaletaren gutuna eta Miren Azkarate eta Jean Haritschelharren oharrak irakurri dira. Patxi
Zabaletak zenbait azalpen eman ditu eta baita, gero, Jean Haritschelharrek ere. Miren
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Azkarateren gutuna Jose Luis Lizundiak irakurri du. Eztabaida izan da ondoren: Arana
Martijak, Jose Luis Lizundiak, Jean Haritschelharrek, Pello Salaburuk, Andres Iñigok
eta Sagrario Alemanek parte hartu dute. Euskaltzaindiaren historiaz zenbait pasarte
gogoratu dituzte arazo honen eta antzekoen inguruan. Eskutitza bidaltzeaz adostasunik
egon ez denez, Euskaltzainburuak proposatu du gestio pertsonala egitea zuzenean
Eusko Ikaskuntzako buruzagi den Retegi jaunarekin, eskutitz idatzia bere horretan
bidali beharrean. Apiril-maiatzean burutuko da lan hori eta Eusko Ikaskuntzaren
erantzunaren berri emango zaie euskaltzainei, lortutakoa aztertu eta egin beharrekoa
erabaki dezaten. Ontzat eman da horrela egitea.
5.4. Humanitate Saria. Zuzendaritzaren proposamenez, aurten ere Jose Antonio
Arana Martija aurkeztea onartu da.
5.5. Jose Ignacio Telletxea Idigoras euskaltzain urgazlea martxoaren 8an hil zen,
79 urte zituela. Hilberri-txostena nork egingo duen erabaki behar da. Euskaltzainburuak proposatu du Joseba Intxausti ohorezko euskaltzaina izendatzea horretarako. Onartu
da. Jose Antonio Arana Martijak adierazi du prest dagoela orain dela zenbait urte Telletxea Idigorasen omenez egin zen liburuaren erreseina bat egiteko; Euskaltzainburuak
egiteko eskatu dio, horretarako Plazaberri argitalpen digitala eskainiz.
5.6. Jacques Etxeberri euskaltzain urgazlea martxoaren 22an hil zen, 86 urte zituela. Plazaberrin agertzeko irudiak-eta eskatu dira. Hilberri txostena beranduago
prestatuko da. Etxeberriri buruzko zenbait informazio gaur Prentsa arduradunari eman
diola adierazi du Pierres Xarrittonek, eta eskerrak eman dizkio denon izenean Euskaltzainburuak.
5.7. Hurrengo batzarra apirilaren 25ean izango da, Donostian.
6. Azken ordukoak
«Euskaltzainak» bildumako 2. zenbakia –Pierres Broussain (sa contribution aux
études basques), Pierres Charrittonen tesiaren berrargitalpena– banatuko da. Sarako
azokan aurkeztu zen martxoaren 24an.
«Euskaltzainak» bildumako 3. zenbakia –YOLANDA eta beste euskarazko idazlanak, Pierre Lhanderena, eta aitzin solasa, ojharrak eta solas-ondoa, Jon Casenaverena– banatuko da. Sarako azokan aurkeztu zen martxoaren 24an.
Pierre Xarrittonek eskatu du Euskaltzaindiak gogoan izan dezan Kardinala eta
Elizako Printzea den Roger Etxegarai jauna euskaltzain ohorezkoak egiteko garaia
heltzen denean.
Batzarra 15:00etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Miren Lourdes Oñederra,
idazkari lanetan (Arautegia, 24. art.)

Donostian, 2008ko apirilaren 25ean
Andres Urrutia, euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, buruordea,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Sagrario Aleman,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant,
Jean Haritschelhar,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ibon Sarasola,
Ana Toledo,
Joan Mari Torrealdai,
Pierre Xarritton,
Patxi Zabaleta eta
Mikel Zalbide euskaltzainak.
Jose Antonio Aduriz, zegokion gaian.
Ezin etorriak eta ahalak:
Henrike Knörrek, ahala Andres Urrutiari;
Adolfo Arejitak, ahala J. L. Lizundiari;
Bernardo Atxagak, ahala Andres Urrutia-

ri; Miren Azkaratek, ahala Pello Salabururi; Patxi Goenagak, ahala Pello Salbururi; Xabier Kintanak, ahala Andres
Urrutiari; Andres Iñigok, ahala Patxi
Salaberriri; Joseba Lakarrak, ahala Andres Urrutiari; Patxi Zabaletak, ahala
Sagrario Alemani, egon ez den tarterako;
Mikel Zalbidek, ahala Andres Urrutiari,
egon ez den tarterako.
1. Aurreko agiria onartzea
Patxi Zabaletak aldez aurretik idazkari
lanetan ari den M. L. Oñederrari bidalitako oharrak irakurri ditu. P. Xarrittonek
ere bere oharrak egin ditu. Patxi Zabaletaren zuzenketa biak onartu dira.
2. Hasierako oharrak
Batzarra goizez bakarrik izango dela
gogorarazi du Euskaltzainburuak.
Henrike Knörr Landazuri Elkartearen
ohorezko buru izendatu dutela eta, Euskaltzaindiak bere atxikipen eta zorionak
helaraziko dizkio.

3. Hizkuntza gaiak
3.1. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 6. zerrenda (Europako lurraldeak: Balkanak –Bulgaria, Jugoslavia ohia, Grezia, Albania– eta Zipre) onartzea.
Prekmurje eta Jonia izenei buruz izan da eztabaida, Jean Haritschelharrek egin
duen oharretik abiatuta, «i» idaztea proposatzen baitu «j»ren ordez. Ezin da aldatu
«Jonia»ren kasuan 70. arauan hala finkatuta dagoelako eta Lizundiak eskatu du arau
izaera duenetik dagokion garaian berrikusi beharko dela. Prekmurje izenari buruz, ordea,
onar zitekeen J. Haritschelharren oharra zirilikoz idatzia izan balitz, baina nola den
Esloveniako eskualde bat eta esloveniera latin karakterez idatzia den, dagoen-dagoenean utzi beharko da eta ez euskal exonimorik sortu. Beraz, zerrenda ontzat eman da.
3.2. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 7. zerrenda (Ekialdeko eslaviarrak –Ukrania, Bielorrusia eta Errusia–) aurkeztea.
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Lizundiak zenbait azalbide eman ondoren, oharrak bidaltzeko epea maiatzaren
20an finkatzea erabaki da. EHUko Gasteizko errusierazko espezialistekin harremanetan
jartzea gomendatu du Salaburuk eta Lizundiak saioa egingo duela adierazi.
3.3. Hiztegi Batua. E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea.
Gaurko zerrendari ekin zaio erregistratu-tik hasita. Oharrak eztabaidatu ondoren,
errenazimentu-rainokoa onartu da.
Errei hitzaren eztabaidak ondorio ekarri du erabakitzea Administrazio erakundeei
eta itzultzaileei, bereziki, foru administrazioei eskutitza bidaliko zaiela eskatuz autobideetan edo autobideetakoez aritzean lerro erabil dezaten errei erabili beharrean. Plazaberri-n ere barreiatuko da ohar hori.
4. Esku artekoak
4.1. Idazkaritzak prestatu duen 2007ko Oroitidazkia banatu da. Laster webgunean ere izango da.
4.2. Kultura Ministerioko 2008ko Sari Nazionaletako epaimahaikoak: Itzulpen
sailerako Sagrario Aleman hautatu da eta Letrak sailerako, Miren Lourdes Oñederra.
Gainerako bost sarietan, berretsi egin dira Zuzendaritzak, Literatura Ikerketa batzordearen proposamenez, onartu dituen kideak: Narratiba sailerako, Arantxa Urretabizkaia;
Poesia sailerako, Xabi Rojo; Saiakera sailerako, Adolfo Arejita; Antzertia sailerako,
Aizpea Goenaga eta, Haur literatura sailerako, Xabier Etxaniz.
4.3. Koldo Mitxelena Sariaren deialdiaren berri eman da gero. Euskal Herriko
Unibertsitateak dei eginda parte hartzen du Euskaltzaindiak sari horretan. Erabakiaren
testua banatu da eta zenbait gai azpimarratu ditu Euskaltzainburuak. Argitu du EHUko
Errektoretzarena izan dela ideia eta erabakia. Diruzainak informazioa osatu du, batez
ere sariaz, eskultorearekin egin den akordioaz eta bestez. M. L. Oñederrak gehitu du
EHUko kide zenbaitek lehen berri Euskaltzaindiari eskerrak izan dutela eta eskerrak
eman ditu horregatik. Aurelia Arkotxak galdetu du ea gerora izango duten aukera
beste unibertsitateetako tesiek ere Sarian. Euskaltzainburuak azaldu du iniziatiba ez
dela Euskaltzaindiarena izan.
4.4. Jacques Etxeberriren hilberri-txostena. Zuzendaritzaren proposamenez,
eginkizun hori Pierre Xarrittoni eskaintzea onartu da.
4.5. Sinatu berri da Espainiako Hezkuntza Ministerioarekin urteko hitzarmena,
dagokion urteko igoerarekin. Euskaltzainburuak eta Diruzainak zenbait xehetasun eman
dituzte.
4.6. Nafarroako agintariek egoitzara egin duten bisitaren berri eman du Euskaltzainburuak. Iaz sinatu zen hitzarmena aurten berritu egingo da beste lau urterako.
Harremanetan hautematen den giro ona eta egitasmoen sendotasuna azpimarratu ditu
Euskaltzainburuak.
5. Azken ordukoak
Hurrengo batzarra maiatzaren 30ean, arratsaldeko 16:00etan izango da Iruñean,
eta 31n, Sagrario Alemanen sarrera-hitzaldia Etxaleku haren jaioterrian. 30eko batzarra
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arratsaldean izango da, baldin eta goizean Nafarroako agintariekiko hitzarmena sinatzea
lortzen bada. Beraz, agian aldaketa txikiren bat izan daiteke deialdiaren aldetik
Batzarra 14:30etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Miren Lourdes Oñederra,
idazkari lanetan (Arautegia, 24. art.)

Iruñean, 2008ko maiatzaren 30ean
Andres Urrutia, euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, buruordea,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Ana Toledo,
Pierre Xarritton,
Patxi Zabaleta eta
Mikel Zalbide euskaltzainak.
Jose Antonio Aduriz, zegokion gaian.
Ezin etorriak eta ahalak:
Adolfo Arejitak, ahala Jose Luis Lizundiari; Bernardo Atxagak, ahala Andres

Urrutiari; Miren Azkaratek, ahala Patxi
Goenagari; Xabier Kintanak, ahala Andres Urrutiari; Beñat Oihartzabalek, ahala Jean Haritschelharri (egon ez den tarterako); Pello Salaburuk, ahala Jean
Haritschelharri; Ibon Sarasolak, ahala
Pello Salabururi; Joan Mari Torrealdaik,
ahala Andoni Sagarnari; Patxi Zabaletak,
ahala Andres Iñigori, egon ez den tarterako.
1. Aurreko agiria onartzea
J. L. Lizundiak 3.1. puntuari buruz egindako zuzenketak onartu dira.
2. Hasierako oharrak
H. Knörren heriotzaren berri eman du
Euskaltzainburuak, halaber adierazi du
familiari doluminak eta elkartasuna helarazi zaizkiola Euskaltzaindiaren izenean.
P. Goenaga zoriondu du EHUn maiatzaren 15ean egin zitzaion omenaldiagatik
eta 60 urte bete dituelako

3. Hizkuntza gaiak
3.1. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 7. zerrenda (Ekialdeko eslaviarrak –Ukraina, Bielorrusia eta Errusia–) onartzea.
Bujak, Jamalia, toponimoen grafiaz izan da eztabaida. J. Haritschelharrek, aldez
aurretik batzordeari idatziz igorritako oharraren bidetik, adierazi du «j» idazteak [x]
ahoskera errazten duela eta hori ekidin behar dela. J. L. Lizundiak erantzun du toponimoekin batera zabaldu behar dela ahoskera zuzenaren araua oinohar baten bidez. Euskaltzainburuak agindu du batzordeak idatz dezala oinohar hori. Ados agertu dira eztabaidan parte hartu duten Tx. Peillen, J. Haritschelhar, J. L. Lizundia eta M. L. Oñederra.
3.2. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 8. zerrenda (Portugal, Espainia eta Frantziako eskualde historiko batzuk) aurkeztea.
J. L. Lizundiak zenbait azalbide eman ondoren eta egindako galderei erantzunda,
oharrak bidaltzeko epea ekainaren 20an finkatzea erabaki da.
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3.3. Hiztegi Batua. G letrako hitz markatuak banatzea
J. A. Adurizek prozeduraren berri eman du. Gogorarazi da ekainaren 25erako
bidali behar dituztela ohar horiek agindu dituztenek (batzarrean banatutako hitz markatuen zerrendan agertzen direnek, alegia). Oharrik egin gabeko zerrenda, beraz, ontzat
eman da. Banatu den hitz markatuen zerrendarekin batera, euskaltzainek proposatu
dituzten hitz berrien zerrenda ere banatu da. J. L. Lizundiak proposatu du letra bakoitza osatu arte oharrak ez argitaratzea. Pello Telleriak azaldu du bigarren itzulia hasi
zenean, prozedura aldatu zela; letra bakoitzeko ohar guztiak eztabaidatzea eta onartzea
asko luzatzen delako erabaki zen zatika argitaratzea.
3.4. Hiztegi Batua. E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea.
Gaurko zerrendari ekin zaio errenboltso-tik hasita. Oharrak eztabaidatu ondoren,
erreskadan-rainokoa onartu da.
4. Esku artekoak
4.1. Nafarroako Gobernuarekin gaur sinatu da aurtengo hitzarmena. Diru hornikuntza 123.000tik 160.000 eurora doa. Urtero gehituko da. Egitasmoak bi motatakoak
izango dira: orokorrak eta beren-beregiak (Nafarrorako egitasmoak alegia). Giroa
erabat aldatu dela argi dago Euskaltzaindiaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko
harremanetan.
4.2. Urrian izango den Euskaltzaindiaren XVI. Biltzarraren (Pirinioetako Hizkuntzak: Lehena eta oraina) berri eman du Euskaltzainburuak. Egitaraua aurkeztu du eta
antolabidearen zenbait azalpen ere eman ditu. J. L. Lizundiak antolaketaren nondik
norakoak azaldu ditu ondoren. Joseba Lakarrak ere xehetasun batzuk eman ditu egitarauaz. Prentsaren aurreko aurkezpena izango da, baina ez dago oraindik data finkatuta.
Batzorde Akademikoarekin hitz egingo da horretarako. Antolaketa Batzordea eta Batzorde Akademikoa aritu dira eta ari dira Biltzarra prestatzen.
4.3. Ekainaren 3an Bilboko Liburu Azokak omenaldia egingo dio Henrike
Knörri. Ekitaldirako deia zabalduko zaie euskaltzainei, nahiz ez den hau Euskaltzaindiak antolatutako ekitaldia. Euskaltzaindiak egingo dio bere omenaldia H. Knörri.
4.4. Euskera aldizkariaren hurrengo zenbakian Leturiaren egunkari ezkutuaren
inguruko mintegiaren argitalpenak kaleratuko dira. Hemendik aurrera Euskera aldizkariaren hiru zenbaki aterako dira urtero, bigarrena gai akademikoei eskainiko zaielarik.
4.5. Euskararen Historia Soziala egitasmorako langileak kontratatu dira: Alazne
Gorrotxategi, informatika arduradun bezala eta, Lionel Joly, kodetze-arduradun bezala.
4.6. Zuzendaritzak txosten bat egin du euskaltzainei azaltzeko zein den Henrike
Knörren heriotzak sortzen duen egoera. J. L. Lizundiak irakurri du Zuzendaritzak
prestatutako txosten hori. Txostena euskaltzainei banatu zaie, eta ontzat eman da hor
adierazitako prozedura eta egutegia.
Aldarrikatuta geratzen da honenbestez Henrike Knörren hutsartea. Beraz, ekainean eta uztailean aurkeztuko dira hautagaiak eta irailean bozkatuko da.
Henrike Knörrek Iker Sailburu zen bezainbatean utzitako hutsartea urrian aldarrikatuko da eta azaroan bozkatuko. Zuzendaritzaren berriztatzea ere epe horretan egingo da.
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31. zenbakidun euskaltzain osoa hautatzeko deia abenduan egingo da, urtarrilean
eta otsailean aurkeztuko dira hautagaiak eta martxoan bozkatuko.
4.7. Henrike Knörren hilberri-txostena Jose Luis Lizundiak egitea onartu da.
4.8. Henrike Knörren heriotzaren ondoren, Gasteizko Toponimia egitasmoaren
zuzendaria Jose Luis Lizundia izango da aurrerantzean.
4.9. Gogoratu behar da Henrike Knörr zela Euskaltzaindiaren ordezkari Arabako
ordezkaritzan. Manu Ruiz Urrestarazuk, ordezkariordea izanak, hartu du orain ordezkari izatearen ardura.
4.10. Pello Telleriak biharko ekitaldiaren ordutegiaren eta antolaketaren berri
eman du.
5. Azken ordukoak
J. A. Arana Martijaren eskutitza irakurri du Euskaltzainburuak. Eskutitz horretan
azaltzen du J. A. Arana Martijak ezin izango dela Sagrario Alemanen sarrera hitzaldian izan familia ospakizun bat duelako.
Hurrengo batzarra ekainaren 27an izango da Bilbon.
Batzarra 20:10ean amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Miren Lourdes Oñederra,
idazkari lanetan (Arautegia, 24. art.)

AGERIKO BILKURA
Etxalekun, 2008ko maiatzaren 31n
Gaur, maiatzak 31, egin da Sagrario Aleman Astitz euskaltzainaren sarrera ekitaldia, Etxalekun, Dorrotoa izeneko etxean, goizeko 11:00etan hasita.
Bildu dira:
– Euskaltzain osoak: Andres Urrutia, euskaltzainburua; Beñat Oihartzabal, buruordea; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Andres Iñigo,
Jagon sailburua; Jean Haritschelhar, euskaltzainburu ohia; Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Miren Azkarate, Pierre Charritton, Jean-Louis
Davant, Patxi Goenaga, Joseba Lakarra, Emile Larre, Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen, Andoni Sagarna, Patxi Salaberri, Pello Salaburu, Ibon Sarasola, Ana Toledo, Joan Mari Torrealdai, Patxi Zabaleta eta Mikel Zalbide. Ezin
etorria adierazi du Jose Antonio Aranak.
– Ohorezko euskaltzainak: Pello Apezetxea eta Koldo Artola. Ezin etorria adierazi dute Xabier Gereño, Patxi Oroz eta Karmele Rotaetxek.
– Euskaltzain urgazleak: Kepa Altonaga, Dionisio Amundarain, Iñigo Aranbarri,
Jon Aurre, Ricardo Badiola, Mikel Bujanda, Aingeru Epaltza, Pruden Gartzia,
Juan Luis Goikoetxea, Patxi Iñigo, Iñaki Irazabalbeitia, Jazinto Iturbe, Paula
Kasares, Maria Pilar Lasarte, Manu Ruiz Urrestarazu, Pello Telleria, Patxi
Uribarren, Juan Jose Zearreta eta Juan Jose Zubiri. Ezin etorria adierazi dute
Xipri Arbelbide, Xabier Erdozia, J. M. Etxebarria eta Paskual Rekaldek.
– Batzordekidea: Erramun Osa.
– Langileak: Amaia Okariz, Gema Insausti, Lutxi Alberdi eta Itziar Rekalde.
Juan Jose Zearreta kudeatzaileak ekitaldiaren aurkezpen orokorra egin du. Ondoren, Xabier Kintana idazkariak, Barne Erregeletako 57.8 eta 57.9 ataletan esaten dena
betez, ekitaldi akademikoaren nondik-norakoak azaldu ditu.
Maria Antonia Iribarren Imozko alkate andreak ongi etorria eman die bertaratu
direnei. Ondoren Andres Urrutia euskaltzainburuak agur-hitzak esan ditu; besteak
beste, euskaltzain berriak euskalgintzan duen eskarmentu luzea gogora ekarri du: «Esan
gabe doa, Sagrario Aleman bera eta beraren modukoak behar ditugula gure hizkuntzaren bizi-irautea bermatu nahi badugu».
Euskaltzainburuak amaitu orduko, Andoni Sagarna eta Patxi Zabaleta euskaltzainek lagunduta, batzar aretora sartu da Sagrario Aleman Berdetik horira izeneko sarrera-hitzaldia irakurtzeko.
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Sagrario Aleman: Berdetik horira
Bi ataletan banatu du Sagrario Alemanek sarrera-hitzaldia: batetik, hizkuntzaren
transmisioa eta, bestetik, helduen euskalduntze-lana, bere bizitza zeharo markatu duten
arloak. Ume eta gaztetako oroitzapenekin hasita, Etxaleku sorterriaz mintzatu da lehenik
eta behin, Euskal Herriko beste hainbat gune euskaldunetan gertatu den eboluzioa azaldu
nahian. Eta ondotik, helduen euskalduntzearen lanean bizi izandakoak bildu ditu.
Euskararen biziberritzeak azken 40 urteotan izan dituen gorabeherak aipagai izan
ditu, panorama gazi-gozoa irudikatuz, prozesu guztietan bezala kasu honetan ere argi-itzalak daudelako. Euskarak prestigiorik ez zuen garaian izan zuen atzerakada aipatu
du, eta eskolak elkartu zituztenean haurrak beren herrietatik atera zituztenekoa gogorarazi du, horrela haur euskaldunak gutxiengoa izatera behartuz. D eredua sortzeak
irtenbide egokia eskaini dio eskola-munduari. Estatistikari dagokionez, populazioaren
ehuneko ehun izanda ere, biztanle-kopurua eta adina ere kontuan hartzekoak dira.
Bestetik, kanpotik etortzen diren erdaldunek ere eragina dute harremanetan. Etxeko
euskara ahultzen ari da, euskara batuaren izenean bertako hitzak eta esamoldeak baztertuz. Alemanen ustez, euskararen erabilera horretan datza, hizkuntzaren lekuan lekuko nortasunari eustean, adibide franko jarriz.
Euskararekiko harreman horretan, herri euskaldunean berezkoa duten transmisiotik, bestelako transmisiora jo du, helduen euskalduntze-alfabetatzera, Arturo Campion
euskaltegiko irakasle izaki. Besteak beste, azken berrogei urteotan indarrean izan den
euskalduntze-prozesuan Euskaltzaindiaren esku-hartzea izan du gogoan, Akademia
zutabe nagusi izan baitzen euskaltegien mugimenduaren sorreran. Hausnarketa-gai izan
du, halaber, tarte honetan euskaltegien ekarpena: gaur, atzo bezala, «helburua ahalik
eta euskal hiztun gehien ahalik eta epe laburrenean erdiestea» delarik, nahiz eta ikasleen motibazioa, akaso, aldatuz joan den. Gazteenengan –gaineratu du– arrazoi pragmatikoak indar handia du halere. Aldaketak gora-behera, euskalduntze-lanak eboluzio
sakona izan du: «Euskalduntzen hasi ginen garaian, guztiok ere ezjakinak ginen hizkuntzen irakaskuntzan». Altunaren «Euskara hire laguna», Euskalduntzen metodoa eta
material modernoagoak etorri dira eta gaur egun ordenadore bitarteko autoikaskuntzaraino iritsiak gara.
Aurrerakada agerikoa da eta jendea euskalduntzen ari da, Alemanen esanetan
«norbanakoaren ahaleginaz, baina lana arintzeko ahalik eta erraztasun handienak eman
behar dizkiogu, zama guztia norbanakoaren bizkar utzi gabe». Ekin horretan, aitortzen
du euskalduntzea oraindik sendotu gabe dagoela Nafarroan, eta hitzaldiaren azken
tartean, Nafar Gobernuari zuzendu zaio, dirulaguntza politika behingoz aldatu dezan:
«Normalizazioaren bidean abiatuko ahal da Nafarroako Gobernua! Oraindik berde
dagoen helduen euskalduntzea behingoz ontzeko, behingoz horitzeko».
Patxi Salaberriren erantzuna: Sagrario Alemanen ekarpena biziki garrantzizkoa da
Gauza askok lotzen dute Patxi Salaberri, erantzuna emateaz arduratu dena, Sagrario Alemanekin, baita Etxaleku herriarekin ere. Biak ere lankide izanak dira Arturo
Campion euskaltegian. Hori baino lehen, «euskara serio ikasten hasi nintzenean, Sagrarioren anaia, Jose Manuel, izan nuen irakasle, eta gero, 1977 eta 1978an, hemen,
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Alemandarren Etxalekuko etxean ikastaro labur-trinkoa egiteko aukera izan nuen». Ez
Sagrariok bakarrik, euskal eremuetatik Iruñera joandako askok «ez dakite, oharkabean
ere, zenbat lagundu didaten niri eta ni bezala euskara etxean jasoa ez zuten beste irakasleei, ikasleei ez ezik».
Salaberriren esanetan, Sagrario Alemanek adierazia berretsiz, horretan datza
euskararen benetako aberastasuna: nafarrek euskara batuari egin diezaioketen ekarpenik
handiena Nafarroako herrietan hain ugaria den, hainbeste ñabardura dituen hiztegiarekin aberastea da batetik eta, esamoldeen munduan sartzen diren esaldi egin baina ez
erabat finkatu horiekin osatzea, bestetik.
Orain, Euskaltzaindian berriz bat egin dutelarik, Salaberrik argi dauka Sagrario
Alemanek lan faltarik ez duela izango Akademian: «Iruditzen zait Sagrarioren ekarpena,
hiztegi batua apailatzean etxean ikasitako hitzak sartzea alegia, biziki garrantzizkoa dela
euskararendako eta Nafarroarendako, irudi baitu Imotz alderdi hau, hein batez bederen,
Iruñerriarekin edo Iruñerriaren iparraldeko zendea eta ibarrekin zegoela loturik hiztegiaren aldetik eta, beraz, Imozko hitzei sarbidea ematea erdararen bulkadaren aitzinean
lekuak hustu behar izan zituen hizkerari sarbidea ematea dela, neurri batean».
Eta Alemanen hitzaldiaren hariari jarraikiz, Patxi Salaberrik adierazi duenaren
arabera, «euskara helduei irakastea ere garrantzizkoa izan da azken hamarkadetan eta
garrantzizkoa izanen da ondokoetan, eta seguru nago eremu honetan ere Sagrarioren
lana ezinbestekoa izanen dela bi «akademietan», Euskaltzaindian eta Arturo Campionen,
gure hizkuntza irakatsi eta sustatzeko zereginetan».
Ekitaldiaren amaieran, Andres Urrutia euskaltzainburuak euskaltzain osoa dela
adierazten duen diploma eta 27. zenbakia duen domina eman dizkio. Ondoren, banan-banan euskaltzain guztiek zoriondu dute.
Ekitaldi akademikoa amaitu denean honako opariak hartu ditu Sagrario Alemanek: Imozko Udalaren izenean, Maria Antonia Iribarren alkate andreak Mikel Okiñena
etxalekuarraren eskultura bat eskaini dio; Jose Maria Facenda Etxalekuko kontzejuburuaren eskutik zazpi begi dituen makila hartu du; lagunen izenean Pedro Aleman aitaren jaioterriaren puxkatto bat izan nahi duen oroigarria: Amaiurko paisajea erakusten
duen koadroa; Etxalekuko elkartearen izenean Gartzen Belokik saski bat oparitu dio;
Arturo Campion euskaltegiko ordezkari batek Joseba Sarrionandiaren poema bat irakurri dio; San Fermin taldeko kantariek bi kanta abestu dituzte: Goizean eta Euskal
Herria; Erkuden Flores, Itziar Flores eta Iñigo Goikoetxea musikariek Nafarroa
arragoa jo eta kantatu dute.
Azkenik, Jose Maria Facenda Etxalekuko kontzejuburuak ekitaldiari bukaera
eman dio, bertaratu direnak agurtuz eta Dorrotoa etxearen jabeei eskerrak emanez.
Ekitaldia eguerdiko 13:00etan bukatu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Bilbon, 2008ko ekainaren 27an
Andres Urrutia euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, buruordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Jose Antonio Arana Martija,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ana Toledo,
Joan Mari Torrealdai,
Pierre Xarritton
eta Mikel Zalbide euskaltzainak
Pello Telleria, idazkariordea eta Jose
Antonio Aduriz zegozkien gaietan.
Ezin etorriak eta ahalak:
Sagrario Alemanek, ahala A. Iñigori;
Miren Lourdes Oñederrak, ahala Aurelia
Arkotxari; Miren Azkaratek, ahala P.

Goenagari; Joseba Irazuk, ahala A. Urrutiari; Andres Urrutiak, etorri bitartean,
ahala Jose Luis Lizundiari; P. Zabaletak,
ahala A. Iñigori.
Batzarra goizeko 10,00etan hasi da Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzako batzar
gelan, ezkerreko zutabean ageri diren
euskaltzainak eta bertan direla.
Aurretiko oharrak. Idazkariak bilduriko
euskaltzainak agurtu ondoren helduriko
ahalak irakurri ditu. Horren hurrengo, A.
Urrutiaren absentziagatik euskaltzainburuordearen zuzendaritzapean bilera hasi
da eguneko gaien arabera.
1. Aurreko akta onartzea. Aurreko batzarraren akta ontzat eman da.
2. Hizkuntza-gaiak
2.1. Exonomastika: Europako eskualde
historiko-politiko nagusiak: 8. zerrenda
(Portugal, Espainia eta Frantziako eskualde historiko batzuk) onartzea. Jose
Luis Lizundiak aurkeztu du, eta J. Haritschelharrek eginiko oharrak ikusi ondoren,
onartu egin dira, zerrendako gainerako
izen guztiekin batera.

2.2. «lerro» hitzaz IVAPen eskaria. IVAPeko Eneko Oregik eta HABEko Joseba Erkiziak egindako oharrak ikusita, Jose Luis Lizundiak azalpen batzuk eman ditu.
Beñat Oihartzabalek oharrak dagozkion batzordeari helaraztea proposatu du. Pello
Salaburuk era honetako oharrek sorraraz diezazkiguketen nahasbideen arriskua nabarmendu nahi ukan du. Adolfo Arejitak eta Xabier Kintanak, IVAPek arlo horretan
daukan urte askotako eskarmentua, nolanahi dela, kontuan hartu beharko litzatekeela
esan dute. Eztabaiden ondoan argi gelditu da oharrak begiratzeko gelditzeak ez duela
esan nahi ohar guztiak automatikoki aintzat hartuko direnik.
2.3. Hiztegi Batua. E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea.
Pello Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, ebatzi-tik erroldaritza-rainoko hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.
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3. Eskuartekoak
3.1. «Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina». Karpetan, izen horrekin
Iruñean aurten, urriaren 6tik 10era eginen den XVI. Biltzarrari buruzko materiala banatu da, web gunekoa, orain arteko antolaketa zertan den erakutsiz.
3.2. Frantses Akademiaren adierazpenari egindako erantzuna. Frantziako
Frantses Hizkuntzaren Akademiak frantsesa ez diren gainerako hizkuntzez egin berri
duen erdeinu eta gutxiespenezko adierazpena dela eta, Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak
adierazpen proposamen bat egin du, euskaltzainek pasartez pasarte aztertu eta, ukitu
batzuekin, berretsi dutena. Dagozkien agintari eta hedabideei helaraztea erabaki da.
3.3. Oharrak egiteko epea luzatu. G letrari buruzko oharrak egiteko epea uztailaren 14raino luzatzea proposatu du Zuzendaritzak. Hala onartu da.
3.4. Batzorde- eta egitasmo-buruei eskaria. 2009ko aurrekontuak prestatzeko,
batzorde- eta egitasmo-buruei eskatu zaie uztailaren 22rako adieraz dezatela ea
2009rako ezer berezirik egingo ote duten (90. urteurrena barne).
3.5. 2008ko hitzarmena sinatu. Egitasmo-zuzendariek 2008ko hitzarmena sinatu dute Euskaltzaindiarekin gaur.
4. Azken ordukoak.
4.1. J. A. Arana Martijari omenaldia. Gaur Eusko Ikaskuntzak Jose Antonio
Arana Martija euskaltzainari omenezko ekitaldi bat eskainiko dio arratsaldeko 7etan
Bilboko Koral Elkartearen egoitzan. Euskaltzain guztiak bertaratzeko gonbidaturik
daude.
4.2. Hurrengo osoko batzarra. Uztailaren 18an, ostiralean, izanen da Hendaiako udaletxean, arratsaldeko 15,30etan. Zuzendaritza-bilera goizean egingo da.
4.3. Aurelia Arkotxaren sarrera-hitzaldia. Aurelia Arkotxa euskaltzainaren
sarrera hitzaldia uztailaren 19an, larunbatean, izango da Hendaiako udaletxean, goizeko 11:00etan. Gonbita datorren astean bidaliko da.
4.4. Euskal Herria izena dela eta. Espainiako Parlamentuak Euskal Hezkuntzako Curriculumean Euskal Herria aipatzeko erabiltzen den izena, hots, Euskal Herria,
maiseatu eta testuliburuetatik kentzeko asmoa aipatu da. Autonomia estatutuan ere
agertzen den izen hori dela eta, Euskaltzaindiak duela urte batzuk gure nazioaren izen
historiko jator eta zaharrenaren alde bere iritzia argi eta garbi adierazi zuenez gero, eta
arazoa Madrilen oraindik eztabaidan dagoenez, oraingoz adierazpen berririk ez egitea
hobetsi du.
5. Banatu diren liburuak:
Henrike Knörr (1947-2008) izeneko liburuxka (in memoriam), ekainaren 3an,
Bilboko Liburu Azokak Henrikeri omenaldia egin zionean Euskaltzaindiak banatua.
Literatura Terminoen Hiztegia, Literatura Ikerketa Batzordeak aspaldiko urteotan
prestatu eta ondu duen ikerketa-lanaren emaitza.
2007an sarituriko lanen argitalpenak:
– Felipe Arrese Beitia poesia saria: Hitzak orbainetan, Karmele Igartuak egina.
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– Toribio Altzaga antzerki saria: Kontrako bidean, Pablo Barriok egina.
– Mikel Zarate saiakera saria: Euskara ibarguen-Cachopin-en kronikan, Julen
Arriolabengoak egina.
Batzarra eguerdiko 14:30etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Hendaian, 2008ko uztailaren 18an
Andres Urrutia, euskaltzainburua
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Miren Azkarate,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra
Emile Larre
Miren Lourdes Oñederra,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ana Toledo,
Piarres Xarritton,
Patxi Zabaleta eta
Mikel Zalbide, euskaltzainak
Pello Telleria, idazkariordea eta Jose
Antonio Aduriz zegozkien gaietan.
Ezin etorriak eta ahalak: Bernardo
Atxagak, ahala A. Urrutiari; Jean-Louis
Davantek, ahala A. Sagarnari; Joan Mari
Torrealdaik, ahala A. Sagarnari.

Batzarra arratsaldeko 15,30etan hasi da
Hendaiako Herriko Etxean, ezkerreko
zutabean ageri diren euskaltzainak eta
bertan direla.
1. Aurreko aktak onartzea. Maiatzaren
31ko batzar agiria dela eta, A. Iñigok
Kanpion/Campion izenaren idazkerari
buruzko oharra egin du, koherentzia eskatzeko. J. L. Lizundiak, bestalde, jendaurreko ekitaldietan idazkariaren parte
hartzeaz zehaztapen bat adierazi du. Horiek salbuetsita, aurreko batzarren aktak
ontzat eman dira.
2. Hizkuntza-gaiak
2.1. Hiztegi Batua: IVAP eta HABEren
eskaria. Lantaldearen aburuz lerro da
gehien erabiltzen den forma egokia. Zirkulazio-kodean bestelako bereizketa premiarik balego, bere momentuan ikusiko
da, definizio egokiarekin. P. Goenagak, B.
Oihartzabalek, J. L. Lizundiak eta A.
Arejitak hitz horiek komunikabide, geografi eta administrazio-eremuetan izaten
duten esangura ezberdinetarik sor dezaketen nahasbidea nabarmendu nahi izan
dute. P. Zabaletak ere hitz berbera adiera

erabat ezberdinetarako erabiltzeak ekar ditzakeen nahasturaz bere kezka azaldu du. J.
Haritschelharrek, ordea ez dakusa kontraesanik hitz berbera bi esanguratan erabiltzean.
P. Salaburuk lerro hitzak aspaldian daukan hedadura azpimarratu du. X. Kintanak
hitz polisemikoek zientziaren zehaztasunerako dakarketen nahasteaz ohartarazi du. J.
L. Lizundiak, ahal delarik, Euskal Herri osorako erabakiak eman beharko liratekeela
uste du. A. Sagarnak esan du hizketa arrunteko terminoak eta arlo berezituetakoak,
askotan formaz eta erabileraz ezberdinak izaten direla, eta beroriek, eskuarki, teknikarien eskuetan utzi ohi direla. P. Goenagak pentsatzen du erabakiak ez lukeela hiztun
arrunten artean premia gabeko nahasterik sortu beharko. M. Zalbidek era honetako
hitzek aldean dakarten problematika xeheki azaldu, eta, irtenbiderik egokiena batzordearen iritziari eustea dela uste du.
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2.2. Hiztegi Batua: E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, erroma-tik esgrima-rainoko
hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.
3. Eskuartekoak
3.1. Milagros Bidegain-en heriotza. M. Bidegain euskaltzain urgazlearen heriotzaren berri eman da. Berorren hilberri-txostena Mari Pilar Lasartek egitea proposatu
eta ontzat eman da.
3.2. Aurelia Arkotxaren sarrera-hitzaldia. A. Arkotxa euskaltzainak bere sarrera-hitzaldia bihar, uztailak 19, eginen du Hendaiako Herriko etxean, goizeko 11etan.
3.3. Afaria-eta hotela. Biharko ospakizuna dela eta, Hendaian gelditzeko asmoa
duten euskaltzainei, afaria eta ostatua Bidassoa hotelean izanen direla jakinarazten
zaie.
4. Azken ordukoak
4.1. Euskaltzain berria izendatzeko proposamenak. Henrike Knörr euskaltzain
zenduaren hutsunea betetzeko, Patxi Goenagak, Joseba A. Lakarrak eta Lourdes Oñederrak Blanca Urgell andrearen kandidatura aurkeztu dute. Era berean, Jose Luis Lizundiak, Andoni Sagarnak, Sagrario Alemanek eta Jean-Louis Davantek Patxi Uribarren
jaunaren aldeko proposamena egin dute. Hautaketa iraileko 26ko osoko batzarrean
izanen da.
4.2. Nafarroa oinez 2008. Aurtengo Nafarroa oinez ospatzeko, ohi bezala Euskaltzaindiak bertan parte hartu eta jendaurreko bilkura ageria eginen du irailaren
18an.
4.3. Hurrengo batzarra. Irailaren 26ean izanen da Bilbon.
Batzarra 20,10ean amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

AGERIKO BILKURA
Hendaian, 2008ko uztailaren 19an
Gaur, uztailak 19, egin da Aurelia Arkotxa Mortalena euskaltzainaren sarrera
ekitaldia, Hendaiako Udaletxean, goizeko 11:00etan hasita.
Bildu dira:
– Euskaltzain osoak: Andres Urrutia, euskaltzainburua; Beñat Oihartzabal, buruordea; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Andres Iñigo,
Jagon sailburua; Jean Haritschelhar, euskaltzainburu ohia; Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Miren Azkarate, Pierre Charritton, Jean-Louis
Davant, Patxi Goenaga, Jose Irazu «Bernardo Atxaga», Joseba Lakarra, Emile
Larre, Miren Lourdes Oñederra, Andoni Sagarna, Patxi Salaberri, Pello Salaburu, Ibon Sarasola, Ana Toledo eta Mikel Zalbide. Ezin etorria adierazi dutenak:
Antonio Zavala, Joan Mari Torrealdai eta Patxi Zabaleta.
– Ohorezko euskaltzainak: Pierre Andiazabal. Ezin etorria adierazi dutenak: Xabier Gereño, Joseph Camino, Jean-Baptiste Dirassar, Patxi Oroz, Jean-Baptiste
Orpustan eta Karmele Rotaetxe.
– Euskaltzain urgazleak: Kepa Altonaga, Ur Apalategi, Erramun Baxok, Jon Casenave, Jean-Baptiste Coyos, Agnes Dufau, Ricardo Badiola, Eñaut Etxamendi,
Izaskun Etxebeste, Pruden Gartzia, Jazinto Iturbe, Peio Jorajuria, Daniel Landart, Lourdes Otaegi, Paskual Rekalde, Koro Segurola, Patri Urkizu, Pello Telleria, Patxi Uribarren, Juan Jose Zearreta. Ezin etorria adierazi dutenak: Xabier Altzibar, Xipri Arbelbide, Gorka Aulestia, Jon Aurre, K. Josu Bijuesca,
Xabier Erdozia, Eñaut Etxamendi, Jean-Baptiste Etxarren, Jose Mari Etxebarria,
Marcel Etxehandi, Luzien Etxezaharreta, Joan Mari Irigoien, Odile Kruzeta,
Miren Agur Meabe, Mari Jose Olaziregi, Elixabete Perez-Gaztelu eta Xarles
Videgain.
– Batzordekideak: Elizabet Kruzeta, Ane Miren Loidi eta Erramun Osa.
– Langileak: Lutxi Alberdi, Annie Etxeberri, Maixa Goikoetxea eta Amaia
Okariz.
Juan Jose Zearreta kudeatzaileak ekitaldiaren aurkezpen orokorra egin du. Ondoren, Xabier Kintana idazkariak, Barne Erregeletako 57.8 eta 57.9 ataletan esaten dena
betez, ekitaldi akademikoaren nondik-norakoak azaldu ditu..
Jean-Baptiste Sallaberry auzapezak ekitaldira etorritako guztiak agurtu ditu. Ondoren Andres Urrutia euskaltzainburuak agur-hitzak esan ditu.
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Euskaltzainburuak amaitu orduko, Sagrario Aleman eta Jean-Louis Davant euskaltzainek lagunduta, Hendaiako Herriko Etxeko batzar aretoan sartu da Aurelia Arkotxa Bazterrez izeneko sarrera-hitzaldia irakurtzera.
Aurelia Arkotxa «Bazterrez»
Euskaltzain oso berriak bidaia lerrotu du bere sarrera-hitzaldian, bai espazioan,
baita denboran ere, oso berezkoa zaion estilo poetikoaz. Pasealdi bat proposatu die
entzuleei, Bidasoaren hegiari jarraikiz itsaso handiaren ertzetaraino, hiria, bazterrak
nahasirik bizi diren leku hauetan.
Hendaiaren ezaugarri historiko nagusia nabarmendu nahi izan du, kanpora irekia
den herria, muga eta frontera den herria. Baina, bestetik, urak lotzen du Hendaia inguruko herriekin, ibai eta itsasoz, eta gauza bera egiten dute bi zubiek.
Herriko Etxean bildutakoak Hendaiako karriketan ibili dira gaur, Aurelia Arkotxaren eskutik: hasieran uraren bidea eginez, gero mugaz beste aldean, geltokiaren
bazterretan eta itsas portuetan murgildu direlarik.
Hendaiako lekuak ez ezik, bertako edo bertan izandako pertsonak ere ekarri ditu
gogora Aurelia Arkotxak: Miguel de Unamuno, bost urtez Hendaia bizileku izan zuena;
Pierre Loti, aldi baterako Hendaiara destinatua eta itsas bazterreko leku honetaz
«amorostu» zena: «Leku berri bakoitzaz liburu bat idazten zuenez, Euskal Herriari
buruzkoa Ramuntxo izan zen. Mundu kurri segitu zuen baina leku hau ezin utzia zuen.
Hemen hil zen 1923an».
Hor gurutzatu da Anton Abbadia, eta eskerrona adierazi nahi izan dio Arkotxak,
«hainbertze euskarazko eskuizkribu zaindu dituelako». Datorren urtean laugarren
mendeurrena beteko da, Pierre de Lancre Bordeleko Parlamentuko kontseilaria 1609an
Lapurdira etorri zela, Henri IV.a Frantziako erregeak mandaturik sorginkeriaren kontra
aritzeko. Laurogei bat sorgin, gehienak emazteak, erreak izan ziren. De Lancrek 1612an
idatzi zuen Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons liburuan hamar bat
aldiz aipatua da Hendaiako lekua, Hendaian baitira gertatzen sorginen batzarrak.
Hendaian, uraren erdian ere trinkatu dira batzuetan Frantzia eta Espainia Europako
estatuen destinoak.
Esaera zaharrak dioena gogoraraziz bukatu du hitzaldia Aurelia Arkotxak: Bidaide, gogaide.
Beñat Oihartzabalen erantzuna
Beñat Oihartzabal pixka bat urrundu da horrelako ekitaldietan egiten diren ohiko
egin-moldeetarik. Izan ere, bere ihardespenean, Aurelia Arkotxari zuzenean erantzun
ordez, irakurri du Joanes Etxeberri Ziburukoari, karia horretara, aspaldiko adiskide gisa
egin gutuna: «Zeharbide bat hartuko dut, eta gu bien arteko –Arkotxa eta Oihartzabalen
arteko– hainbertze solasaldiren gaia izan den adiskide bati eginikako gutuna irakurriko
dut. Adiskide hori, mundu hau duela hiru mende eta erdi edo utzi zuena, inguru hauetakoa zen, Ziburukoa hain zuzen. Eta azken denbora hauetako lapurtar anitzek ahantzixea
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baitute haren izena, esperantza dut atsegin hartuko duela Johanes Etcheberrik, ikusiz egun
euskaltzainek gaurko poeta bat gure artean hartzean gogoan izan dugula».
Gutun horretan Oihartzabalek, euskaltzain berria aurkeztu dio lapurtar lehen poeta ezaguna izan zenari, Arkotxak euskalgintzan, irakasle eta poeta gisa egin duen
bidea zehaztuz.

Bidenabar, Arestiren oroitzapena egin du Oihartzabalek (Maldan Behera izeneko
Arestiren obra izan baitzen Arkotxaren doktore tesiaren gaia), eta Etxeberriren beraren
koplak ere gogoratu ditu, bereziki itsasturientzat egindakoak, Arkotxak Septentrio bere
liburuan ere gogoan izan dituenak.
Azkenik, Oihartzabalek Etxeberriri Euskaltzaindia ere zer den laburzki azaldu dio,
berriki frantses akademiak euskara bezalako mintzairez erranak gogoratuz, eta Ziburuko
koplakariak bere garaian hizkuntza berdintasunari buruz hartu zuen jarrera oroituz.
Hitzaldien amaieran, Euskaltzainburuak euskaltzain osoen domina eta diploma
eman dizkio Aurelia Arkotxari, eta euskaltzain guztiek banan-banan zoriondu dute
euskaltzain berria.
Ekitaldi akademikoa amaitu denean Hendaiako Herriaren izenean Jean-Baptiste
Sallaberry auzapezak paisaia erakusten duen koadroa oparitu dio Aurelia Arkotxari eta
lore-sorta ugari igorri diote lagunek.
Ekitaldia eguerdiko 13:00etan bukatu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

EUSKALTZAINDIAREN ADIERAZPENA
(Frantses Akademiak 2008/06/12an egindako adierazpena dela-eta)
Frantziako Konstituzioa aldatzeko xedea eztabaidatu da berrikitan
Frantziako Parlamentuan. Karia horretara, proposamen bat egina izan da,
Frantziako eskualde hizkuntzei nolabaiteko ezagutza emateko, hizkuntza
horiek Frantziako ondarearen parte direla Konstituzioan agerraraziz. Lehenik
Diputatu Ganberak onartu du aldaketa proposamen hori; ondoren, haatik,
Senatuak kenarazi du, gai horren inguruan gizartean eztabaida bizia sortzen
zelarik. Frantses Akademia bereziki holako aldaketa baten aurka goraki
mintzatu da, akademiakideek aho batez onartu adierazpen batean galdatzen
zutelarik aldaketa proposamen hori ken zedin, Frantziako Konstituzioan
hizkuntza horiei aipamen den mendrenik ez egiteko, edo ezagutza formalik
ez emateko.
Testuinguru horretan, eta Konstituzioaren aldaketa oraino eztabaidatzen
delarik, Euskaltzaindiak hauxe jakinarazten du:
1. Euskara euskaldunen hizkuntza da, ez baitezpada hizkuntza bakarra,
aspaldi baita euskaldunek eleaniztasunaren beharraren eta haren onuren berri dakitela, bai ordea berezko hizkuntza. Mintzaira horren bidez
izendatzen dugu geure burua, haren bidez, halaber, geure herria.
2. Horiek hola, euskara historikoki estatu eta administrazio eremu desberdinetan mintzatua izan da, eta ondorioz beti legezko egoera desberdinetan bizi izana da. Zuzenbide egoera desberdintasun horren gainetik, Euskaltzaindiak aspaldi jakinarazi du euskarari zor zaiola, mendez
mende aspaldiko denboretan mintzatua izan den herrialde guztietan,
legearen ezagutza eta geriza. Hain zuzen ere, 1994an, bere 75. urtemugakari, Miarritzen egin zuen adierazpenean galdatu zuen Frantziako
estatuan ere euskarak izan zezan dagozkion hiru herrialde historikoetan ko-ofizialtasuna; (ikus adierazpena ondoko dokumentuan).
3. Egun, berriz ere, printzipio beretan finkaturik, biziro eskatzen dugu
Frantziako estatuan ere euskarak izan dezan estatuaren legezko antolamenduan zor zaion ezagutza betea, nazioarteko hitzarmen guztietan,
bereziki Europakoetan, eskatua den bezala.
4. Deitoratzen dugu, frantses mintzairaren kasuan legearen babesaren
beharraz horren kezkatua den Frantses Akademia, hain bortizki eta
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itsuski, Frantziako beste hizkuntza anitzez ahulagoen kasuan Frantziako Konstituzioan aipamen sinboliko den gutieneko baten egitearen
aurka altxatzea.

5. Euskaltzaindiak jakinarazten du gerturik dagoela, orain arte izan den
bezala, herri agintari eta erakunde publiko guztiekin lan egiteko euskarak izan dezan ezagutza ofiziala Frantziako herrialde euskaldunetan.
Euskaltzaindiak aho batez onartua, Bilbon, 2008ko ekainaren 27an.

DÉCLARATION DE L’ACADÉMIE DE LA LANGUE BASQUE
(à propos de la déclaration de l’Académie Française
du 12 juin 2008)

Le Parlement français a récemment débattu du projet de modification de
la Constitution. A cette occasion, la proposition a été faite d’introduire une
certaine forme de reconnaissance des langues régionales en faisant apparaître
dans la Constitution une phrase précisant que ces langues appartiennent au
patrimoine de la France. Dans un premier temps, cette modification constitutionnelle a été adoptée par la Chambre des Députés; dans un second temps,
elle a été rejetée par le Sénat. Lors du débat qui a suivi dans l’opinion, l’Académie française s’est exprimée avec force pour demander le retrait définitif de
cette proposition, et a publié une déclaration, adoptée à l’unanimité, indiquant
qu’elle était opposée à l’introduction dans la Constitution de toute mention ou
reconnaissance formelle des langues régionales.
Dans ce contexte, alors que les modifications constitutionnelles sont encore en cours d’examen, l’Académie de la Langue basque fait la déclaration
suivante:
1. L’euskara est la langue des Basques. Pas nécessairement leur seule
langue, car il y a bien longtemps que les Basques connaissent la nécessité et les bienfaits du plurilinguisme, mais certainement leur langue propre et spécifique. C’est par elle que nous nous nommons en
basque, par elle également que se nomme notre pays.
2. Historiquement, le basque a été parlé dans des Etats et des entités administratives différentes, et a donc été toujours confronté à un environnement varié du point de vue juridique. L’Académie a depuis longtemps
indiqué à plusieurs reprises que, par delà la pluralité des situations que
le basque rencontre sur ce plan, il convenait qu’il reçût la pleine reconnaissance et la protection de la loi dans les provinces où il a été historiquement parlé. Ainsi, dans leur déclaration adoptée à Biarritz en 1994 à
l’occasion du 75ème anniversaire de la naissance de l’Académie, les académiciens avaient demandé qu’en France également l’euskara bénéficiât
de la co-officialité dans les trois provinces basques où il était en usage.
3. Aujourd’hui à nouveau, en nous fondant sur ces mêmes principes, nous
demandons de manière pressante que le basque reçoive en France la
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pleine reconnaissance juridique qui lui est due, ainsi que le préconisent
les divers traités internationaux, notamment européens, qui abordent
ces questions.

4. Nous regrettons vivement que l’Académie française, si consciente de
la nécessité de faire bénéficier la langue française de la protection de
la loi, se déclare hostile, de façon si absolue et brutale, à ce que la
moindre reconnaissance –fût-elle purement symbolique– soit attribuée
dans la Constitution aux autres langues de France, pourtant confrontées, elles, à des conditions incomparablement plus défavorables.
5. L’Académie de la Langue basque déclare enfin qu’elle demeure disposée, comme elle l’a toujours été, à collaborer avec les autorités et
institutions publiques françaises afin que la langue basque puisse bénéficier d’une pleine reconnaissance dans les trois provinces du Pays
Basque de France.
Déclaration adoptée à l’unanimité par l’Académie de la Langue basque
lors de sa session plénière tenue à Bilbao, le 27 juin 2008
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HIZTEGI BATUA
g - guzur
g iz. ‘euskal alfabetoaren zazpigarren letra’.
g ‘gramo’ren sinbolo nazioartekoa.
gaban* e. beroki.
gabarra
gabe: argirik gabe; argi gaberik; argi gabe.
gaberik ‘gabe’: argi gaberik.
gabetarik Ipar. ‘gaberik’.
gabetasun
gabetu, gabe(tu), gabetzen. da/du ad.
gabez g.g.er. ‘gabe’.
gabezia
gabi
gabia iz. (itsasontzietakoa).
gabiatxo iz. (itsasontzietakoa).
gabieta iz. ‘gabiatxoa’.
gabikotu, gabiko(tu), gabikotzen. du ad. g.er.
gabinete* e. 1 bulego. 2 gobernu. 3 kabinete.
gabirai iz. Accipiter nisus.
gabon 1 Heg. ‘gau on!’. 2 pl. ‘Eguberriak’.
Gabon(-)egun
Gabon(-)eske
Gabon(-)gau
Gabon(-)kanta
Gabon zahar
gabondar (herritarra).
gabonsari
gabonzale iz. g.er.
gaboronetar (herritarra).
gabota iz. (dantza-mota).
gaelera iz. (hizkuntza). Sin. gaeliko.
gaeliko iz. (hizkuntza). Sin. gaelera.
gahe iz. Zub. ‘burruntzalia’.
gai iz.: zenbait gaitan aditua (instrumentalean -e- hartzen du: edozein gaiez mintzatu).
gai izan. da ad.
gaihendu* e. gailendu.
gaika adlag.
gaikalde* e. gainalde.
gaiki iz. g.er. ‘gaia, materia’.
gaikuntza
gailen
gailendu, gailen(du), gailentzen. da/du ad.
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gailentasun
gailur
gailurreratu, gailurrera(tu), gailurreratzen. da/du ad.: eguerdirako gailurreratu dira mendizaleak.
gailurreria iz.
gailurtu, gailur(tu), gailurtzen. du ad.: haren idazkietan gailurtzen den gaia.
gain 1 iz.
-az gain
-en gain: bere gain hartu zuen lana.
-en gainean ‘-i buruz’.
gain behera adlag.
gainean
gainez gain ibili, joan
gainez gain irabazi Ipar. ‘erraz irabazi’: gainez gain irabazi zuten.
gain 2 iz. ‘esne gaina’.
gainalde
gainazal
gainazpikatu, gainazpika, gainazpikatzen. du ad.
gainbalio
gainbegiraketa* e. gainbegiratu.
gainbegirale
gainbegiratu 1, gainbegira, gainbegiratzen. du ad.
gainbegiratu 2 iz.: gainbegiratu bat eman, egin.
gainbehera: iz.: erromatar inperioaren gainbehera.
gainbeherakada* e. gainbehera.
gainbide
gaindegi
gaindi iz. eta izond.
-n gaindi postpos.: elkarrekin zebiltzan Galilean gaindi.
-z gaindi postpos.
gaindi egin
gaindiarazi, gaindiaraz, gaindiarazten. du ad. Ipar.
gaindidura
gaindiezin izond.
gaindika adlag.
gaindikatu, gaindika(tu), gaindikatzen. du ad. Ipar.
gaindikin iz. g.er. ‘soberakina’.
gainditu, gaindi(tu), gainditzen. du ad.
gainditze
gaindiz adlag. Ipar. g.g.er.
gaindosi iz.
gaindu, gain(du), gaintzen. du ad. h. gainditu.
gainegitura
gainekalde* e. gainalde.
gaineko iz. 1 Ipar. ‘soinekoa’. 2 Heg. ‘otordu batean sarreraren ondoko jakia’.
gainera adlag.
-z gainera postpos.: euskaraz ongi ikasteaz gainera, lan ikaragarria egin zuelako.
gainerako
eta gainerakoak
gainerakoan
gainerateko izlag. Ipar. h. gainerako.
gaineratu, gainera(tu), gaineratzen. da/du ad.
gainestruktura* e. gainegitura.
gainetiko izlag. Batez ere Bizk. ‘gainerako’.
gainez adlag.
gainez egin ‘gainezka egin’.
gainezka
gainezka egin
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gainezkaldi
gainezkatu, gainezka(tu), gainezkatzen. du ad.
gaineztu, gainez(tu), gainezten. da/du ad. g.er. h. gainezkatu.
gaingiroki
gaingora adlag. g.er.: Kartago gaingora zihoan garaile.
gainka
gainkalde* e. gainalde.
gainkarga
gainkatu, gainka(tu), gainkatzen. du ad. ‘arra emearen gainean jarri’.
gainontzean adlag. Gip. eta Naf. h. gainerakoan.
gainontzeko izlag. Gip. eta Naf. h. gainerako.
gaintar
gainti* e. gaindi.
gainzka* e. gainka.
gainzurikeria
gainzuritu, gainzuri, gainzuritzen. du ad.
gaiso* e. gaixo.
gaisto* e. gaizto.
gaita iz. (musika-tresna).
gaitasun
gaitu, gai(tu), gaitzen. da/du ad.
gaitz 1 iz.
gaitz egin
gaitz erdi adlag.
gaitz erran, gaitz erraten. Ipar.
gaitz esan, gaitz esaten.
gaitz 2 izond.
gaitz iritzi
gaitzaldi
gaitze
gaitzegoki iz. g.er. ‘zorigaitza’.
gaitzeko izlag. Ipar.: gaitzeko arrakasta izan zuen.
gaitzerizko iz. Jas.
gaitzeru
gaitzesgarri
gaitzesgarrikeria
gaitzesle
gaitzespen
gaitzeste
gaitzetsi, gaitzets, gaitzesten. du ad.
gaitzets izan. du ad. g.er. ‘gaitzetsi’.
gaitzgabe* e. gaizgabe.
gaitziarazi, gaitziaraz, gaitziarazten. du ad.
gaitzigarri izond. g.er.
gaitzi izan. zaio ad. Ipar.: deus ez zaio hain gaitzi nola eskergabekeria.
gaitzikor izond. Ipar.
gaitzikortasun iz. g.er.
gaitzirizte iz.
gaitzitu, gaitzi(tu), gaitzitzen. da/zaio ad. Ipar.: bikarioaren jokoa biziki gaitzitu zitzaion Oxalderi.
gaitzizen
gaitzondo iz. Zah. g.er.
gaitzurre iz. g.g.er. ‘arriskua’.
gaitzuru* e. gaitzeru.
gaixo 1 iz. eta izond. ‘eria’. 2 izond. ‘errukarria’.
gaixorik
gaixoaldi
gaixobera izond. ‘erikorra’.
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gaixoetxe
gaixokor izond. g.er. ‘erikorra’.
gaixondo iz. ‘eriondoa’.
gaixotasun
gaixotegi
gaixoti izond. ‘erikorra’.
gaixotu, gaixo(tu), gaixotzen. da/du ad.
gaixozain iz. ‘erizaina’.
gaixozaintza iz. ‘erizaintza’.
gaixto* e. gaizto.
gaizbera
gaizgabe izond.
gaizgabeko
gaizkata iz. Acipenser sturio.
gaizki 1 adlag. 2 iz.: ongiaren eta gaizkiaren arbola.
gaizkiagotu, gaizkiago(tu), gaizkiagotzen. da/du ad.
gaizkide iz.
gaizkigile* e. gaizkile.
gaizkika adlag. Ipar.
gaizkikatu, gaizkika(tu), gaizkikatzen. du ad. Ipar. g.er.
gaizkile
gaizkin
gaizkinahi iz.: onginahia eta gaizkinahia.
gaizkindu izond. g.er. ‘deabrutua, deabruak hartua’.
gaizkintza iz. g.er.
gaizkitu, gaizki(tu), gaizkitzen. da/du ad.: gaixoa gaizkitu egin da.
gaizkoatu, gaizkoa, gaizkoatzen. da/du ad. Jas.: zauria gaizkoatu zaio.
gaizkondu, gaizkon, gaizkontzen. da/du ad. Ipar. ‘gaizkiagotu, gaiztotu’.
gaizo Ipar. Adkor. ‘errukarria’: gaizo ni!
gaizpide
gaiztagin
gaiztakeria
gaiztarazi* e. gaiztoarazi.
gaiztasun iz. ‘zailtasuna’.
gaiztetsi* e. gaitzetsi.
gaizto
gaiztoarazi, gaiztoaraz, gaiztoarazten. du ad.
gaiztoki adlag.
gaiztotasun
gaiztotu, gaizto(tu), gaiztotzen. da/du ad. 1 ‘gaizto bihurtu’. 2 ‘(zauria) gaizkitu’.
gaiztu, gaitz/gaiztu, gaizten. 1 da/du ad. Ipar. ‘gaiztotu’. 2 da ad. Ipar. ‘gaitzitu’.
gajo izond. Gip. (emakumezkoei dagokie).
gakatu* e. gakotu.
gako iz. Ipar. ‘giltza’.
gakotu, gako(tu), gakotzen. du ad. Ipar. ‘giltzatu, giltzaz itxi’.
gala iz. Heg.
galai
galaiki
galaitasun
galanki
galanperna iz. Cystoderma sp; Lepiota sp.
galant
galantasun
galanto adlag. Bizk.
galarazi, galaraz, galarazten. du ad. 1 ‘eragotzi’. 2 ‘galtzera behartu’.
galarazle
galarazpen
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galarazte
galarrots
galartzu
galauts
galaxia
galazi 1* e. gari-hazi.
galazi 2* e. galarazi.
galbahe
galbahetu, galbahe(tu), galbahetzen. du ad.
galbahetze
galbide
galbideratu, galbidera(tu), galbideratzen. du ad.
galbidetsu
galbizar iz. ‘gari-bizarra’.
galburu
galda
galdagarri
galdaketa iz. ‘metala urtzea’.
galdara
galdaragile iz. g.er.
galdategi iz. ‘galda, metala urtzeko lantegia’.
galdatu, galda, galdatzen. du ad. 1 ‘goritu’. 2 Ipar. ‘galdegin’; ‘eskatu’.
galde iz. 1 ‘galdera, itauna’. 2 Ipar. ‘eskaera’.
-(r)en galdea egin
galdea egin
galdean adlag. ‘galdez’.
galde-erantzunak
galdearazi, galdearaz, galdearazten. dio ad.
galdegai
galdegile
galdegin, galdegiten. du ad. 1 ‘galdetu’. 2 Ipar. ‘eskatu’.
galdeginarazi, galdeginaraz, galdeginarazten. 1 dio ad. 2 du ad. Ipar. ‘eskarazi’.
galdegite
galdegitza* e. galdeitza.
galdeikur* e. galdera(-)marka.
galdeitza iz. Ipar. g.g.er. 1 ‘eskea’. 2 ‘galdera’.
galdeka adlag. h. galdezka.
galdekatu, galdeka(tu), galdekatzen. du ad.
galdekatzaile
galdeketa
galdekizun
galdemarka* e. galdera(-)marka.
galdera
galdera(-)marka
galderna iz. ‘landare-zorria’ (Fam. Aphididae).
galdetegi iz.
galdetu, galde(tu), galdetzen. du ad.
galdetzaile
galdez
galdezko izlag. a) galdezko otoitza; b) galdezko perpausa.
galde-zeinu* e. galdera(-)marka.
galdezka
galdu, gal, galtzen. da/du ad.
galdu-gordean adlag. 1 ‘galtzeko zorian’. 2 ‘noraezean, helbururik gabe’.
galdukeria
gale iz. g.er. ‘gogoa’.
galego iz. (hizkuntza). Sin. galiziera.
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galen iz. Goi. g.er. 1 ‘zigorra’. 2 ‘etsipena’.
galena iz. Miner.
galendu, galen(du), galentzen. da/du ad. Goi. g.er. ‘zentzagarria hartu edo eman’.
galeoi
galeper iz. Coturnix coturnix.
galeperki iz. ‘galeperraren okela’.
galera 1 iz. ‘galtzea’.
galera 2 iz. (itsasontzi mota): galeretara kondenatua.
galeria
galerna
galernatsu izond. g.er.
galetsi, galets, galesten. du ad. Goi. 1 ‘galdutzat eman’. 2 ‘hondatu’.
galga
galga eman
gal-gal adlag.
galgalka adlag.
galgarau
galgarri
galgatu, galga(tu), galgatzen. du ad. ‘galga eman’.
galiar (herritarra).
galikano
galipot iz. Sin. brea.
galiziar
galiziera iz. (hizkuntza). Sin. galego.
galkatu, galka, galkatzen. 1 du ad. ‘mukuru bete’. 2* e. kalkatu.
galkor
galkortasun
galmen
galmenta iz. Zah. g.er. ‘arriskua’.
galmotz iz. ‘gari motza’.
galo* e. galiar.
galoi iz. 1 ‘neurri unitatea’. 2 ‘xingola’.
galoitu, galoi(tu), galoitzen. du ad. g.er. ‘galoiz hornitu’.
galpar* e. kalpar.
galpen iz. Zah.
galsoro iz. ‘gari soroa’.
galtatu* e. galdatu.
galtxagorri* e. galtzagorri.
galtxoin iz. Ipar.
galtza iz. pl.
galtzada
galtzadatu, galtzada(tu), galtzadatzen. du ad. ‘lauzatu’: bide galtzadatuaren bi saihetsak.
galtzadun
galtzagorri
galtzaile
galtzairu* e. altzairu.
galtzamotz iz. pl.
galtzapen iz. ‘hondamena’; ‘galera’.
galtzar iz. ‘altzoa’.
galtzaratu, galtzara, galtzaratzen. du ad. Ipar.: lursagarrak, artoak galtzaratzea.
galtzarbe
galtzazale izond. g.er.
galtzazpi iz. g.er.
galtze
galtzerdi
galtzeta iz. g.er. ‘galtzerdia’.
galtzeta-orratz. Sin. galtzorratz.
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galtzetin iz. Heg. Beh. ‘galtzerdi (motza)’.
galtzina iz. Naf. ‘karea’.
galtzipurdi
galtzorratz iz. Sin. galtzeta-orratz.
galtzuri* e. gari-zuri.
galzori
galzorian
galzuri* e. gari-zuri.
gambiar (herritarra).
gamelu iz. Camelus bactrianus.
gameluzain
gameto
gametofito iz. Bot.
gametogenesi iz. Biol.
ganaderitza* e. abeltzaintza.
ganadero* e. abeltzain.
ganadu
ganadutegi
ganba iz. Heg.
ganbara iz. Heg. ‘teilatupeko solairua’.
ganbara-musika* e. ganbera(-)musika.
ganbela
ganbelu izond. Lgart. ‘kirtena, inozoa’.
ganbera iz. 1 Ipar. ‘logela’. 2 Admin.: diputatuen ganbera; merkataritza ganbera; ganbera musika.
ganberatxo
ganbiatu* e. kanbiatu eta aldatu.
ganbil izond. Sin. konbexu.
ganbito iz. (xake-jokokoa).
ganbusia iz. Gambusia affinis.
gandeler* e. ganderailu.
ganderailu iz. Ipar. 1 ‘argimutila’. 2 ‘kandelario(-eguna)’.
gando iz. g.er. ‘aldaxka’.
gandola iz. g.er. ‘edontzia, basoa’.
gandor
gandu
gandutsu
gandutu, gandu(tu), gandutzen. da/du ad.
ganer iz. Ipar. ‘ganbara’.
ganga iz. Anat., Arkit.
gangaila* e. gingil.
gangailen* e. gingil.
gangailu* e. kankailu.
gangar 1 iz. Bizk. ‘gandorra’. 2 izond. Bizk. ‘ergela, harroa’.
gangarabil* e. gingil, gongoil.
gangarkeria iz. Bizk.
gangor* e. gandor.
gangrena
gangrenatu, gangrena(tu), gangrenatzen. da/du ad.
gangster
ganibet
gano iz. Zub. ‘gogoa’; ‘funtsa, ganora’.
ganora
ganoraz
ganorazko
ganorabako izlag. Bizk.
ganoradun izond. Bizk. g.er.
ganoragabe izond.
ganoragabeko
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ganoragabekeria
ganoratsu
gantxigor
gantxo
gantz
gantzatsu izond.
gantzu
gantzudura
gantzugailu iz. Jas. ‘gantzua, ukendua’.
gantzukari iz. g.er. ‘gantzua’.
gantzuki iz. g.er. ‘gantzua’.
gantzutu, gantzu(tu), gantzutzen. du ad.
gantzutze
gapar* e. kapar.
gapelu* e. kapelu.
gapirio
gapoin iz. Ipar. h. kapoi.
gar iz. 1 (suarena). 2 Irud. h. kar: zure amodioaren kar saindua.
gara 1 iz. ‘arbiaren eta beste landare batzuen zurtoina’.
gara 2* Ipar. e. geltoki.
garabi
garabi-auto
garabiauto* e. garabi-auto.
garagar
garagardi iz. g.er.
garagardo
garagardogile
garagardogintza
garagardotegi
garagarril iz. 1 Gip. eta Naf. h. ekain. 2 Bizk. h. uztail.
garai 1 iz.: Rubensen garaiko poeta. 2 izond.: Normandia Garaia; Alpe Garaiak.
garai atera (honen gisako beste esapideok ere erabiltzen dira: garai irten, garai gelditu, garai
jaiki, garai jarri).
garai izan. da ad. ‘nagusi izan’.
garaiz
garaiarazi, garaiaraz, garaiarazten. dio ad.
garaiera iz.: garaiera handiko mendi bat.
garaiezin izond.
garaikide
garaikunde
garailari izond. eta iz. h. garaile.
garaile
garaino* e. garaño.
garaipen
garaisari
garaita* e. garaitia.
garaitasun iz.: zure arimaren handitasun eta garaitasuna.
garaitia iz. Ipar. Jas. ‘garaipena’.
garaitiar izond. eta iz. Ipar. ‘garailea’.
garaitiko izlag. Ipar. 1 ‘gainerakoa’. 2 ‘goi(ti)koa’.
garaitu, garai(tu), garaitzen. du ad.
garaitza iz. Batez ere Bizk. ‘garaipena’.
garaitzaile
garaitzapen iz. h. garaipen.
garaitze
garaje
garako izlag. ‘heldutasunera iritsia’.
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garandu, garan, garantzen. du ad. Bizk. ‘aleak kendu’.
garangorri iz. ‘gurbitzaren fruitua’.
garaño
garapen
gararazi, gararaz, gararazten. du ad.
garasti* e. garesti.
garatosa* e. karatosa.
garatu, gara, garatzen. da/du ad.
garatxa* e. garatxo.
garatxo
garatxo(-)belar Daphne laureola.
garatzaile
garau iz.: garaurik ere ez da gelditu. Sin. ale, bihi.
garaun* e. garau eta garun.
garautegi
garautsu izond. g.er. Sin. aletsu, bihitsu.
garautu* e. garandu.
garazia* e. grazia.
garba iz. ‘garrama, tresna’.
garbai iz. Bizk. ‘damua’.
garbaitu, garbai(tu), garbaitzen. da ad. Bizk. ‘damutu’.
garbantzu iz. h. txitxirio.
garbari
garbatu, garba(tu), garbatzen. du ad. ‘lihoa zehatu’.
garbatze
garbi izond. eta adlag.: garbi azaldu digu auzia.
argi eta garbi
garbi-ikuzi iz.
garbialdi
garbiarazi, garbiaraz, garbiarazten. du ad.
garbigailu
garbigarri
garbigela
garbikeria
garbiketa iz.: etxeko garbiketak egiten ari da; garbiketak egiteko ontziak.
garbiki iz. Ipar. ‘garbi’.
garbikunde
garbikuntza
garbileku iz. ‘garbitegia; garbitokia’.
garbimin iz.: garbiminak jota daudenen garbizaletasuna.
garbiontzi
garbiro
garbitasun
garbitegi
garbitoki iz. Erl.: garbitokiko arimen bederatziurrena.
garbitu, garbi(tu), garbitzen. da/du ad.
garbitzaile
garbitzapen iz. g.er.
garbitze
garbizale
garbizalekeria
garbizaletasun
garda iz. Hexanchus griseus.
gardabera* e. kardabera.
gardantxilo* e. kardantxilo.
garden
gardendu, garden(du), gardentzen. da/du ad.: ura gardendu zenean, garbi agertu zen hondoa.
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gardentasun
gardi iz. g.er.: ene gardiz (‘nire iritziz’).
gardinga iz. eta izond.
gardingatu, gardinga(tu), gardingatzen. da/du ad. ‘mindu, zaharmindu’.
gardu* e. kardu.
gare* e. joare.
garesti
garestiarazi, garestiaraz, garestiarazten. du ad.
garestitasun
garestitu, garesti(tu), garestitzen. da/du ad.
garestitze iz.: bizimoduaren garestitzea.
garezur iz. ‘burezurra’.
gari
garil iz. h. uztail.
garitxa* e. garatxo.
garitza iz. 1 ‘gari-soroa’. 2 ‘gari-kopuru handia’.
garizuma
garkarastatu, garkarasta, garkarastatzen. da/du ad. Ipar. g.er.
garkotxe iz. Batez ere Zub. ‘garondoa’.
garlopa iz. Sin. arrabota, marrusketa.
garlopatu, garlopa(tu), garlopatzen. du ad. ‘garlopaz landu’.
garmin
garmindu, garmin(du), garmintzen. da/du ad.
garnata* e. karnata.
garnizio
garnu* e. gernu.
garo iz. 1 Gip. ‘ira, iratzea’. 2 Bizk. ‘ihintza’.
garondo
garondoko iz.
garrafoi iz. Heg.
garraiagailu
garraiarazi, garraiaraz, garraiarazten. dio ad.
garraiatu, garraia, garraiatzen. du ad.
garraiatzaile
garraiatze iz. g.er. ‘garraioa’.
garraio
garraiobide
garraiolari
garraisi* e. garrasi.
garraitu* e. garaitu.
garrama iz. ‘garba, ezpatatzeko tresna’.
garramatu, garrama(tu), garramatzen. du ad.
garramatze
garramura iz. Bizk.
garranga iz. 1 ‘amua(ren zatia)’. 2 ‘izotz-kandela’. 3 ‘(txakurren) lepokoa’.
garrantzi
garrantzizko
garrantzitsu
garrasi
garrasi egin
garrasika
garraska* e. karraska.
garratz
garrazkeria
garrazki
garrazta iz. Bizk. ‘tantaia’.
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garraztarro iz. Turdus viscivorus.
garraztasun
garraztu, garratz/garraztu, garrazten. da/du ad.
garreztatu, garrezta, garreztatzen. du ad.
garro
garrondo* e. garondo.
garrotatu, garrota, garrotatzen. du ad. g.er.
garrote
garsoil* e. karsoil.
gartsu* e. kartsu.
gartsuki* e. kartsuki.
gartsutasun* e. kartsutasun.
gartu, gar(tu), gartzen. da/du ad.
gartxu 1 izond. ‘jan-edan urrikoa’.
gartxu 2 iz. Phillyrea sp.
gartza iz. g.er.
gartzela* e. kartzela.
garun
garundegi
garuntxo
gas iz.: gas-ura (‘ur gasduna’).
gas(-)hodi
gasa* e. gaza.
gasaila* e. kasaila.
gasbide
gasdun
gaskoi
gasna iz. Lap. eta BNaf. h. gazta.
gasoil* e. gasolio.
gasolina
(gasolina) zerbitzugune
gasolindegi iz. h. (gasolina) zerbitzugune.
gasolio
gastaka iz. Raja sp.
gastarazi, gastaraz, gastarazten. du ad.
gastatu, gasta, gastatzen. da/du ad.
gastatzaile
gasteropodo izond. eta iz. Biol.
gastriko
gastrobaskular izond. Biol.
gastronomia
gastronomiko
gastrula iz. Zool.
gastu
gata iz. Ipar. (arrain mota).
gatabute* e. katabut.
gatazka
gatazkatsu
gatazkatu, gatazka(tu), gatazkatzen. da ad. g.er.
gatibatu, gatiba, gatibatzen. du ad.
gatibu
gatibualdi
gatibutasun
gatilu* e. katilu.
gato* e. pastiza, pastel.
gatu iz. Ipar. h. katu.
gatz
gatza bota
gatza eman
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gatzaga
gatzagi
gatzaketa
gatzarazi, gatzaraz, gatzarazten. du ad.
gatzatu 1, gatza, gatzatzen. da/du ad.
gatzatu 2 iz. Bizk.
gatzdun
gatzemaile
gatzgabe izond.
gatzgabeko izlag.
gatzgabetasun
gatzgabetu, gatzgabe(tu), gatzgabetzen. da/du ad. g.er.
gatz-harri* e. gatzarri.
gatzil izond.
gatzitu* e. gazitu.
gatzobi
gatzontzi
gatzotz izond. Batez ere Zub. ‘gatzgabea, gatzila’.
gatzozpin iz. g.er. ‘entsalada’.
gatzozpindu 1 iz.
gatzozpindu 2, gatzozpin(du), gatzozpintzen. du ad.
gatzoztu, gatzotz/gatzoztu, gatzozten. da/du ad. Zub. ‘gezatu, gatzgabetu’.
gatzu iz. g.g.er.
gatzun
gatzun(-)aska
gau (deklinabide berezia du: gauk, gauri, gauren, gauez mugagabean, eta gauean, gaueko, gauetik, gauera singularrean).
gauaz
gau(-)eskola
gau eta egun
gau(-)lore Mirabilis jalapa
gau(-)mahai
gau on
gaualdi
gauaro
gaubeila
gaubeilari iz. g.er.
gaudimen* e. kaudimen.
gauenara iz. Ipar. ‘saguzarra’.
gauerdi
gauero
gaugiro
gaukari izond. g.er. ‘gautxoria’.
gaulehen iz. ‘gaueko lehen orduak’.
gaullismo
gaullista
gau-mahaitxo* e. gau(-)mahai.
gaupasa iz.
gaupe
gaur
gaur egun
gaur egunean
gaurko 1 izlag.: gaurko lanak. 2 adlag.: gaurko egin behar genuen hori.
gaurkoan adlag. h. gaur.
gaurko egunean
gaurko egunez
gaurkoz
Hiztegi Batua: g - guzur

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

153

gaurdaino
gaurdanik
gaurdaniko izlag.
gaur eguneko* e. gaur egungo.
gaurgero
gaurgoitik adlag. Ipar. ‘gaurdanik’.
gaurkotasun
gaurkotu, gaurko(tu), gaurkotzen. da/du ad.
gautar
gautu, gau(tu), gautzen. da/du ad.
gautxo iz.: gautxoen bizitza kontatzen duen poema.
gautxori
gauza
gauza izan. da ad.
gauzaez izond. Bizk.
gauzain
gauzaki
gauzale
gauzatu, gauza(tu), gauzatzen. da/du ad.
gaza iz. (ehun mota).
gazela iz. Gazella.
gazeta* e. kazeta.
gazi
gazi-geza
gazi-gozo
gazi-belar iz. ‘mingarratza’ (Rumex acetosa).
gazigarri iz.
gaziki 1 adlag. 2 iz.
gazitasun
gazitegi
gazitu, gazi(tu), gazitzen. da/du ad.
gazitxo izond. ‘aukeran gaziegia’.
gazitzaile
gazna* e. gasna.
gazta
gaztagile
gaztagintza
gaztaina
gaztainadi
gaztainkara
gaztainondo iz. Castanea sp.
Indi gaztainondo Aesculus hippocastanum. Sin. itsas gaztainondo.
itsas gaztainondo Aesculus hippocastanum. Sin. Indi gaztainondo.
gaztaka* e. gastaka.
gaztanbera
gaztandegi
gaztandi* e. gaztainadi.
gaztangile* e. gaztagile, gaztangin.
gaztangin iz. Bizk. ‘gaztagilea’.
gaztangintza* e. gaztagintza.
gaztanontzi
gaztaro
gazte
gaztean adlag. Ipar.
gazterik
gaztetan adlag. Heg.
gaztealdi
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gaztedi iz. h. gazteria.
gaztekeria iz. g.er.
gaztelania iz. (hizkuntza). Sin. espainiera.
gaztelera iz. h. gaztelania.
gaztelu
gazteño izond. ‘gaztetxoa’.
gazteria
gaztetasun
gaztetu, gazte(tu), gaztetzen. da/du ad.
gaztetxo
gaztexko izond. ‘aukeran gazteegia’.
gaztigar* e. astigar.
gaztigarazi, gaztigaraz, gaztigarazten. du ad.
gaztigatu, gaztiga, gaztigatzen. 1 dio ad. ‘abisatu, ohartarazi’. 2 du ad. Ipar. ‘zigortu’.
gaztigu iz. 1 ‘abisua’. 2 Ipar. ‘zigorra’.
gazur iz.: gaztari gazura atera; odol gazura.
ge iz. “g” letraren izena.
gedar* e. kedar.
gehi ‘eragiketa sinboloaren deitura’.
gehiago
are gehiago
ezin gehiagoan
gehiagoko(rik) gabe
gehiagorik
gehiagotan
gehiagotasun
gehiagotu, gehiago(tu), gehiagotzen. du ad.
gehiagotze
gehiegi
gehiegitan
gehiegizko
gehiegiko izlag. ‘gehiegizkoa’.
gehiegikeria
gehiegitu, gehiegi(tu), gehiegitzen. da ad.
gehiegitxo
gehiegixko
gehien 1 izond. ‘nagusia’: etxeko gehiena; seme gehiena. 2 adlag.
gehiene(t)an
gehienez (ere)
gehienik
gehienbat
gehiendu, gehien(du), gehientzen. da ad. g.er. ‘heldu; nagusitu’.
gehieneko iz. g.er.: bada gehieneko eta gutxieneko bat.
gehiengo
gehientasun iz. g.er. ‘nagusitasuna’.
gehientsu adlag.
gehientsuen izlag.
gehientsuenetan adlag.
gehigarri
gehigarrizko izlag.
gehikeria* e. gehiegikeria.
gehikuntza
gehitu, gehi, gehitzen. da/du ad.
gehitxoago
gehitze
gehixeago
gei* e. gai.
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geide iz. g.g.er. ‘lagun hurkoa’.
geinatu, geina, geinatzen. da ad. Zub.
geiser
geisha
geko iz. Gekkonidae.
gel
gela
gelakide
gelari
gelatina
gelatxo iz. ‘gela txikia’.
gelatzar
gelaxka iz. (erleena).
gelazain iz. ‘gelaria’.
gelba iz. Galeorhinus galeus.
gelbera
gelbo iz. ‘hauts-mataza’.
geldi
geldi egon
geldi-geldi
geldiagotu, geldiago(tu), geldiagotzen. da/du ad.
geldialdi
geldiarazi, geldiaraz, geldiarazten. du ad.
geldiarte iz. g.er. ‘geldiunea’.
geldiera
geldiezin izond.
geldigaitz izond.
geldigarri izond.
geldika adlag. ‘apurka, pittinka’.
geldiki* e. geldiro.
geldileku
geldirik
geldi-geldirik
geldiro
geldi(ro)-geldiro
gelditasun
gelditoki* e. geltoki.
gelditu, geldi, gelditzen. da/du ad.
gelditxo izond. eta adlag. g.er.
gelditze
geldiune
geldo
geldoki adlag.
geldotasun
geldotu, geldo(tu), geldotzen. da/du ad.
geli* e. geheli.
geltoki iz.: tren-geltokia; autobus-geltokia.
gema iz. ‘harribitxia’.
gemazio iz. Biol.
gendarme* e. jendarme.
gene
genealogia
genealogiko
generadore* e. sorgailu.
general* e. jeneral
generiko
genero
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genesi iz. Jas.
genetika
genetiko
genio* e. jenio eta jeinu.
genital
genitibo
genoma
genotipo iz. Biol.
genozida
genozidio
gentziana iz. Gentiana sp. Sin. errosta.
geodesia
geodesiko
geodinamika
geografia
geografiko
geografo
geokimika
geologia
geologiko
geologo
geometria
geometriko
geomorfologia
geomorfologiko izond.
geopolitika
geopolitiko
georgetowndar (herritarra).
georgiar (herritarra).
georgiera iz. (hizkuntza). Sin. kartveliera.
geosinklinal iz. Geol.
geostrofiko izond. Meteorol.
geotektonika
geotermiko
geozentriko izond.
gepardo iz. Acinonyx jubatus.
geraldi
geraleku
geranio iz. Geranium sp.
gerarazi, geraraz, gerarazten. du ad.
geratu, gera, geratzen. da/du ad.
gerba iz. ‘intxaurrondo, urritzondo edo gaztainondoaren lore arren multzo zintzilikaria’.
gereta* e. kereta.
gerezi
gereziondo iz. Prunus avium.
gerezitze iz. Batez ere Zub. ‘gereziondoa’.
geriatra
geriatria
geriatriko
geriza iz.: geriza egin.
gerizan
gerizape* e. gerizpe.
gerizatu, geriza(tu), gerizatzen. da/du ad.
gerizatzaile
gerize* e. geriza.
gerizpe
gerizpetsu izond. ‘itzaltsua’.
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gerizpetu, gerizpe(tu), gerizpetzen. da/du ad.
gerla iz. Ipar.
gerlaitzin iz. Ipar.
gerlaondo iz. Ipar.
gerlari iz. Ipar.
gerlate iz. Ipar. g.g.er.
gerlati izond. Ipar.
gerlazale izond. Ipar.
gerli
germaniko
germanio iz. Kim.
germen iz. Biol.
gernu
gernu(-)debeku: gernu debekutik operatu dute.
gernubide
gero
eta gero (partizipioaren ondotik erabiltzen da, ez izenaren ondotik: bilera bukatu eta gero
etxera abiatu ziren; *bilera eta gero e. bileraren ondoren).
-(e)z gero
geroago
geroago eta... -ago
geroagoko
gero eta... -ago
geroko 1 izlag.: geroko bizitza. 2 adlag.: egitekoak geroko utzi.
gerora
gerorako
geroztik(ak)o
gero... -ago* e. gero eta... -ago.
geroaldi
geroenean adlag. ‘azkenean’.
gerok gu izord.aren era indartua.
geroni* e. gerok (eta geu, guhaur).
gerorapen
gerorat* e. gerora.
geroratu, gerora(tu), geroratzen. du ad.
gerorri* e. guhaur (eta geu, gerok).
gerotxoago
geroxeago
geroxeagoko izlag.
geroztik
gerra
gerra(-)gizon h. gerrari.
gerraondo iz.: gerra eta gerraondoari buruzko bigarren liburua.
gerraontzi
gerrari
gerrate iz. (gerra jakin bat edo gerra-denbora adierazteko): bake-denboran eta gerratean.
gerraurre iz.
gerrazale izond.
gerren
gerri iz. 1 ‘giza gorputzaren zatia’. 2 ‘zuhaitz-enborra’.
gerrialde
gerrikatu, gerrika, gerrikatzen. da/du ad.
gerriko iz.
gerrikoa egin (Basogintzakoa).
gerrilla
gerrillari
gerriondo iz. ‘gerria’.
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gertaberritu, gertaberri, gertaberritzen. du ad. Jas.
gertaberritze
gertaera
gertagarri izond. ‘gerta daitekeena’.
gertakari
gertaketa iz. ‘prestaketa’.
gertakizun
gertakizun egon
gertakuntza iz. g.er. ‘gertaera’.
gertaldi
gertaleku
gertarazi, gertaraz, gertarazten. du ad.
gertarazte iz. g.er.
gertari
gertatu, gerta, gertatzen. da/du ad.
gerta ala gerta
zer gerta ere
gertatze
gertu 1 1 adlag. ‘prest’. 2 adlag. eta izond. ‘hurbil’.
gertuan adlag. Gip. g.er. ‘gertu, hurbil’.
gertu egon
gertuko izlag. Gip. ‘hurbilekoa’.
gertu 2, gertutzen. da/du ad. Heg. ‘prestatu, gertatu’.
gertuera iz. ‘prestaera’.
gerturatu, gertura(tu), gerturatzen. da ad.
gerturik
gertutasun
gertutu* e. gertu 2, gertatu.
gerundio
geruza
gesal
gesaldu, gesal(du), gesaltzen. da/du ad. ‘(elurra) urtu’.
gestu* e. jestu.
geu gu izord.aren era indartua.
geun iz. Bizk. 1 ‘amaraun handia’. 2 ‘lausoa’.
geundu, geun(du), geuntzen. da/du ad. Bizk. ‘lausotu, gandutu’.
geure
geureganatu, geuregana(tu), geureganatzen. du ad.
geurekoi
geurekoikeria
geurekoitasun
geuretu, geure(tu), geuretzen. du ad.
geurtz adlag. Jas. Zah. ‘datorren urtean’.
geza
gazi-geza
gezal* e. gesal.
gezamin izond. eta iz. (sagar mota).
gezatasun
gezate izond. eta iz. (sagar mota).
gezatu, geza(tu), gezatzen. da/du ad.
gezi
gezilari iz. g.er.
geztera
gezur
gezur-jario iz. eta izond.
gezurra esan/erran
gezurretan
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gezurkeria iz. g.er. ‘faltsukeria, itxurakeria’.
gezurrezko
gezurrontzi izond.
gezurtamen
gezurtarazi, gezurtaraz, gezurtarazten. dio ad.
gezurtatu, gezurta, gezurtatzen. du ad.
gezurti
ghanatar (herritarra).
gia 1 iz. (haragiarena).
gia 2* e. gida, gidari.
giatu, gia(tu), giatzen. du ad. Bizk. ‘(lurra) landu’.
gibel 1 iz. ‘atzea’.
gibela eman
gibel(-)asmo
gibelean
gibeleko izlag. Ipar. ‘atzekoa’.
gibeletik
gibel 2 iz. (erraia).
gibel-belar Hepatica nobilis.
gibel-handi
gibel-ore ‘foie gras’.
gibelalde
gibelamendu
gibelarazi, gibelaraz, gibelarazten. du ad.
gibelarazle izond. g.er.
gibelari iz. g.er. ‘(pilotan) atzelaria’.
gibelatu, gibela, gibelatzen. da/du ad.
gibeleko iz. ‘gibeleko gaitza’.
gibeleratu, gibelera(tu), gibeleratzen. da/du ad. Ipar. g.er. ‘gibelatu’.
gibelgorri iz. Russula integra.
gibeljale izond. ‘gaizki-esalea’.
gibelka adlag. ‘atzeraka’.
gibelmin iz. g.er. ‘behazuna’.
gibelondo iz. ‘ondorioa’.
gibelori
gibelurdin iz. Russula virescens.
gibelzorrotz iz. (sagar mota).
gibizta* e. begizta.
giboi iz. Hylobates sp.
gida iz. 1 ‘gidaria’. 2 ‘gidaritza’.
gidabaimen
gidalerro
gidaliburu
gidarazi, gidaraz, gidarazten. du ad.
gidari
gidaritza
gidatu, gida(tu), gidatzen. du ad.
gidatzaile
gidatze
gider
gigolo
gihar
giharre* e. gihar.
giharreria iz. g.er. Sin. muskulatura.
gihartsu
gihartu, gihar(tu), gihartzen. da/du ad.
gila
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gilbera izond. Bizk. ‘kilikorra’.
gilbor
gili* e. kili-kili.
gilori iz. g.er. ‘mirtoa’.
giltza
giltza(-)hitz
giltzadura
giltzain iz. Batez ere Ipar. ‘giltzaria’; ‘sakristaua’.
giltzape
giltzapetu, giltzape(tu), giltzapetzen. du ad.
giltzari
giltzarri
giltzatako iz. ‘giltzak (lotu eta) eramateko tresna’.
giltzatu, giltza(tu), giltzatzen. du eta da ad.
giltzatze
giltzurrin* e. giltzurrun.
giltzurrun
gillotina
gillotinatu, gillotina(tu), gillotinatzen. du ad.
gimnasia iz. h. gimnastika.
gimnasi gela* e. gimnasio.
gimnasileku* e. gimnasio.
gimnasio
gimnasta
gimnastika
gimnospermo
gin
ginarra iz. Bizk. ‘txilarra’.
ginbail
ginbaildun
ginbalet
ginbelet* e. ginbalet.
ginber* e. binper.
ginda* e. ginga.
gindax iz. g.er. (garabi mota).
gindondo* e. gingondo.
gineaberriar (herritarra).
gineabissautar (herritarra).
ginear (herritarra).
ginebra* e. gin.
ginekologia
ginekologo
ginezeo
ginga
gingil
gingondo iz. Prunus cerasus.
ginoan adlag. Bizk. ‘neurrian, heinean’: ahal dugun ginoan saiatuko gara lana burutzen.
giñol iz. ‘txotxongilo mota eta -antzerkia’.
giputz izond. eta iz. 1 ‘gipuzkeraz mintzatzen dena’. 2 ‘gipuzkoarra’.
gipuzkera
gipuzkeratu, gipuzkera(tu), gipuzkeratzen. du ad.
gipuzkoar (herritarra).
giranoi iz. Ipar.
girasol* e. ekilore.
girgil iz. ‘xingola’.
girgileria
girgilu iz. ‘presoak lotzeko burdina’.
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giristino izond. eta iz. Lap. eta BNaf. ‘kristaua’.
giristinoki adlag. Lap. eta BNaf. ‘kristauki’.
giristinotasun iz. Lap. eta BNaf. ‘kristautasuna’.
giristinotu, giristino(tu), giristinotzen. da/du ad. Lap. eta BNaf. ‘kristautu’.
giristinotze
girixtino* e. giristino.
girlanda
giro
giro egon
giro izan. da ad.
giroskopio
girotu, giro(tu), girotzen. da/du ad.
girotze
girtain iz. Ipar. h. gider, kirten.
girten* e. kirten.
gisa
-en gisako
-en gisan postpos.
-en gisara postpos.
-en gisaz postpos.
gisa izan. da ad. Ipar. ‘egoki izan’.
gisako izond. ‘(pertsonez) egokia, atsegina’.
gisats iz. Bizk. h. isats.
gisatsu
gisatu iz. eta izond. Heg.: haragi gisatua.
gisu iz. Ipar. eta Naf. ‘karea’.
gisu-labe ‘karobia’.
gisuki iz. Ipar. eta Naf.
gisuztatu, gisuzta, gisuztatzen. du ad. Ipar. eta Naf.
gisuztatze
gitarra
gitarra jo
gitarra-jotzaile
gitarrista
gitxi* e. gutxi.
gixagaixo izond. Adkor. ‘gizagaixoa’.
gixajo izond. Adkor. ‘gizajoa’.
gixot iz. Zub. ‘gizon-en gutxiesgarria’.
gizabanako
gizabar iz. g.er. ‘jendetza’.
gizaberritu, gizaberri, gizaberritzen. da/du ad.
gizabete iz. ‘gizakiaren neurria’.
gizabide
gizabidetsu
gizadi
gizagaindiko izond. g.er.
gizagaixo
gizagajo* e. gizagaixo.
gizagaldu
gizagaxo* e. gizagaixo.
gizajale
gizajende
gizajo izond. Lgart. ‘gizagaixoa’.
gizakente* e. gizajende.
gizaki
gizakoi izond. 1 ‘gizonzalea’: emazte gizakoiak eta gizon emakoiak. 2 ‘gizakiari dagokiona’ adierazteko,
erabil gizatiar.
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gizakume
gizakunde iz. g.g.er. 1 ‘gizon egitea, enkarnazioa’. 2 ‘ostegun gizena’. 3 ‘gizadia’.
gizalaba iz. g.er. ‘emakumea’.
gizalan iz. g.er. 1 ‘gizakiaren lana’; 2 ‘(lurren) neurri-unitatea’.
gizalde iz. Batez ere Ipar. ‘giza taldea’.
gizaldi
gizaldra iz. Bizk. ‘giza taldea’.
gizalege
gizandi iz. ‘erraldoia; gizon handia’.
gizantz iz. g.g.er. ‘giza itxura’.
gizapetiko izlag. g.er.
gizarte
gizartekoi
gizartekotu, gizarteko(tu), gizartekotzen. da/du ad.
gizarteratu, gizartera(tu), gizarteratzen. da/du ad.
gizaseme
gizatar* e. gizatiar.
gizatasun
gizategi iz. g.g.er. ‘etxeko areto nagusia’.
gizateria iz. Bizk.
gizatiar izond. ‘gizakiari dagokiona’.
gizatiartu, gizatiar(tu), gizatiartzen. da/du ad.
gizatxar
gizatxarkeria
gizatxartu, gizatxar(tu), gizatxartzen. da/du ad.
gizeli iz. g.er.
gizen 1 izond. 2 iz.
gizen egin Ipar. ‘mehe-egunean haragia jan’.
gizenarazi, gizenaraz, gizenarazten. du ad.
gizenda iz. g.g.er.
gizendu, gizen(du), gizentzen. da/du ad.
gizenki adlag. ‘oparotasunez, ugari’.
gizenkor
gizentasun
gizentze
gizeraile
gizon
gizondu, gizon(du), gizontzen. da/du ad.
gizonezko
gizongai
gizonkari izond. Zub.-Am. ‘(emakume) gizonzalea’.
gizonkeria
gizonki adlag.
gizontasun
gizontxo
gizontze
gizonzale izond. ‘gizonen zale dena’.
gizoste iz. g.er. ‘jendetza’.
gizotso
gizuren iz. Goi. ‘heroia’.
gladiatore iz.
gladiolo iz. Gladiolus sp. Sin. ezpata(-)lore.
glaziar iz.
glaziazio iz. Geol.
glizerina
glizina iz. 1 Bot. (landarea; lorea). 2 Biokim. (aminoazidoa).
globulu iz. Biol.
globulu gorri
globulu zuri
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glomerulu iz. Anat., Bot.
gloria ‘otoitz-izena’ (beste adierazkizunetarako, ik. aintza, loria).
gloriatsu* e. aintzatsu; lorios.
glorifikatu* e. lorifikatu; goretsi.
glorioso* e. aintzazko, aintzatsu; lorios.
glosa
glosematika iz. Hizkl.
glotis iz. Anat.
glotodidaktika
glukogeno iz. Biokim.
glukolisi iz. Biokim.
glukosa
gluzido iz. Biokim.
gnoseologia iz. Fil.
gnoseologiko izond. Fil.
gnosis iz. Fil.
gnostiko izond. eta iz. Fil.
goaia iz. g.er. ‘itsasoko, ibaiko (ur-)lasterra’.
goait adlag. Ipar. ‘zain, erne, adi’.
goaitean adlag. ‘zelatan’.
goait egon
goaitan* e. goaitean.
goaitatu, goaita, goaitatzen. du ad. Ipar. 1 ‘zain egon’: goaitatzen zaitut. 2 ‘zaindu’.
goaitatzaile iz. g.er. ‘zelataria’.
goan* e. joan.
goarda* e. guarda.
goardazibil* e. guardia zibil.
goardia* e. guardia.
goarnitu* e. hornitu.
goarnizio* e. garnizio.
gobada iz. ‘lixiba’.
gobernadore
gobernamendu
gobernari
gobernatu, goberna, gobernatzen. 1 du ad.: herrialde bat gobernatu; bere artaldea ongi gobernatzen
duena. 2 da ad. ‘jokatu, portatu’.
gobernatzaile
gobernatze
gobernu
gobernuburu
gobio iz. ‘zarboa’ (Gobius cruentatus).
godalet iz. Ipar.
godalet(-)dantza
godo
goeleta* e. goleta.
gogabera izond.
gogai iz. g.g.er. ‘gogoeta’; ‘ideia’.
gogaide
gogaidetasun
gogaikarri
gogaindu* e. gohaindu, gogaitu.
gogaitarazi, gogaitaraz, gogaitarazten. du ad.
gogaitasun iz. g.er. ‘gogaituaren egoera’.
gogait egin
gogait eragin
gogaitu, gogait, gogaitzen. da/du ad.
gogaldi
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gogamen
goganbehar iz. Jas.
goganbehartsu izond. Jas. g.er.
goganbehartu, goganbehar(tu), goganbehartzen. da ad. Jas.
gogape iz. g.er.
gogapen
gogara adlag.
-en gogara.
gogarako izlag. ‘gogokoa’.
gogarte
gogarte(-)etxe.
gogartetsu
gogartu, gogar, gogartzen. du ad. g.g.er. ‘hausnartu’.
gogatsu* e. gogotsu.
gogatu, goga, gogatzen. du ad. Batez ere Zub. ‘norberaren iritzira erakarri’.
gogo
gogo(a) hartu
gogoak eman
gogoan erabili
gogoan hartu
gogo eman
gogo izan du ad.: egin gogo dut.
gogo(-)jardun iz.
gogoz kontra
gogoangarri
gogobete, gogobetetzen. da/du ad. (nor kasua beti pertsona): norbait zerbaitekin / zerbaitez gogobete da;
zerbaitek norbait gogobetetzen du.
gogobetegarri
gogobeteko izlag.
gogobetetasun iz. g.er.
Gogo Deun* e. Espiritu Santu.
gogoeta
gogoeta egin
gogoeta egon Ipar.
gogoeta eragin
gogoetan
gogoetagarri izond. 1 Ipar. ‘kezkagarria’. 2 ‘gogoeta eragingarria’.
gogoetagarriki adlag.
gogoetaka adlag. Batez ere Ipar.
gogoetatsu
gogoetatu, gogoeta(tu), gogoetatzen. 1 da/du ad. Ipar. ‘kezkatu’. 2 da ad. ‘gogoeta egin’.
gogogabe izond. g.er.
gogogabetasun
gogogabetu, gogogabe(tu), gogogabetzen. da/du ad. g.er.
gogoko izlag. eta izond.
gogoko izan. da/du ad.: ikasle bihurriak zituen gogoko.
gogor
gogor egin
gogor hartu
gogorrean
gogoragarri
gogorakizun
gogorako* e. gogarako.
gogoramen
gogoramendu
gogorapen
gogorarazi, gogoraraz, gogorarazten. dio ad.
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gogoratu, gogora, gogoratzen. 1 da/du ad. ‘burura etorri, burura ekarri’: ezin gogoratu naiz haren izenaz;
gogora ezazu lehen zer esan dugun. 2 zaio ad. ‘bururatu, otu’: halako batean gogoratu zaio lan
horri ekitea.
gogoratze
gogorazio iz. g.g.er.
gogorgarri
gogorkeria
gogorki
gogorrarazi, gogorraraz, gogorrarazten. du ad.
gogortasun
gogortu, gogor(tu), gogortzen. da/du ad.
gogortxo
gogortzaile
gogorxko
gogotik adlag. 1 ‘zinez, gogoz’. 2 ‘erruz, ugari’.
gogotsu
gogoz
gogoz kontra
gogoz kontrako
gogozko
gogozko izan. du ad.
goha iz. Ipar. ‘sargoria, sapa’.
gohaindu, gohain, gohaintzen. da/du ad. Ipar. ‘gogaitu’.
goi
goi(-)maila
goi(-)nafarrera
goiaingeru
goialde
goianengo iz. Bizk. ‘ganbara’.
goiargi iz. ‘inspirazioa’.
goiargitu, goiargi(tu), goiargitzen. du ad.
goi-behe iz.: kritikariak hartu dizkio poemari goi-beheak eta luze-laburrak.
goibehera iz. 1 ‘gorabehera’. 2 ‘beheranzko aldapa’.
goibeheratu, goibehera(tu), goibeheratzen. du ad. ‘beheratu, apaldu’; ‘zapaldu’.
goibel
goibelaldi
goibelarazi, goibelaraz, goibelarazten. du ad.
goibeldu, goibel(du), goibeltzen. da/du ad.
goibeldura
goibelki
goibelkor
goibeltasun
goien izond. eta iz.: printzesa goieneko horiek.
goiera iz. h. garaiera.
goierritar
goiko
goilare* e. koilara.
goilarekada* e. koilarakada.
goilaretxo* e. koilaratxo.
goipe* e. koipe.
goitar
goitasun
goitatu* e. goaitatu.
goiti
goitiko
goitiar* e. goitar.
goitiarazi, goitiaraz, goitiarazten. du ad. ‘altxarazi’.
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goiti-beheiti
goitibehera iz.
goitigale iz. g.er. ‘goragalea’.
goitika adlag. eta iz. Ipar.
goitika egin
goititu, goiti(tu), goititzen. da/du ad. Ipar. eta Naf.
goititze iz. Ipar.
goitizen
goitsu izond. g.er.
goitu, goi(tu), goitzen. du ad.
goitzaile iz. g.er.
goitzarren iz. Zub. ‘laidoa’.
goitze iz. g.er.
goiz
goizabar
goizalde iz. ‘egunsentia’ (*goizaldea lanean eman dute e. goiza, goiz-partea...)
goizdanik
goizerdi
goizero
goizerri iz. g.er. ‘sortaldea’.
goizik adlag.
goiznabar* e. goizabar.
goizoro* e. goizero.
goizpar* e. ebanjelio.
goiztiar
goiztiri iz. Ipar. ‘egunsentia’.
goiztxo
gol
golatu, gola, golatzen. da/du ad. Ipar. ‘goloz eritu’.
goldaketa
goldaketan
goldari* e. goldelari.
goldatu, golda, goldatzen. du ad.
goldatz iz. Naf. ‘goldeaz egindako ildoa’.
golde
golde(-)nabar
goldeatu* e. goldatu.
goldelari
goldetu* e. goldatu.
goleta
golf iz. Sin. kali(-)joko.
golko iz. Geogr.: Bizkaiko Golkoa; Liongo Golkoa.
golkokada* e. kolkokada.
golkope* e. kolkope.
golo iz. 1 ‘kokospeko gizen edo haragizko tolesa’. 2 ‘hazizurriak’.
golosina* e. gozoki.
golpe* e. kolpe.
goma
gomendagarri
gomendatu, gomenda, gomendatzen. 1 du ad.: Salbatzaileak hitzez gomendatu diguna. 2 zaio ad.: zure
errukiari gomendatzen natzaio.
gomendio
gomendu* e. gomendio.
gomeni* e. komeni.
gomit iz. h. gonbit.
gomitatu, gomita, gomitatzen. du ad. h. gonbidatu.
gomuta
gomuta izan. du ad.: ez dut gomuta zer esan zidan.
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gomutagarri
gomutamen* e. gomutapen.
gomutarazi, gomutaraz, gomutarazten. dio ad.
gomutatu, gomuta(tu), gomutatzen. da/du/zaio ad. ‘oroitu’: oraindik ondo gomutatzen naiz horretaz;
gomutatu zuen ugazabaren esana; gomutatu zaio ez dituela oraindik etxeko lanak egin.
gomutatze iz. g.er.
gona
gona-barren: gona-barrena hartu.
gonada iz. Biol.
gonadun
gonamotz 1 iz. 2 izond.
gonazale izond. Lgart.
gonbaratu* e. konparatu.
gonbidatu, gonbida, gonbidatzen. du ad.: Mikelek bere festara gonbidatu nau.
gonbidatzaile
gonbidatze iz. ‘gonbita’.
gonbit
gonbito
gonburu adlag. Bizk. ‘mukuru’.
gonburu egin
gonburutu, gonburu(tu), gonburutzen. du ad. Bizk. g.er. ‘gonburu bete, mukurutu’.
gonde* e. gontz.
gondola
gongoil
gongoila* e. gongoil.
goniometriko izond. Geom.
goniometro
gontz iz. Ipar. pl. ‘(atearen) erroak’.
gopoil iz. Ipar. g.er. ‘kupula’.
gopor
goportara
gor
gora
azpikoz gora
gora jo
gorabehera: eragozpen horiek gorabehera, aurrera egitea erabaki dute; gorabehera handiak izan dituzte.
gutxi gorabehera
gorabeheratsu izond. g.er.
gorabeheratu, gorabehera(tu), gorabeheratzen. du ad. g.er. ‘gainazpikatu’.
goragale
goragarri
goragune iz. g.er.
goraintzi iz.: etxekoei goraintzi; semeak goraintziak igorri dizkigu.
goraipamen
goraipatu, goraipa, goraipatzen. du ad.
goraka adlag.
gorakada
goraki adlag.
gorako iz. 1 ‘oka’. 2 ‘goranzko higidura’.
goralarri iz. g.er. ‘goragalea’.
goraldi
goraldu* e. goratu.
goralpen* e. gorapen, goratze (eta gorespen, etab.)
goraltxatu, goraltxa, goraltxatzen. du ad. Ipar.
goranahi
gorantza iz. ‘goratzea, gorespena’.
gorantz(e)* e. gerruntze.
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gorapen iz. 1 ‘goratzea’. 2 ‘ilgora’.
gorarazi, goraraz, gorarazten. du ad.
gorarik adlag. Ipar.: kopeta gorarik zebilen.
goratasun iz. 1 ‘garaitasuna’: Ama Birjinaren goratasuna. 2 ‘garaiera’.
goratik adlag. Ipar.
goratu, gora(tu), goratzen. da/du ad.
goratzaile
goratzapen
goratze
goraxko
gorazarre
gorazarre egin
gorbata
gorbatadun
gorbel iz. ‘alga’.
gorbeltz izond. Zub. ‘gorri-beltza’.
gorbelztu, gorbeltz/gorbelztu, gorbelzten. da/du ad. Zub.
gorbitz* e. gurbitz.
gordailu
gordairu* e. gordailu.
gordari* e. gordetzaile, gordelari.
gordatu* e. gorde.
gorde, gordetzen. da/du ad.
gordean adlag.: bekatariak eginagatik bekatu ustez gordean.
gordearazi, gordearaz, gordearazten. du ad.
gordegailu iz. Ipar. ‘gordelekua’.
gordegarri iz. ‘babesgarria’.
gordegia iz. Ipar. ‘ezkutalekua’.
gordeka
gorde-gordeka
gordekako izlag.
gordeketan
kuku-gordeka
gordelari iz. ‘gordetzailea’.
gordeleku
gordetegi
gordetzaile
gordezale
gordin
gordinik
gordindu, gordin(du), gordintzen. da/du ad.
gordinkeria
gordinki
gordintasun
goren
gorenaz (ere) Ipar. ‘gehienez ere’.
goreneko
gorengo
gorendu, goren(du), gorentzen. da/du ad. g.er. ‘goratu’.
gorentasun
goresgarri
goresle
goresmen
gorespen
goreste
goretsi, gorets, goresten. du ad.
gorgarri izond. g.er.: zarata gorgarria.
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gorgoil iz. 1 Bizk. ‘zintzur-sagarra’. 2 ‘arrainentzako saretxoa’.
gorgoina iz. ‘zabua’.
gorgoinatu, gorgoina(tu), gorgoinatzen. da/du ad. ‘kulunkatu’.
gori
goriarazi, goriaraz, goriarazten. du ad.
goriki adlag.
gorila iz. Gorilla gorilla.
goritasun
goritu, gori(tu), goritzen. du ad.
gormandiza iz. Ipar., Zah. ‘sabelkoikeria’.
gormant izond. Ipar. Beh. ‘sabelkoia’.
gor-mutu
gorni iz. Gip. ‘gorrina’.
goroldio iz. Cl. Musci.
goroldiotsu izond. ‘goroldioz estalia’.
gorontz* e. gerruntze.
gorosti iz. Ilex aquifolium.
gorostiki iz. ‘gorostiaren zura’.
gorotz
gorotzil iz. Zah. ‘azaroa’.
gorozema* e. garizuma.
goroztegi
goroztu, gorotz/goroztu, gorozten. du ad.
gorporazio* e. korporazio.
gorpu
gorputz
gorputz(-)adar
gorputz(-)enbor
gorputzaldi
gorpuzdun
gorpuzgabe izond.
gorpuzkera
gorpuzki iz. ‘erlikia’.
gorpuzkin* e. gorpuzki.
gorpuztasun iz. g.er.
Gorpuzti iz. Bizk. ‘Corpus eguna’.
gorpuztu, gorputz/gorpuztu, gorpuzten. da/du ad.
gorrail izond. Batez ere Ipar. ‘gorrixka’.
gorraire* e. gorraize.
gorraize
gorrantz
gorrasta
gorrastatu, gorrasta(tu), gorrastatzen. da/du ad. ‘(tipula eta) gorritu’.
gorreri
gorri 1 iz. eta izond. ‘odolaren kolorea’; ‘odolaren kolorekoa’.
gorri-beltz: arrantzale-kolore gorri-beltz haiekin.
gorri 2 izond. (ezkertiarra eta).
gorri 3 izond. ‘guztiz larria edo handia’.
gorriak ikusi
gorri 4 iz. Bizk. ‘arrain-sarda’.
gorriaire iz. Ipar. ‘gorrina’.
gorriarazi, gorriaraz, gorriarazten. du ad.
gorribeltz* e. gorri-beltz.
gorrien iz. Bizk. ‘landareen gorrina’.
gorrigune* e. gorriune.
gorrikara
gorrimin
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gorrina iz. 1 ‘elgorria’. 2 ‘landareen gaitza’. Sin. mildiu.
gorrindol izond. Ipar. g.er. ‘purpura’.
gorrindu, gorrin, gorrintzen. da ad. ‘gorrinak joa gertatu’.
gorringo
gorriño izond. Ipar. ‘gorrixka’.
gorritasun
gorritu, gorri(tu), gorritzen. da/du ad.
gorriune
gorrixka
gorrixkatu, gorrixka(tu), gorrixkatzen. da/du ad. g.er.
gorrizta
gorrotagarri
gorrotarazi, gorrotaraz, gorrotarazten. dio ad.
gorrotatu, gorrota, gorrotatzen. du ad.
gorrotatzaile iz. g.er.
gorroto iz. Sin. herra.
gorroto izan. du/dio ad.
gorrototsu izond. g.g.er. ‘gorrotozkoa’.
gortasun iz. g.er. ‘gorreria’.
gorte
gortina iz. h. errezel.
gortu, gor(tu), gortzen. da/du ad.
goru
goruetan adlag.
gorulari
gorule iz. ‘gorularia’.
gosalaitzin iz. Ipar. g.er.
gosalaurre iz. g.er.
gosaldu, gosal, gosaltzen. du (Heg.) edo da (Ipar.) ad.
gosalondo iz. g.er.
gosari
gosari(-)lege
gosaritan
gosari txiki
gose 1 iz. 2 izond.: zerri goseak ezkurra amets.
goseak egon
gose izan.
gosebera izond. Jas.
gosedun izond. g.er.
gosegarri izond.: elurra bere aroan asegarri, handik kanpoan gosegarri.
gosekil izond. Bizk.
goserik
gosete
goseti
gosetu, gose(tu), gosetzen. da/du ad.
gosna iz. g.er.
gosta(tu), gosta, gostatzen. zaio ad. Lap. eta BNaf. h. kostatu.
gostu 1* e. gustu.
gostu 2 iz. Ipar. h. kostu.
gotiko
gotor
gotorki adlag.
gotorleku
gotortasun
gotortu, gotor(tu), gotortzen. da/du ad.
gotortze
gotu* e. godo.
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gotzain
gotzainburu
gotzaindegi
gotzaindu, gotzain(du), gotzaintzen. da/du ad.
gotzaingo
gotzaintza
gotzari* e. gotzain.
goxatu, goxa, goxatzen. da/du ad. Adkor.
goxo izond. eta iz. Adkor.
goxoki 1 adlag. Adkor.
goxoki 2 iz. Adkor.
gozabide
gozagai iz.
gozagailu iz. Ipar. ‘gozagarria’.
gozagaitz* e. gozakaitz.
gozagarri
gozakaitz
gozakaizkeria iz. ‘zakarkeria’.
gozakaiztu, gozakaitz/gozakaiztu, gozakaizten. da/du ad.
gozaki* e. gozoki.
gozaldi
gozamen iz. 1 ‘atsegina, bozkarioa, poza’. 2 ‘ondasunak erabiltzea eta horien etekinak eskuratzea’: ondasun horietarik bat bere-berea du, eta bestea gozamenezkoa.
gozarazi, gozaraz, gozarazten. du ad.
gozaro* e. gozoro.
gozatsu
gozatu, goza, gozatzen. da/du ad.
gozatzaile
gozo izond. eta iz.
gozogabe izond.: gaurko bizimodu gozogabea.
gozogile
gozogintza
gozokeria
gozoki 1 iz.
gozoki 2 adlag. Ipar.
gozokin* e. gozoki.
gozoro
gozotasun
gozotegi
gozozale
gr* e. g.
grabadora* e. grabagailu, grabatzaile.
grabagailu
grabaketa
grabatu, graba, grabatzen. du ad.
grabatzaile
grabazio
grabitate iz. Fis.
grabitatorio izond. Fis.
grabitazio iz. Fis.
gradiente iz. Fis.
gradu
graduatu, gradua(tu), graduatzen. du ad.
graduatzaile iz. Hizkl.
graduazio
gradudun
grafema iz. Hizkl.
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grafia
grafika* e. grafiko.
grafiko 1 izond. 2 iz.
grafikoki adlag.
grafismo
grafiti
grafito
grafo iz. Mat.
grafologia
grafologiko
grafologo
grama* e. gramo.
gramatika
gramatikal
gramatikalari* e. gramatikari.
gramatikalizatu, gramatikaliza, gramatikalizatzen. da/du ad. Hizkl.
gramatikaltasun iz. Hizkl.
gramatikari
gramo
gramofono
granada iz. (jaurtigaia).
granate iz. 1 Miner. 2 (kolorea).
granito
grasa* e. koipe, gantz, urin, etab.
graspa iz. g.er. ‘patsa’.
gratinatu, gratina, gratinatzen. du ad.
grazia
grazia egin Heg.: grazia egin zion ateraldi hark.
graziazko izlag.
greba
grefier iz. Ipar. Beh. ‘epaitegiko idazkaria’.
grefiergo iz. Ipar.
grek* e. greko.
greka* e. greko.
grekera* e. greko, greziera.
greko 1 izond. eta iz. (herritarra). Sin. greziar. 2 iz. (hizkuntza). Sin. greziera.
grenadar (herritarra).
gres
gresilla
greziar izond. eta iz. (herritarra). Sin. greko.
greziera iz. (hizkuntza). Sin. greko.
griego* e. greko, eta greziar, greziera.
grifo iz. g.er. (animalia mitologikoa).
grila iz. Ipar. g.er. ‘burdin sarea’.
grillo iz. Heg. Beh. ‘girgilua’.
grimasa* e. ihakin, keinu, etab.
grimu iz. g.er. ‘mihuraren fruitua’.
grina
grinagarri
grinarazi, grinaraz, grinarazten. du ad.
grinati izond. Ipar.
grinatsu
grinatsuki adlag. Ipar. ‘arduraz, kezkaz’.
grinatu, grina(tu), grinatzen. 1 da/du ad. Ipar. ‘arduratu, kezkatu’. 2 da ad. Ipar. ‘joera izan’: idoloetara
grinatu ziren.
gringo
gripe
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gris
grisela* e. gresilla.
griselu* e. kriseilu.
grisu
groenlandiera (hizkuntza).
grua* e. garabi.
gu
guaiaba iz. ‘guaiabondoaren fruitua’.
guaiabondo iz. Psidium guayava.
guaiako iz. Guaiacum sp.
guanina iz. Biokim.
guaraniera (hizkuntza).
guarda iz. 1 Batez ere Ipar. ‘mugazaina’. 2 Heg. h. -zain, zaintzaile.
guardasol iz. Heg. Lgart. ‘aterkia’.
guardia iz. h. 1 zaintza. 2 zaintzaile, udaltzain, etab.
guardia zibil
guarnizio* e. garnizio.
guatemalar (herritarra).
guau* e. au.
gubia
gubil iz. ‘zizel txikia’.
gubil zabal ‘zizela’.
gubileko iz.
guda iz. h. gerra.
gudagizon iz. h. gerra(-)gizon, gerrari.
gudalari* e. gudari, gerrari.
gudalburu
gudaldi
gudaleku iz. g.er.
gudaletxe iz. ‘kaserna, kuartela’.
gudaloste* e. gudaroste.
gudamutil
gudari
gudaritza
gudaroste iz. h. armada.
gudu
gudu egin ‘gudukatu’.
gudu-eten
guduka iz.
gudukan adlag.
gudukarazi, gudukaraz, gudukarazten. du ad.
gudukari* e. gudulari.
gudukatu, guduka(tu), gudukatzen. da/du ad.: etsai bortitzenekin gudukatu dira (ez *gudukatu dute); beti
gudukatu ditu bere etsaiak.
gudukatze iz. g.er.
guduketa* e. guduka.
gudulari iz. eta izond.: herri gudularia.
guganatu, gugana(tu), guganatzen. da/du ad.
guhaur gu izord.aren era indartua.
gujaratera (hizkuntza).
gula iz. Zah. ‘sabelkeria, sabelkoikeria’.
gun iz. Gip. ‘muina’.
gune
guneka adlag.
guntz* e. gontz.
guntzurrun* e. giltzurrun.
gupel* e. upel.
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gupera izond. Bizk. g.er.
gupida
gupida izan
gupidagabe izond.
gupidagarri
gupidakor izond. g.er. ‘errukiorra’.
gupidatsu
gupidatu, gupida(tu), gupidatzen. du ad.
gupidetsi, gupidets, gupidesten. du ad.
gur iz. g.er. ‘gurtza’.
gur egin
gura
gurako izlag.: bere gurako gaia ematen badiote.
gura izan, gurako. du ad.
guraize iz. pl. Sin. aiztur, artazi.
gurari
guraritu, gurari(tu), guraritzen. du ad.
guraskide iz. ‘ezkonlagunen gurasoak elkarrekiko’.
guraso iz. (pl. da gehienetan; zenbait testuingurutan erabil daitezke guraso bat bezalakoak).
gurasotu, guraso(tu), gurasotzen. da ad. ‘guraso bihurtu’.
gurata adlag.: gurata egin dute horrela.
gurbil 1 iz. ‘pitxerra’.
gurbil 2 izond. Jas. ‘zuhurra, prestua’.
gurbildu, gurbil(du), gurbiltzen. du ad. Ipar. g.er.
gurbilki adlag. g.er.
gurbiltasun iz. g.er.
gurbitz iz. Arbutus unedo.
gurdi
gurdibide
gurdidun iz. g.er. ‘gurdizaina’.
gurdika adlag.
gurdikada
gurdizain
gurdo izond. Ipar. ‘guria, mardula’.
gureganatu, guregana(tu), gureganatzen. da/du ad.
guren 1
guren 2* e. guruin.
gurenda iz. g.g.er. ‘garaipena’.
guretu, gure(tu), guretzen. da/du ad.
gurgarri
gurguilu iz. Bizk. g.er. ‘aihotza’.
gur-gur adlag. (onomatopeia).
gur-gur egin
gurgur iz.
gurgura* e. gurgur.
gurguria* e. gurgur.
gurgurika* e. gurgurka.
gurgurio iz. Fam. Bruchidae eta Curculionidae.
gurgurka adlag.
guri 1
guri 2* e. gurin.
guriarazi, guriaraz, guriarazten. du ad.
gurikeria
guriki adlag.
gurin
gurineztatu, gurinezta, gurineztatzen. du ad.
gurintxo iz. ‘gongoila’.
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guritasun
guritu, guri(tu), guritzen. da/du ad.
gurkera iz. g.er. ‘gurtzeko mugimendua’.
gurpen iz. h. gurtza.
gurpil
gurpildun izond.
gurrarazi, gurraraz, gurrarazten. du ad. g.er.
gurtardatz iz. ‘gurdi-ardatza’.
gurte* e. gurtza.
gurtesi iz. g.er.
gurtetxe iz. g.er.
gurtu, gur(tu), gurtzen. 1 da ad. Ipar. ‘makurtu’. 2 du ad. ‘adoratu’.
gurtza
gurtzaile
guruin iz.: malko-guruinak.
gurutzada
gurutzadura
gurutzaketa
gurutzamen iz. Ipar. ‘harremana’.
gurutzatu 1, gurutza, gurutzatzen. 1 du ad.: zangoak gurutzatu. 2 da/du ad.: atean gurutzatu gara; kalean
gurutzatu dugun laguna.
gurutzatu 2 iz. ‘gurutzadako militarra’.
gurutzatze
gurutze
ahoan gurutze adlag. Ipar. g.er. ‘jan gabe’.
eskuak (besoak...) gurutze adlag. Ipar.: ez zarete eskuak gurutze egonak.
gurutze(-)bide
gurutze(-)ganga Arkit.
gurutzetara adlag. ‘gurutzea eratuz’.
gurutzedun
gurutzefika iz. Ipar. ‘Kristoren irudia duen gurutzea’.
gurutzefikatu, gurutzefika(tu), gurutzefikatzen. du ad. Ipar.
gurutzefikatzaile iz. g.er.
gurutzegrama iz. h. hitz gurutzatuak.
gurutzeratu, gurutzera(tu), gurutzeratzen. du ad. g.er. ‘gurutziltzatu’.
gurutziltzatu, gurutziltza, gurutziltzatzen. du ad.
gustagarri
gustatu, gusta, gustatzen. zaio ad.
gusto* e. gustu.
gustu
gustuko
gustura
gutar iz. ‘gure familiakoa, artekoa, aldekoa, alderdikoa dena’.
gutartean Ipar. eta Naf. ‘gure artean’.
gutarteko
gutartera
guti Ipar. ‘gutxi’.
gutiz gehienak ‘ia denak’.
gutixko
gutizia
gutiziagarri
gutiziarazi, gutiziaraz, gutiziarazten. du ad.
gutiziatsu
gutiziatu, gutizia(tu), gutiziatzen. 1 du ad. ‘biziki desiratu’. 2 da/du ad. ‘gutiziaz bete’.
gutizios(o) izond. h. gutiziatsu.
gutti* e. gutxi.
gutun
gutun-azal
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gutuneria iz. ‘gutunak, gutun saila’.
gutunontzi iz. ‘postontzia’.
gutxi: hamarrak hamar gutxi; hamarrak hamar gutxiago; hamarrak hamar gutxitan; hamarrak hamar
gutxiagotan.
gutxiago
gutxi bat ‘pixka bat, xorta bat’.
gutxiegi
gutxieneko
gutxienez
gutxienik
gutxi gorabehera
gutxitan
gutxiagotasun iz. g.er.
gutxiagotu, gutxiago(tu), gutxiagotzen. du ad.
gutxiarazi, gutxiaraz, gutxiarazten. du ad.
gutxiengo
gutxiesgarri
gutxiespen
gutxietsi, gutxiets, gutxiesten. du ad.
gutxika adlag.
gutxitasun iz. g.er.
gutxitu, gutxi(tu), gutxitzen. da/du ad.
gutxitxo
gutxitze
gutxixeago
gutxixko* e. gutixko (eta gutxitxo).
gutxiz gehien* e. gutiz gehien.
guyanar (herritarra).
guzi h. guzti.
guzti: hau guztia; bide hartan guztian; horiekin guztiekin; hau guztiau; hori guztiori.
eta guzti
guztian
guztiarekin ere
guztira
guztiz
guztiahaldun
guztiahaltasun
guztiro adlag. g.er. ‘guztiz’.
guztitara* e. guztira.
guztizko izlag.
guzur* e. gezur.

(Euskaltzaindiak, Iruñean, 2008ko maiatzaren 30ean, onartua)
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EUROPAKO ESKUALDE HISTORIKO-POLITIKO NAGUSIAK
Aurkezpena
Historiaren emaitza da Europak gaur egun duen estatukako banaketa. Historia horretan uxarrean
hasita, luze gabe azaleratzen dira leku-izen asko, garai batean estatu edo erresuma izan zirenak edo garrantzi handia izan zutenak: eskualde historikoak (printzerria, dukerria, jaurerria...). Haietako batzuk desagerturik daude dagoeneko, hau da, gaur ez dute izaera administratibo edo politikorik; adibidez, Prusia edo
Milango Dukerria. Beste batzuk, berriz, gaur eguneko estatuen barnean era batera edo bestera aintzatetsitako lurraldeak dira (eskualde, land, kantoi, probintzia...), hala nola Lombardia, Holanda edo Renania.
Badira, haiekin batera, eskualde ez-historikoak ere, berriki sortuak, tokiko hiri nagusiaren izena dutenak,
kasurako (Hamburg edo Hamburgo, adibidez, Alemaniako hiri baten izenaz gainera, bada Alemaniako
land baten izena ere. Berna Suitzako hiriburua da, baina bada Berna izeneko kantoia ere).
Eskualde-izen horietako asko erabilera-maiztasun handikoak dira: egunero agertzen da haietako
bat baino gehiago komunikabideetan eta turismo-iragarkietan. Halaber agertzen dira eskualde-izen horiek
Euskal Autonomia Erkidegoarekin eta Nafarroako Foru Erkidegoarekin batera euroeskualde direlakoen
testuinguruan. Eta beste asko eta asko eskola-liburuetan ageri dira, Europako historiari eta arteari buruzko
irakasgaietan.
Leku-izen horietariko asko ez dira berdin idazten hizkuntza guztietan. Erabiliaren erabiliaz, hizkuntzek etxekotu egin dute leku-izen arrotza, aldatu egin diote grafia; alegia, exonimo bihurtu dira. Hala,
adibidez, alemanez Preußen edo Preussen idazten den antzinako estatua Preussi idazten da finlandieraz;
Pruisen, nederlanderaz; Prusia, errumanieraz eta gaztelaniaz; Prusse, frantsesez; Prūsija, lituanieraz;
Prusija, eslovenieraz; Prusko, txekieraz; Prussia, italieraz eta ingelesez; Prússia katalanez eta portugesez;
Prusy, polonieraz...
Edo nederlanderaz Vlaanderen idazten den Belgikako eskualdea Fiandre da italieraz; Flandern,
danieraz, alemanez eta suedieraz; Flander, finlandieraz; Flandes, gaztelaniaz eta katalanez; Flandra
errumanieraz; Flandre, frantsesez; Flanders, ingelesez; Flandres, portugesez; Flandria, estonieraz, hungarieraz eta polonieraz; Flandry, txekieraz...
Grafia-ugaritasun horren aurrean, beharrezkoa da eskualde horien izenak euskaraz ere finkatzea.
Hori gabe, ez da harritzekoa euskaldunok inguruko erdal grafia –dela gaztelaniaren eraginez Hego Euskal
Herrian, dela frantsesaren eraginez Ipar Euskal Herrian– erabiltzeko joera izatea, edo, komunikabideetan,
ingelesezko grafia hartzea, albiste askoren jatorrizko hizkuntza ingelesa baita gaur egun.
Kanpoko leku-izenak euskaraz idazteko irizpideak emateko orduan, tokian tokiko grafia normalizatua atxikitzea da irizpide nagusia, Nazio Batuen Erakundeak gomendatzen duen moduan. Irizpide orokor
hori ia absolutua da urruneko leku-izenetarako (urruntasuna ez da geografiko hutsa, leku-izenaren garrantziaren araberako urruntasuna ulertu behar da), baina tradizioak ere badu garrantzia –maiz, euskaldunek
leku horiekin izandako harremanen bidez finkatu da leku-izenen erabilera–, gure inguruko hizkuntzen
jokabidean ere ikusten den moduan.
Horregatik, Europako eskualde historiko-politikoen euskarazko grafia edo aldaera arautzeko orduan, kontuan hartu du Euskaltzaindiak, lehen-lehenik, euskarazko tradizioa. Duela gutxi arte euskarak ortografia baturik izan ez duenez, maiz gertatzen da euskarazko tradizioan eskualde beraren grafia-aldaera
bi edo gehiago agertzea. Hala ere, tradizio hori da lehen iturria.
Adibidez, Flandes idatzi zuten Mitxelenak, Mendiburuk eta Iztuetak; Flandres, berriz, Lapitzek eta
Piarres Etxeberrik; eta Flandria ageri da Miranderen eta Txillardegiren idazkietan. 2000. urteaz geroztik
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argitaratutako lanetan ere ageri da batasunik eza. Adibidez, Flandria idatzi dute Piarres Xarritonek, Joan
Mari Lekuonak, Josu Zabaletak, Pablo Sastrek, Koro Navarrok, Juan Martin Elexpuruk edo Koldo Izagirrek; Flandes, berriz, Andu Lertxundik, Aingeru Epaltzak, Patziku Perurenak, Iñigo Aranbarrik, Felipe
Juaristik, Jon Alonsok eta Iñaki Mendigurenek. Eta Flandres idatzi du Aurelia Arkotxak. Flandes ageri da
Hegoaldean argitaratzen den Berria egunkarian; Flandria, aldiz, Iparraldean argitaratzen den Herria aldizkarian. Euskaraz argitaratu diren entziklopedietan ere ez dago erabateko batasunik.
Tradizioak behar beste argirik egiten ez duenean, kontuan hartu da gaur eguneko erabilera. Alde
horretatik, ohargarria da 1990eko hamarkadan euskarazko entziklopediagintzak egindako urratsek, Euskaltzaindiaren araurik ezean, euskal gizarte alfabetatuan itzala izatea lortu dutela; alde horretatik, baliagarri gertatu dira batasun-oinarriak jartzeko (Munduko leku-izenak, Elhuyar, 1990; Lur hiztegi entziklopedikoa, Lur, 1991; Elhuyar hiztegi entziklopedikoa, Elhuyar, 1993; Euskal hiztegi entziklopedikoa, Klaudio
Harluxet Fundazioa, 1995). Haien bidetik abiatu zen Euskaldunon Egunkaria kazeta ere (gaur egun, Berria), baita ikus-entzunezko komunikabideek ere, eta ez dago zalantzarik komunikabideek ere garrantzi
handia dutela leku-izenen estandarizazioan. Azkenik, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 2005ean
ikasmaterialetarako argitaratutako estilo-liburuaren Onomastika lana ere ildo horretan doa, aurreko lan
haiek zabaldutako bidea sendotzen. Horiek guztiek bide bat adierazten dute tradizioak argi egiten ez duen
kasu askotan.
Adibidez, nederlanderazko Antwerpen hiri eta probintziaren izena ez da oso erabilia izan euskarazko idatzizko tradizioan, ahoz erabiliko bazen ere. Amberes eta Anveres idatzi zuen Jose Ignazio Aranak;
Amberz Lapitzek; Anvers Oskillasok; Anberes Enbeitak eta Iztuetak. Gaur eguneko erabilerara joz gero,
aldiz, batasuna hedatu samarra ikusten da: Anberes ageri da Lur, Elhuyar eta Harluxet entziklopedietan,
baita Berriaren estilo-liburuan eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren estilo-liburuan ere. XXI.
mende honetako literaturan ere, Anberes ageri da, adibidez, Piarres Xarriton, Andu Lertxundi, Koro Navarro, J.L. Olaizola «Txiliku», Unai Elorriaga edo Felipe Juaristiren lanetan.
Tradizioa eta egungo erabilera, biak hartu ditu kontuan Euskaltzaindiak araua lantzeko orduan.
Zenbaitetan, hala eta guztiz ere, ez da nahi bezain argudio sendorik ageri arauaren balantza alde jakin
batera makurrarazteko. Hala ere, kasu horiek, zorionez, bakanak dira.
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ARGIBIDE-OHARRAK
1. Gaur eguneko eskualdeak eta eskualde historikoak
Eskualde historikoak nahiz gaur egunekoak, biak ageri dira zerrendan; guztira, 435 eskualde. Lehendik araututa dauden Espainiako eta Frantziako eskualdeak ere (32, 36, 149, 151. arauetan ageri direnak)
sartu dira zerrenda honetan (Akitania, Andaluzia, Galizia, Normandia...), izaera politiko-administratiboa baitute gaur egun. Bi estatu horietako eskualdeetan ere badira gaur egun izaera administratiboa dutenak eta ez dutenak. Espainiako eta Frantziako estatuen kasuan, gaur egun izaera administratiborik ez duten
eskualdeak izarño batez (*) lagunduta daude (adibidez: Gaskoinia*, Gaztela Zaharra*).
Gainerako estatuei dagokienez, berez luzea den zerrenda ez handitzearren, zerrendan ez dira beti
agertzen estatuetako gaur eguneko banaketa administratiboko eskualde guztiak, ezta eskualde historiko
guzti-guztiak ere. Askotan, garrantzitsuenak, ezagunenak edo euskaraz jatorrizko hizkuntzan ez bezala
idaztekoak direnak baino ez dira sartu. Nolanahi ere, estatu batzuetan gaur eguneko eskualde politikoadministratibo guztiak sartu dira. Hauek dira datuak:
Alemania: land guztiak.
Austria: land guztiak.
Suitza: kantonamendu guztiak.
Italia: eskualde guztiak.
Belgika: probintzia guztiak.
Herbehereak: probintzia guztiak.
Suedia: makroeskualde guztiak.
Danimarka: eskualde guztiak.
Erresuma Batua: Ingalaterrako eskualde guztiak.
Finlandia: probintzia guztiak.
Hungaria: eskualde estatistiko guztiak.
Grezia: eskualde guztiak eta probintzia guztiak.
Zipre: barruti guztiak.
Errusia: errepublika guztiak.
Espainia: autonomia-erkidego guztiak (probintziak ez).
Frantzia: eskualde guztiak (departamenduak ez).
2. Grekoaren erromanizazioa
Antzinateko izen grekoak euskaraz emateko irizpideak 1999an eman zituen Euskaltzaindiak, 76. arauan.
Horri jarraitu behar zaio, beraz, erabilera orokorrean, Greziako pertsona- eta leku-izen klasikoak euskaraz
idazteko. Gaur eguneko izen grekoak, ordea, greko modernoari dagozkio, eta greko modernoa eta antzinako
grekoa hizkuntza desberdinak dira. Greko modernoa erromanizatzeko, hau da, latindar alfabetora pasatzeko,
sistema bat baino gehiago erabili da nazioartean. Alabaina, gaur egun, nazioartean adostasun handia lortu da:
Greziako ELOT 743 sistema onartu dute Nazio Batuen Erakundeak, ISO erakundeak, Europar Batasuneko
Argitalpen Zerbitzuak eta Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko BGN eta PCGN erakunde ofizialek ere.
Horiek horrela, komeni da euskara ere nazioarteko estandar horretara biltzea greko modernoaren
izenetarako. Leku-izen klasikoetarako, ordea, 76. arauan zehazten diren irizpideak erabiliko dira. Arau
honen hondarrean, eranskin gisa, greko modernoaren nazioarteko erromanizazio-taula ematen da.
3. Ahoskera
Arau honen helburua grafia finkatzea da, eta ez du ahoskerari buruzko jarraibiderik ematen. Hala
eta guztiz ere, bi ohar egin beharra dago:
3.1. Euskaltzaindiaren 87. arauak (Euskara batuaren ahoskera zaindua) dio <j> letraren euskarazko
ahoskera oinarrizkoa <y> dela eta hori dela hizkera zaindurako hobesten dena eta ez Hegoaldeko [x] belarra (gazt. jamón) eta Iparraldeko [] sabaiaurrekoa ere (fr. jambon). Hori kontuan
hartu beharrekoa da Jonia, Bujak, Jamalia eta antzekoak ahoskatzeko orduan.
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3.2. Halaber, ahoskera zaintzeko ahaleginean, komeni da ikus-entzunezko komunikabideetan eta
jendaurreko hitzaldi formaletan leku-izenen tokian tokiko ahoskera kontuan hartzea jatorrizko
grafia egokitzen ez denean, eta ez gaztelaniazko leku-izenak edo frantsesezko leku-izenak
balira bezala ahoskatzea. Adibidez, Portugalgo Alentejo edo Ribatejo eskualdeetako <j> letraren ahoskera [] da (frantsesez alliage ahoskatzen den moduan, edo Argentinako espainieran
yo ahoskatzen den moduan). Era berean, Suitzako Ticino kantonamenduan italieraz egiten da,
eta italieraz <c> letraren ahoskera afrikatua da <i> eta <e> bokalen aurrean; beraz, [titxino]
ahoskatzekoa da. Halaber, kontuan hartzekoa da alemanezko <w> letra ez dela ingelesezko
<w> letra bezala ahoskatzen, frantsesezko valve bezala baizik. Beraz, Westfalia eskualdeizenaren lehen silaba ez da ingelesezko west hitza bezala ahoskatzekoa. Eta, gure bi auzo-erdarei dagokienez, Frantziako Anjou edo Artois eskualdeak frantsesez bezala ahoskatzekoak
dira; eta Espainiako Jaén probintzia-izenaren <j> letra gaztelaniazko <j> bezala ahoskatzekoa
da (jamón) eta ez euskara batuaren ahoskera zainduko <j> bezala (yateko).

4. Izendapen bikoitzak
Batzuetan, eskualdearen bi izendapen ageri dira euskarazko zerrendan. Bi izendapenak barra
etzanez bereizita daudenean <A/B>, biak maila berean onartzen dira. Adibidez: Brandenburgo/Brandenburg edo Kornualles/Kornubia. Lehenengo izendapenaren ondoren bigarren izendapena parentesi
artean ezarri da <A(B)> bigarren izendapena bigarren mailan onartzen dela adierazteko (izen ofizial osoa
delako edo esparru murritzagoko erabilera duelako). Adibidez: Adigea (Adigeako Errepublika) edo
Eslavonia (Esklavonia).
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EUSKARA-ERDARAK ZERRENDA

EUSKARA1

Abruzzo

GAZTELANIA

Abruzos (los)

Adigea (Adigeako Adiguesia
Errepublika)

FRANTSESA

INGELESA

JATORRIZKO
IZENA2

ESTATUA3

Abruzzes (les)

Abruzzi / Abruzzo Abruzzo

Adyguée

Adygea

Республика
Errusia
Адыгея (errusiera)
/ Адыгэ Республик
(adigera)

Italia

Aga-Buriatia

Buriatos de
Aga-Bouriatie
Aguínskoye / Aga
Buriàtia

Agin-Buryat
Okrug / Aga
Buryatia

Аги́нскийErrusia
Буря́тский о́круг
(errusiera) / Агын
Буряадай округ
(buriatera)

Akaia

Acaya

Achaïe

Achaea

Άχαΐα [Achaía]

Grezia

Akitania

Aquitania

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Frantzia

Åland

Åland

Åland

Åland

Ahvenanmaa
(finlandiera) /
Åland (suediera)

Finlandia

Albret/Labrit

Albret/Labrit

Albret/Labrit/
Lebret

Albret/Labrit

Frantzia

Alentejo Beherea Baixo Alentejo /
(-a)
Bajo Alentejo

Baixo Alentejo
(Bas Alentejo)

Baixo Alentejo
(Lower Alentejo)

Baixo Alentejo

Portugal

Alentejo Garaia
(-a)

Alto Alentejo

Alto Alentejo
(Haut Alentejo)

Alto Alentejo
(Upper Alentejo)

Alto Alentejo

Portugal

Algarve

Algarve

Algarve

Algarve

Algarve

Portugal

Alsazia

Alsacia

Alsace

Alsace

Alsace

Frantzia

Altai (Altaiko
Errepublika)

Altái

Altaï

Altai

Республика
Errusia
Алтай (errusiera) /
Алтай Республика
(altaiera)

Anberes

Amberes

Anvers

Antwerp

Antwerpen
Belgika
(nederlandera) /
Anvers (frantsesa)

4

Albret/Labrit*

1
Gogoan izan a letraz amaitutako leku-izen baten eskuinean (-a) agertzeak adierazten duela leku-izenaren amaierako a letra artikulua dela, ez
dela berezkoa. Beraz, nongo, nondik, nora, noraino, norantz kasuetan deklinatzen denean, galdu egiten du artikulua. Adibidez, Milanerria, Milanerriak,
Milanerriari, Milanerriarekin... eta Aostako Harana, Aostako Haranak, Aostako Haranari, Aostako Haranarekin..., baina Milanerriko (eta ez *Milanerriako), Milanerritik, Milanerrira, Milanerriraino, Milanerrirantz eta Aostako Haraneko (eta ez *Aostako Haranako), Aostako Haranetik, Aostako
Haranera, Aostako Haraneraino, Aostako Haranerantz; baita partitiboan eta prolatiboan ere: Milanerririk, Milanerritzat eta Aostako Haranik,
Aostako Harantzat. (non kasuan, berriz, jokabidea bikoitza da: leku-izena bokalez bukatzen bada, ez du galtzen: Milanerrian. Kontsonantez bukatzen
bada, galdu egiten du: Aostako Haranean). Halaber galtzen du artikulua ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean: Milanerri osoan,
Milanerri maitea, Erdi Aroko Aostako Haran hura (eta ez *Milanerria osoan, *Milanerria maitea, Erdi Aroko Aostako *Harana hura).
Antzera gertatzen da pluralean ere: ak letra-multzoaz amaitutako leku-izen baten eskuinean (-ak) agertzeak adierazten du leku-izena
pluralezkoa dela. Beraz, kontuan hartu behar da hori deklinatzeko orduan edo beste determinatzaile edo adjektibo bat daramanean. Markak
leku-izena, adibidez, honela deklinatzen da: Markak, Markek, Markei, Marketan, Marketatik, Marketara, Markekin...nire haurtzaroko Marka
haiek, Marka maiteak...
2
Besterik adierazten ez bada, eskualdeari dagokion estatuko hizkuntza ofizialean ageri da jatorrizko izena. Greziako eta Zipreko eskualdeetan, jatorrizko izena bi modutara ematen da: alfabeto grekoan eta aldamenean, parentesi artean, ELOT 734 nazioarteko sistema estandarraren
arabera erromanizaturik. Jatorrizko izena hizkuntza batean baino gehiagotan ematen denean, ondoan eta parentesi artean adierazten da zer
hizkuntza den.
3
Eskualde historiko askoren lurraldea gaur eguneko estatu batean baino gehiagotan banatuta dago, muga historikoak eta gaur egunekoak,
maiz, ez baitatoz bat. Adibidez, Silesia eskualde historikoa gaur eguneko Polonia, Txekia eta Alemania artean banatuta dago; Polesia eskualde
historikoa gaur eguneko Ukraina, Bielorrusia eta Polonia artean banatuta dago. Zutabe honetan, nolanahi ere, estatu bat baino ez da aipatzen, zutabean ematen den informazioaren helburua eskualdearen kokapen geografikoari buruzko informazio orokorra, ez osoa, ematea besterik ez baita.
4
Zeinu diakritikoarekin (Åland) nahiz gabe (Aland) idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko bereziak (gure
ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
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FRANTSESA

INGELESA

JATORRIZKO
IZENA

ESTATUA

Andaluzia
(Andaluziako
Autonomia
Erkidegoa)

Andalucía

Andalousie

Andalusia

Andalucía
(Comunidad
Autónoma de
Andalucía)

Espainia

Anjou*

Anjou

Anjou

Anjou

Anjou

Frantzia

Aostako Harana
(-a)

Aosta (Valle de)

Aoste (Val d’)

Valle d’Aosta /
Aosta Valley

Aosta (Valle d’)

Italia

Appenzell
Ausserrhoden

Appenzell Rodas
Exteriores

Appenzell
RhodesExtérieures

Appenzell
Ausserrhoden

Appenzell
Ausserrhoden

Suitza

Appenzell
Innerrhoden

Appenzell Rodas
Interiores

Appenzell
RhodesIntérieures

Appenzell
Innerrhoden

Appenzell
Innerrhoden

Suitza

Apulia

Apulia

Pouilles

Puglia

Puglia

Italia

Aragoi (Aragoiko Aragón
Autonomia
Erkidegoa)

Aragon

Aragon

Aragón
(Comunidad
Autónoma de
Aragón)

Espainia

Argolida

Argólida

Argolide

Argolis

Αργολίδα
[Argolída]

Grezia

Argovia

Argovia

Argovie

Aargau

Aargau

Suitza

Arkadia

Arcadia

Arcadie

Arcadia

Αρκαδία
[Arkadía]

Grezia

Arta

Arta

Arta

Arta

Άρτα [Árta]

Grezia

Artois*

Artois

Artois

Artois

Artois

Frantzia

Asturiasko
Printzerria (-a) /
Asturias
(Asturiasko
Printzerriko
Autonomia
Erkidegoa)5

Principado de
Principauté des
Principality of
Asturias / Asturias Asturies / Asturies Asturias

Principado de
Espainia
Asturias / Asturias
(Comunidad
Autónoma del
Principado de
Asturias)

Atenas

Atenas

Athènes

Athens

Αθήνα [Athína]

Grezia

Atika

Ática

Attique

Attica

Αττική [Attikí]

Grezia

Atos mendia /
Mendi Santuko
Errepublika
Monastiko
Autonomoa (-a)

Monte Athos /
Estado Monástico
Autónomo de la
Montaña Sagrada

Mont Athos / La
République
monastique de la
Sainte Montagne

Mount Athos /
Autonomous
Monastic State of
the Holy
Mountain

Όρος Άθως /
Αυτόνομη
Μοναστική
Πολιτεία Αγίου
Όρους [Óros
Áthos / Aftónomi
Monastikí Politía
Ayíou Órous]

Grezia

Austrasia

Austrasia

Austrasie

Austrasia

Austrasien

Alemania

Austria Beherea
(-a)

Baja Austria

Basse-Autriche

Lower Austria

Niederösterreich

Austria

Austria Garaia
(-a)

Alta Austria

Haute-Autriche

Upper Austria

Oberösterreich

Austria

5

Asturietako Printzerria (-a) izen historiko gisa erabil daiteke.

Europako eskualde historiko-politiko nagusiak

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK
EUSKARA

GAZTELANIA

183
FRANTSESA

INGELESA

JATORRIZKO
IZENA

ESTATUA

Auvernia

Auvernia

Auvergne

Auvergne

Auvergne

Frantzia

Azoreak (-ak)

Azores

Açores

Azores

Açores / Região
Autónoma dos
Açores

Portugal

BadenWürttemberg

BadenWurtemberg

Bade-Wurtemberg BadenWürttemberg.

BadenWürttemberg

Alemania

Balear Uharteak Illes Balears /
(-ak) / Balearrak Islas Baleares /
(-ak) (Balear
Baleares
Uharteetako
Autonomia
Erkidegoa)

Îles Baléares

Balearic Islands

Illes Balears /
Islas Baleares /
Baleares
(Comunidad
Autónoma de las
Illes Balears)

Espainia

Banat

Banato

Banat

Banat

Banat

Errumania

Barne Karniola

Carniola Interior

CarnioleIntérieure

Inner Carniola

Notranjska

Eslovenia

Basilea
Herrialdea (-a)

Basilea-Campiña

Bâle-Campagne

Basel-Country

Basel-Landschaft

Suitza

Basilea Hiria (-a) Basilea-Ciudad

Bâle-Ville

Basel-City

Basel-Stadt

Suitza

Basilicata

Basilicata

Basilicate

Basilicata

Basilicata

Italia

Bavaria

Baviera

Bavière

Bavaria

Bayern

Alemania

Baxkortostan/
Baxkiria
(Baxkortostango
Errepublika)

Bashkortostán/
Bachkortostan /
Baskiria/Bashkiria Bachkirie

Bashkortostan/
Bashkiria

Республика
Башкортостан
(errusiera) /
Башкортостан
Республикаһы
(baxkirera)

Errusia

Bearno/Biarno*

Bearn

Bearn

Béarn

Béarn

Frantzia

Beira Beherea
(-a)

Beira Baixa /
Beira Baja

Beira Baixa

Beira Baixa
(Lower Beira)

Beira Baixa

Portugal

Beira Garaia (-a) Beira Alta

Beira Alta

Beira Alta (Upper Beira Alta
Beira)

Beozia

Beocia

Béotie

Boeotia

Βοιωτία [Voiotía] Grezia

Berlin

Berlín

Berlin

Berlin

Berlin

Alemania

Berna

Berna

Berne

Berne

Bern

Suitza

Berry*

Berry

Berry

Berry

Berry

Frantzia

Besarabia

Besarabia

Bessarabie

Bessarabia

Basarabia

Errumania

Bigorra*

Bigorra

Bigorre

Bigorre

Bigorre (frantsesa) Frantzia
/ Bigòrra
(okzitaniera)

Bohemia

Bohemia

Portugal

Bohême

Bohemia

Čechy

Txekia

Borboierria* (-a) Borbonés/
Borbonesado

Bourbonnais

Bourbonnais

Bourbonnais

Frantzia

Borgoina6

Bourgogne

Burgundy
(Bourgogne)

Bourgogne

Frantzia

6

Borgoña

Burgundia izen historiko gisa erabil daiteke.
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Federación de
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FRANTSESA

INGELESA

JATORRIZKO
IZENA

ESTATUA

Fédération de
Bosnie et
Herzégovine

Federation of
Bosnia and
Herzegovina

Federacija Bosne i BosniaHercegovine
Herzegovina
(bosniera) /
Федерација
Босне и
Херцеговине
(serbiera)

Bosniako Serbiar República Serbia
Errepublika

République serbe
de Bosnie

Republic of
Srpska

Република
BosniaСрпска (serbiera)/ Herzegovina
Republika Srpska
(bosniera)

Brabante

Brabante

Brabant

Brabant

Brabant

Belgika

Brandenburgo/
Brandenburg

Brandeburgo

Brandebourg

Brandenburg

Brandenburg

Alemania

Bremen

Bremen

Brême

Bremen

Bremen

Alemania

Bretainia

Bretaña

Bretagne

Brittany
(Bretagne)

Bretagne

Frantzia

Bujak

Budjak

Boudjak

Budjak / Budzhak/ Буджак
Bujak/Buchak

Ukraina

Bukovina

Bucovina

Bukovine

Bukovina

Bucovina

Errumania

Bureba*

Bureba

Bureba

Bureba

Bureba

Espainia

Burgenland

Burgenland

Burgenland

Burgenland

Burgenland

Austria

Buriatia
(Buriatiako
Errepublika)

Buriatia

Bouriatie

Bouriatie Buryatia Республика
Бурятия
(errusiera) /
Буряад
Республика
(buriatera)

Errusia

Calabria

Calabria

Calabre

Calabria

Calabria

Italia

Campania

Campania

Campanie

Campania

Campania

Italia

Centre

Centro

Centre

Centre

Centre

Frantzia

ChampagneArdenne

ChampañaArdenas

ChampagneArdenne

ChampagneArdenne

ChampagneArdenne

Frantzia

Connacht/
Connachta

Connacht

Connacht

Connacht

Connacht
(ingelesa) /
Connachta
(irlandera)

Irlanda

Crişana7

Crişana

Crişana

Crişana

Crişana

Errumania

Dagestan
(Dagestango
Errepublika)

Daguestán/
Daghestan

Daguestan /
Daghestan

Dagestan/
Daghestan

Республика
Дагестaн
(errusiera)

Errusia

Dalarna8/
Dalekarlia9

Dalecarlia

Dalécarlie

Dalecarlia/
Dalekarlia

Dalarna

Suedia

Dalmazia

Dalmacia

Dalmatie

Dalmatia

Dalmacija

Kroazia

7
Zeinu diakritikoarekin (Crişana) nahiz gabe (Crisana) idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko bereziak (gure
ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
8
Gaur eguneko konderria.
9
Probintzia historikoa.
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FRANTSESA

INGELESA

JATORRIZKO
IZENA

ESTATUA

Dobruja

Dobruja

Dobroudja/
Dobrogée
(antzinako izena)

Dobruja/Dobrudja Dobrogea

Errumania

Dodekaneso

Dodecaneso

Dodécanèse

Dodecanese

Δωδεκάνησα
[Dodekánisa]

Grezia

Dofinerria* (-a)

Delfinado

Dauphiné

Dauphiné

Dauphiné

Frantzia

Donbass

Donbass

Donbass

Donets Basin /
Донецький
Donbass / Donbas басейн / Донбас

Ukraina

Douro Litoral /
Kostaldeko
Duero

Douro Litoral /
Duero Litoral

Douro Litoral

Douro Litoral

Douro Litoral

Portugal

Drama

Drama

Dráma

Drama

Δράμα [Dráma]

Grezia

Drenthe

Drente

Drenthe

Drenthe

Drenthe

Herbehe.

Dzūkija10/
Dainava

Dzūkija

Dzūkija/Dainava

Dzūkija/Dainava

Dzūkija

Lituania

East Anglia /
Anglia Oriental
Ekialdeko Anglia

Est-Anglie

East Anglia

East Anglia

Erresuma
Batua

Ekialdeko Atika

Ática Oriental

Attique de l’Est

East Attica

Αττική
[Ανατολικής
Αττικής] [Attikí]

Grezia

Ekialdeko
Finlandia

Finlandia Oriental FinlandeOrientale

Eastern Finland

Itä-Suomi
(finlandiera) /
Östra Finland
(suediera)

Finlandia

Ekialdeko
Flandria

Flandes Oriental

Flandre orientale

East Flanders

Oost-Vlaanderen
(nederlandera) /
Flandre orientale
(frantsesa)

Belgika

Ekialdeko
Ingalaterra

Este de Inglaterra

Angleterre de
l’Est

East of England

East of England

Erresuma
Batua

Ekialdeko
Mazedonia eta
Trazia

Macedonia
oriental y Tracia

Macédoine de
l’Est et Thrace

East Macedonia
and Thrace

Ανατολική
Grezia
Μακεδονία και
Θράκη [Anatolikí
Makedonía ke
Thráki]

Ekialdeko
Midlands

Midlands
Orientales

Midlands de l’Est East Midlands

East Midlands

Erresuma
Batua

Ekialdeko Prusia Prusia Oriental

Prusse-Orientale

East Prussia

Ostpreußen

Alemania

Elide

Élide

Élide

Ilia/Elis

Ηλεία [Ileía]

Grezia

Ematia

Emacia

Imathie/Émathie

Imathia

Ημαθία [Imathía]

Grezia

Emilia-Romagna Emilia-Romaña

Émilie-Romagne

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Italia

Epiro

Epiro

Épire

Epirus

Ήπειρος [Ípiros]

Grezia

Erdialdeko
Grezia

Grecia Central

Grèce central

Central Greece

Στερεά Ελλάδα
[Stereá Elláda]

Grezia

Erdialdeko
Hungaria

Hungría Central

Hongrie centrale

Central Hungary

KözépMagyarország

Hungaria

10
Zeinu diakritikoarekin (Dzūkija) nahiz gabe (Dzukija) idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko bereziak (gure
ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.

Europako eskualde historiko-politiko nagusiak

186

EUSKERA – LIII, 2008, 1
EUSKARA

JATORRIZKO
IZENA

GAZTELANIA

FRANTSESA

INGELESA

ESTATUA

Erdialdeko
Jutlandia

Jutlandia Central

Jutland-Central

Central Jutland

Midtjylland

Danimarka

Erdialdeko
Mazedonia

Macedonia
Central

Macédoine
centrale

Central
Macedonia

Κεντρικής
Μακεδονίας
[Kentrikís
Makedonías]

Grezia

Erdialdeko
Transdanubia

Transdanubia
central

Transdanubie
centrale

Central
Transdanubia

Közép-Dunántúl

Hungaria

Errioxa
(Errioxako
Autonomia
Erkidegoa)

La Rioja

La Rioja

La Rioja

La Rioja
(Comunidad
Autónoma de La
Rioja)

Espainia

Errusia Zuria (-a) Rusia Blanca

Russie blanche

White Russia

Белая Русь

Bielorrusia

Eskandinavia

Escandinavia

Scandinavie

Scandinavia

Skandinavien
(daniera eta
suediera) /
Skandinavia
(norvegiera)

Makroeskualdea

Eskania

Escania

Scanie

Scania

Skåne

Suedia

Eskozia

Escocia

Écosse

Scotland

Scotland / Alba

Erresuma
Batua

Eslavonia
(Esklavonia)

Eslavonia
(Esclavonia)

Slavonie
(Esclavonie)

Slavonia
(Sclavonia)

Slavonija

Kroazia

Esloveniar
Karintia

Carintia

Carinthie

Carinthia /
Spodnja Koroška / Eslovenia
Slovene Carinthia Slovenska Koroška

Essex

Essex

Essex

Essex

Essex

Erresuma
Batua

Estiria

Estiria

Styrie

Styria

Steiermark

Austria

Estiria Beherea
(-a)

Baja Estiria

Basse-Styrie

Lower Styria

Spodnja Štajerska Eslovenia

Estremadura

Estremadura

Estremadura

Estremadura

Estremadura

Etolia-Akarnania Etolia-Acarnania

Étolie-Acarnanie

Aetolia-Acarnania Αιτωλοακαρνανία Grezia
[Aitoloakarnanía]

Eubea

Eubea

Eubée

Euboea

Εύβοια [Évvoia]

Grezia

Euritania

Euritania

Eurytanie/
Évrytanie

Evrytania/
Evritania

Ευρυτανία
[Evritanía]

Grezia

Euskal
Autonomia
Erkidegoa (-a)

País Vasco /
Euskadi

Pays basque

Basque Country

País Vasco /
Euskadi
(Comunidad
Autónoma del
País Vasco)

Espainia

Evenkia

Evenkia

Évenkie

Evenkia

Эвенки́йский
Errusia
автоно́мный
о́круг (errusiera) /
Эведы Автомоды
Округ (evenkera)

Extremadura
(Extremadurako
Autonomia
Erkidegoa)

Extremadura

Estrémadure

Extremadura

Extremadura
(Comunidad
Autónoma de
Extremadura)
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Famagusta

Famagusta

Famagouste

Famagusta

Αμμόχωστος
(Ammóchostos)

Zipre

Faroe uharteak
(-ak)

Faroe

Féroé

Faroe/Faeroe

Færøerne
(daniera) /
Føroyar (faroera)

Danimarka

Flandria11

Flandes

Flandre

Flanders

Vlaanderen
Belgika
(nederlandera) /
Flandre (frantsesa)

Flandriako
Brabante

Brabante flamenco Brabant flamand

Flemish Brabant

Vlaams-Brabant
(nederlandera) /
Brabant flamand
(frantsesa)

Belgika

Flevoland

Flevolanda

Flevoland

Flevoland

Flevoland

Herbehe.

Florina

Florina

Flórina

Florina

Φλώρινα [Flórina] Grezia

Fozida

Fócida/Fócide

Phocide

Phocis

Φωκίδα [Fokída]

Grezia

Franche-Comté

Franco Condado

Franche-Comté

Franche-Comté

Franche-Comté

Frantzia

Frankonia

Franconia

Franconie

Franconia

Franken

Alemania

Friburgo

Friburgo

Fribourg

Fribourg

Freiburg (alemana)/ Suitza
Fribourg (frantsesa)

Frisia

Frisia

Frise

Frisia

Friesland/ Fryslân Herbehe.

Friuli-VeneziaJulia

Friuli-Venecia
Julia

Frioul-Vénétie
julienne

Friuli-Venezia
Giulia

Friuli-Venezia
Giulia

Italia

Ftiotida

Ftiótide/Ptiótide

Phthiotide

Phthiotis

Φθιώτιδα
[Fthiótida]

Grezia

Gagauzia

Gagauzia

Gagauzie

Gagauzia

Găgăuzia

Moldavia

Gales

Gales (País de)

Galles (le pays de) Wales

Wales (ingelesa) / Erresuma
Cymru (galesa)
Batua

Galitzia

Galicia/Galitzia

Galicie

Galicia

Galicja

Polonia

Galizia (Galiziako Galicia
Autonomia
Erkidegoa)

Galice

Galicia

Galicia
(Comunidad
Autónoma de
Galicia)

Espainia

Gaskoinia*

Gascuña

Gascogne

Gascony

Gascogne

Frantzia

Gaztela Berria*
(-a)

Castilla la Nueva

Nouvelle-Castille

New Castile

Castilla la Nueva

Espainia

Gaztela eta Leon Castilla y León
(Gaztela eta
Leongo Autonomia
Erkidegoa)

Castille-et-León

Castile and León

Castilla y León
(Comunidad
Autónoma de
Castilla y León)

Espainia

Gaztela
Zaharra* (-a)

Castilla la Vieja

Vieille-Castille

Old Castile

Castilla la Vieja

Espainia

Gaztela-Mantxa
(GaztelaMantxako
Autonomia
Erkidegoa)

Castilla-La
Mancha

Castille-La
Manche

Castile-La
Mancha

Castilla-La
Mancha
(Comunidad
Autónoma de
Castilla-La
Mancha)

Espainia

11

Flandes izen historiko gisa erabil daiteke.
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Gelderland

Güeldres

Gueldre

Gelderland/
Guelders

Gelderland

Herbehe.

Geneva

Ginebra

Genève

Geneva

Genève

Suitza

Glaris

Glaris

Glaris

Glarus

Glarus

Suitza

Gorizia

Gorizia

Gorizia

Gorizia

Gorizia/Gorica

Eslovenia

Götaland

Götaland/
Gotalandia
(zaharra)

Götaland

Götaland

Götaland

Suedia

Grevena

Grevená

Grevena

Grevena

Γρεβενά
[Grevená]

Grezia

Grisonia

Grisones

Grisons

Grisons

Graubünden
Suitza
(alemana) /
Grischun (erretorromaniera)/
Grigioni (italiera)

Groningen

Groninga

Groningue

Groningen

Groningen

Guiena*

Guyena

Guyenne

Guienne/Guyenne Guyenne

Frantzia

Hainaut

Hainaut (antzina,
Henao)

Hainaut

Hainaut

Hainaut
(frantsesa) /
Henegouwen
(nederlandera)

Belgika

Hanburgo/
Hamburg

Hamburgo

Hambourg

Hamburg

Hamburg

Alemania

Hebro

Hebros/Evros

Évros

Evros

Έβρος [Évros]

Grezia

Hego Egeo

Egeo meridional

Sud de l’Égée

South Aegean

Νότιο Αιγαίο
[Nótio Egéo]

Grezia

Hego Finlandia

Finlandia
Meridional

FinlandeMéridionale

Southern Finland

Etelä-Suomi
(finlandiera) /
Södra Finland
(suediera)

Finlandia

Hego Holanda

Holanda
Meridional

HollandeMéridional /
Hollande-du-Sud

South Holland

Zuid-Holland

Herbehe.

Hegoaldeko
Danimarka

Dinamarca del Sur Danemark-du-Sud South Denmark

Syddanmark

Danimarka

Hegoaldeko
Lautada Handia
(-a)

Gran Llanura del
Sur

Grande plaine du
Sud

Southern Great
Plain

Dél-Alföld

Hungaria

Hegoaldeko
Transdanubia

Transdanubia
meridional

Transdanubie
Méridionale

Southern
Transdanubia

Dél-Dunántúl

Hungaria

Hego-ekialdeko
Ingalaterra

Inglaterra del
Sudeste

Angleterre du
Sud-Est

South East
England

South East
England

Erresuma
Batua

Hegomendebaldeko
Ingalaterra

Inglaterra del
Sudoeste

Angleterre du
Sud-Ouest

South West
England

South West
England

Erresuma
Batua

Heraklion

Heraklion/
Heraclión/
Herakleion/
Iraklion/Candía

Héraklion/Iráklio/ Heraklion/
Ηράκλειο
Candie
Heraklio/Iraklion/ [Irákleio]
Candia

12

12

Henao izen historiko gisa erabil daiteke.
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Hessen

Hesse

Hesse

Hesse

Hessen

Alemania

Holanda

Holanda

Hollande

Holland

Holland

Herbehe.

Holstein

Holstein

Holstein

Holstein

Holstein

Alemania

Hovedstaden

Hovedstaden
(Capital)

Hovedstaden
(région de la
Capitale)

Hovedstaden
(Danish Capital
Region /
Copenhagen
Capital Region)

Hovedstaden

Danimarka

Ile-de-France

Isla de Francia

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

Frantzia

Ingalaterra

Inglaterra

Angleterre

England

England

Erresuma
Batua

Inguxetia
(Inguxetiako
Errepublika)

Ingushetia

Ingouchie

Ingushetia

Республика
Ингушетия
(errusiera) /
Гiалгiай Мохк
(inguxera)

Errusia

Ipar Brabante

Brabante
Septentrional

BrabantSeptentrional /
Brabant-du-Nord

North Brabant

Noord-Brabant

Herbehe.

Ipar Egeo

Egeo septentrional Nord de l’Égée

North Aegean

Βόρειο Αιγαίο
[Vório Egéo]

Grezia

Ipar Holanda

Holanda
Septentrional

HollandeNorth Holland
Septentrionale /
Hollande-du-Nord

Noord-Holland

Herbehe.

Ipar Irlanda

Irlanda del Norte

Irlande du Nord

Northern Ireland

Northern Ireland Erresuma
(ingelesa) /
Batua
Tuaisceart Éireann
(irlandera)

Ipar Jutlandia

Jutlandia
Septentrional

Jutland-du-Nord

North Jutland

Nordjylland

Ipar OsetiaAlania (Ipar
Osetia-Alaniako
Errepublika)

Osetia del NorteAlania

Ossétie-du-NordAlanie

North OssetiaAlania

Республика
Errusia
Северная
Осетия-Алания
(errusiera) /
Цæгат Ирыстоны
Аланийы
Республикæ
(osetiera)

Ipar Renania Westfalia

Renania del
Norte-Westfalia

Rhénanie-duNord-Westphalie

North RhineWestphalia

NordrheinWestfalen

Ipar Zipreko
Turkiar
Errepublika

República Turca
del Norte de
Chipre

République turque Turkish Republic
de Chypre du
of Northern
Nord
Cyprus

Kuzey Kıbrıs
Zipre
Türk Cumhuriyeti

Ipar-ekialdeko
Ingalaterra

Inglaterra del
Nordeste

Angleterre du
Nord-Est

North East
England

North East
England

Erresuma
Batua

Iparmendebaldeko
Ingalaterra

Inglaterra del
Noroeste

Angleterre du
Nord-Ouest

North West
England

North West
England

Erresuma
Batua

Iparraldeko
Hungaria

Hungría del Norte Hongrie
septentrionale

Northern Hungary ÉszakMagyarország

Danimarka

Alemania

Hungaria
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Iparraldeko
Lautada Handia
(-a)

Gran Llanura del
Norte

Grande plaine du
Nord

Northern Great
Plain

Észak-Alföld

Hungaria

Istria

Istria

Istrie

Istria

Istra

Kroazia

Jamalia

Yamalia

Iamalie

Yamalia

Яма́ло-Нене́цкий Errusia
автоно́мный
о́круг (errusiera) /
ЯмалыНенёцие’’
автономной
окрук (nenetsera)

Jatorrizko
Finlandia

Finlandia Genuina Finlande du SudOuest

Finland Proper

Varsinais-Suomi Finlandia
(finlandiera) /
Egentliga Finland
(suediera)

Jazetania*

Jacetania

Jacetania

Jacetania

Jacetania
(gaztelania) /
Chazetania
(aragoiera)

Joanina/Ioanina

Ioanina

Ioannina

Ioannina

Ιωάννινα/
Grezia
Γιάννενα/Γιάννινα
[Ioànnina]

Joniako
Uharteak (-ak)

Islas Jónicas

Îles ioniennes

Ionian Islands

Ιόνια νησιά [Iónia Grezia
Nisiá]

Juduen
Probintzia
Autonomoa (-a)

Provincia
Oblast autonome
Autónoma Hebrea juif

Jewish
Autonomous
Oblast

Евре́йская
автоно́мная
о́бласть
(errusiera) /
יידישע
ִ
אווטָאנָאמע
(געגנטyiddish-a)

Errusia

Jura

Jura

Jura

Jura

Jura

Suitza

Jutlandia

Jutlandia

Jutland

Jutland

Jylland

Danimarka

KabardinoBalkaria
(KabardinoBalkariako
Errepublika)

KabardinoBalkaria

KabardinoBalkarie

KabardinoBalkaria

КабардиноБалкарская
Республика
(errusiera) /
КъэбэрдейБалъкъэр
Республикэ
(kabardera) /
КъабартыМалкъар
Республика
(balkarera)

Errusia

Kalmukia
(Kalmukiako
Errepublika)

Kalmukia

Kalmoukie

Kalmykia

Республика
Калмыкия
(errusiera) /
Хальмг Таңһч
(kalmukera)

Errusia

Kaltzidika

Calcídica

Chalcidique

Chalkidiki/
Halkidiki/
Chalcidice

Χαλκιδική
[Chalkidikí]

Grezia
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Kanariak (-ak)
(Kanarietako
Autonomia
Erkidegoa)

Canarias

Canaries

Canary Islands

Canarias
(Comunidad
Autónoma de
Canarias)

Espainia

Kanea

Canea/Hania

Canée/Chania/
Hania

Chania

Χανιά [Chaniá]

Grezia

Kantabria
(Kantabriako
Autonomia
Erkidegoa)

Cantabria

Cantabrie

Cantabria

Cantabria
(Comunidad
Autónoma de
Cantabria)

Espainia

Karantania

Carantania

Carantanie

Karantania/
Carantania

Karantanija/
Korotan

Eslovenia

KaratxaiTxerkesia
(KaratxaiTxerkesiako
Errepublika)

KaracháevoCherkesia /
KaracháiCherkesia

KaratchaïévoTcherkessie

KarachayCherkessia

КарачаевоErrusia
Черкесская
Республика
(errusiera) /
Къарачай-Черкес
Республика
(karatxaiera) /
КъэрэшейШэрджэс
Республикэ
(txerkesera/
kabardera)

Karditsa

Karditsa

Karditsa

Karditsa

Καρδίτσα
[Kardítsa]

Karelia

Carelia

Carélie

Karelia

Karjala
Finlandia
(finlandiera) /
Karelen (suediera)

Karelia
(Kareliako
Errepublika)

Carelia

Carélie

Karelia

Республика
Карелия
(errusiera)

Errusia

Karintia

Carintia

Carinthie

Carinthia

Kärnten

Austria

Karnia

Carnia

Carnie

Carnia

Carnia

Italia

Karniola

Carniola

Carniole

Carniola

Kranjska

Eslovenia

Karniola
Beherea (-a)

Baja Carniola

Basse-Carniole

Lower Carniola

Dolenjska

Eslovenia

Karniola Garaia Alta Carniola
(-a)

Haute-Carniole

Upper Carniola

Gorenjska

Eslovenia

Karniola Zuria
(-a)

Carniola Blanca

Carniole-Blanche

White Carniola

Bela krajina

Eslovenia

Kastoria

Kastoria

Kastoria

Kastoria

Καστοριά
[Kastoriá]

Grezia

Katalunia
(Kataluniako
Autonomia
Erkidegoa)

Cataluña

Catalogne

Catalonia

Cataluña
(Comunidad
Autónoma de
Cataluña)

Espainia

Kavala

Kavala

Kavala

Kavala

Καβάλα [Kavála]

Grezia

Grezia
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Kaxubia

Casubia/Cachubia Cachoubie

Kashubia

Kaszuby
(poloniera) /
Kaszëbë edo
Kaszëbskô
(kaxubiera)

Polonia

Kent

Kent

Kent

Kent

Kent

Erresuma
Batua

Khakasia
(Khakasiako
Errepublika)

Jakasia

Khakassie

Khakassia/
Khakasiya

Республика
Хакасия
(errusiera) /
Хакасия
Республиказы
(khakasera)

Errusia

Khanti-Mansi

Janti-Mansi

Khantis-Mansis

Khantia-Mansia /
Khantia-Mansia

Ха́нтыМанси́йский
автоно́мный
о́круг ́(errusiera)

Errusia

Kilkis

Kilkís

Kilkís

Kilkis

Κιλκίς [Kilkís]

Grezia

Kios

Quíos

Chios/ Chio

Chios

Χίος [Chíos]

Grezia

Kirenia

Kirenia

Kyrenia

Kyrenia

Κερύνεια
(Kerýneia)

Zipre

Komi (Komien
Errepublika)

Komi

République des
Komi
Komis /
République komie

Республика
Errusia
Коми (errusiera) /
Коми Республика
(komiera)

Korfu

Corfú

Corcyre ou
Corfou

Corfu

Κέρκυρα
[Kérkyra]

Koriakia

Koriakia

Koriakie

Koryakia

Коря́кский о́круг, Errusia
(errusiera) /
Чав’чываокруг
(koriakera)

Korintia

Corintia

Corinthie

Corinthia

Κορινθία
[Korinthía]

Grezia

Kornualles/
Kornubia

Cornualles

Cornouailles

Cornwall

Cornwall
(ingelesa) /
Kernow
(kornubiera)

Erresuma
Batua

Korsika

Córcega

Corse

Corsica

Corse

Frantzia

Kostaldea
(Esloveniako
kosta)

Región del Litoral Pays Côtier

Littoral

Primorska

Eslovenia

Grezia

Kostaldeko Beira Beira Litoral

Beira Litoral

Beira Litoral

Beira Litoral

Portugal

Kozani

Kozani

Kozani

Kozani

Κοζάνη [Kozáni]

Grezia

Kreta

Creta

Crète

Crete

Κρήτη [Kríti]

Grezia

Krimea
(Krimeako
Errepublika
Autonomoa)

Crimea
(República
Autónoma de
Crimea

Crimée
(République
Autonome de
Crimée)

Crimea
(Autonomous
Republic of
Crimea)

Крим
(Автономна
Республіка
Крим)

Ukraina

Kujabia

Cujavia/Kuyavia

Cujavie/Coujavie

Kuyavia/Cuiavia

Kujawy

Polonia
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Kulmerlandia

Tierra de
Chelmno

Région de
Chełmno

Chełmno Land /
Culmland /
Culmerland

Ziemia
Chełmińska

Polonia

Kurlandia

Curlandia

Courlande

Courland

Kurzeme

Letonia

Lakonia

Laconia

Laconie

Laconia

Λακωνία
[Lakonía]

Grezia

LanguedocRoussillon13

LanguedocRosellón

LanguedocRoussillon

LanguedocRoussillon

LanguedocRoussillon

Frantzia

Laponia

Laponia

Laponie

Lapland

Lappland
(suedieraz) /
Sápmi (iparsamieraz)

Suedia

Laponia

Laponia

Laponie

Lapland

Lappi (finlandiera) Finlandia
/ Lappland
(suediera)

Larisa

Larisa

Larissa

Larissa

Λάρισα [Lárisa]

Grezia

Larnaka

Larnaca

Lárnaca

Larnaca

Λάρνακα
(Lárnaka)

Zipre

Lasiti

Lasiti/Lasithi

Lassithi / Lasithí

Lasithi

Λασίθι [Lasíthi]

Grezia

Latgalia

Latgale/Latgalia

Latgale/Latgalie

Latgale/latgalia

Latgale

Letonia

Lazio

Lacio

Latium

Lazio

Lazio

Italia

Leinster/
Laighean

Leinster

Leinster

Leinster

Leinster (ingelesa) Irlanda
/ Laighean
(irlandera)

Lesbos

Lesbos

Lesbos

Lesbos

Λέσβος [Lésvos]

Leukada14

Leucas

Leucade

Lefkada / Leucas

Λευκάδα [Lefkáda] Grezia

Lieja

Lieja

Liège

Liège

Liège (frantsesa) / Belgika
Luik
(nederlandera)

Liguria

Liguria

Ligurie

Liguria

Liguria

Italia

Limasol

Limassol/Limasol Limassol

Limassol

Λεμεσός
(Lemesós)

Zipre

Limburg/
Linburgo

Limburgo

Limbourg

Limburg

Limburg
(nederlandera /
Limbourg
(frantsesa)

Belgika

Limburg/
Linburgo

Limburgo

Limbourg

Limburg

Limburg

Herbehe.

Limousin

Lemosín

Limousin

Limousin

Limousin

Frantzia

Lituania Garaia
(-a)

Aukštaitija

Haute Lituanie

Aukštaitija

Aukštaitija

Lituania

Lituania Txikia
(-a) / Lituania
Prusiarra (-a)

Lituania Menor

Petite Lituanie /
Lituanie
prussienne /
Lituanie mineure

Lithuania Minor / Mažoji Lietuva /
Prussian Lithuania Prūsų Lietuva

13
14

Grezia

Lituania

Rossello izen historiko gisa erabil daiteke.
Erdi Aroan, uharteak Santa Marta izena izan zuen.
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Livonia

Livonia

Livonie

Livonia

Livonija

Letonia

Lombardia

Lombardía

Lombardie

Lombardy

Lombardia

Italia

Londres Handia
(-a)

Gran Londres

Grand Londres

Greater London

Greater London

Erresuma
Batua

Lorrena

Lorena

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Frantzia

Lotaringia

Lotaringia

Lotharingie

Lotharingia

Lotharingien

Frantzia

Lusazia

Lusacia

Lusace

Lusatia

Lausitz

Alemania

Luxenburgo/
Luxemburg

Luxemburgo

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg
(frantsesa) /
Luxemburg
(nederlandera)

Belgika

Luzerna

Lucerna

Lucerne

Lucerne

Luzern

Suitza

Lyonerria* (-a)

Lyonesado/
Leonesado

Lyonnais

Lyonnais

Lyonnais

Frantzia

Madeira

Madeira

Madère

Madeira

Madeira / Região
Autónoma da
Madeira

Portugal

Madrilgo
Erkidegoa (-a)
(Madrilgo
Autonomia
Erkidegoa)

Comunidad de
Madrid

Communauté de
Madrid

Community of
Madrid

Comunidad de
Madrid
(Comunidad
Autónoma de
Madrid)

Espainia

Magnesia

Magnesia

Magnésie

Magnesia

Μαγνησία
[Magnisía]

Grezia

Maramureş15

Maramureş

Marmatie

Maramureş

Maramureş

Errumania

Mari El (Mari El
Errepublika /
Marien
Errepublika)

Mari El

République des
Maris

Mari El

Республика
Марий Эл
(errusiera) /
Марий Эл
Республика
(mariera)

Errusia

Markak (-ak)

Las Marcas

Marches

The Marches

Marche

Italia

Masuria/
Mazuria

Masuria/Mazuria

Mazurie

Masuria

Mazury

Polonia

Mazedonia

Macedonia

Macédoine

Macedonia

Македония

Bulgaria

Mazovia

Mazovia/Masovia Mazovie

Masovia

Mazowsze

Polonia

MecklenburgVorpommern /
MecklenburgWestern
Pomerania

MecklenburgVorpommern

Alemania

Αττική [Δυτικής
Αττικής] [Attikí]

Grezia

MecklenburgMecklemburgoAurrepomerania Pomerania
Anterior /
MecklemburgoPomerania
Occidental /
MecklemburgoAntepomerania

MecklembourgPoméranie
antérieure /
MecklembourgPoméranieOccidentale

Mendebaldeko
Atika

Attique de l’Ouest West Attica

Ática Occidental

15
Zeinu diakritikoarekin (Maramureş) nahiz gabe (Maramures) idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko bereziak
(gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
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Mendebaldeko
Finlandia

Finlandia
Occidental

FinlandeOccidentale

Western Finland

Länsi-Suomi
(finlandiera) /
Västra Finland
(suediera)

Finlandia

Mendebaldeko
Flandria

Flandes
Occidental

Flandre
Occidentale

West Flanders

West-Vlaanderen
(nederlandera) /
Flandre
Occidentale
(frantsesa)

Belgika

Mendebaldeko
Grezia

Grecia occidental

Grèce de l’Ouest

West Greece

Δυτική Ελλάδα
[Ditikí Elláda]

Grezia

Mendebaldeko
Mazedonia

Macedonia
occidental

Macédoine de
l’Ouest

West Macedonia

Δυτική
Grezia
Μακεδονία [Ditikí
Makedonía]

Mendebaldeko
Midlands

Midlands
Occidentales

Midlands de
l’Ouest

West Midlands

West Midlands

Erresuma
Batua

Mendebaldeko
Prusia

Prusia Occidental PrusseOccidentale

West Prussia

Westpreußen

Alemania

Mendebaldeko
Transdanubia

Transdanubia
occidental

Transdanubieoccidentale

Western
Transdanubia

Nyugat-Dunántúl

Hungaria

Mercia

Mercia

Mercie

Mercia

Mercia

Erresuma
Batua

Mesenia

Mesenia

Messénie

Messenia

Μεσσηνία
[Messinía]

Grezia

Mesia

Mesia

Mésie

Moesia

Мизия

Bulgaria

Metohia

Metohija

Métochie

Metohija/Metohia Метохија
(serbiera) /
Rrafshi i
Dukagjinit
(albaniera)

Kosovo

Midi-Pyrénées

Mediodía-Pirineos Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées

Frantzia

Milanerria (-a) /
Milango
Dukerria (-a)

Milanesado /
Ducado de Milán

Milanais / Le
Duché de Milan

The duchy of
Milan / Milanais

Ducato di Milano

Italia

Miño

Minho/Miño

Minho

Minho

Minho

Portugal

Molinako
Jaurerria* (-a)

Señorío de Molina Señorío de Molina Señorío de Molina Señorío de Molina Espainia

Molise

Molise

Molise

Molise

Molise

Italia

Moravia

Moravia

Moravie

Moravia

Morava

Txekia

Mordovia
(Mordoviako
Errepublika)

Mordovia

Mordovie

Mordovia/
Mordvinia

Республика
Errusia
Мордовия
(errusiera) /
Мордовия
Республикась
(erziera/mokxera)

Munster / An
Mhumhain

Munster

Munster

Munster

Munster (ingelesa) Irlanda
/ An Mhumhain
(irlandera)

Muntenia

Muntenia

Munténie

Muntenia

Muntenia

Errumania
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Murtziako
Eskualdea (-a) /
Murtzia
(Murtziako
Eskualdeko
Autonomia
Erkidegoa)

Región de Murcia Région de Murcie Region of Murcia Región de Murcia Espainia
/ Murcia
/ Murcia
(Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia)

Nafarroa
(Nafarroako Foru
16
Erkidegoa)

Navarra /
Comunidad Foral
de Navarra

Navarre /
Navarre / Foral
Communauté
Community of
Forale de Navarre Navarre

Navarra
Espainia
(Comunidad Foral
de Navarra)

Namur

Namur

Namur

Namur

Namur/Name

Nenetsia

Nenetsia

Nénétsie

Nenetsia

Нене́цкий
Errusia
автоно́мный
о́круг (errusiera) /
Ненёцие
автономной
окрук (nenetsera)

Neuchâtel

Neuchatel

Neuchâtel

Neuchâtel

Neuchâtel

Suitza

Neustria

Neustria

Neustrie

Neustria

Neustrien

Alemania

Nidwalden

Nidwalden

Nidwald

Nidwalden

Nidwalden

Suitza

Nikosia

Nicosia

Nicosie

Nicosia

Λευκωσία
(Levkosía)

Zipre

Nilandia/
Uusimaa

Uusimaa

Uusimaa

Uusimaa

Uusimaa
Finlandia
(finlandiera) /
Nyland (suediera)

Nord-Pas-deCalais

Norte-Paso de
Calais

Nord-Pas-deCalais

Nord-Pas-deCalais

Nord-Pas-deCalais

Normandia
Beherea (-a)

Baja Normandía

Basse-Normandie Lower Normandy Basse-Normandie Frantzia
(BasseNormandie)

Normandia
Garaia (-a)

Alta Normandía

Haute-Normandie Upper Normandy
(HauteNormandie)

Haute-Normandie Frantzia

Norrland

Norrland

Norrland

Norrland

Norrland

Suedia

Northumbria

Northumbria

Northumbrie

Northumbria

Northumbria

Erresuma
Batua

Obwalden

Obwalden

Obwald

Obwalden

Obwalden

Suitza

Okzitania*

Occitania

Occitanie

Occitania

Occitània
(okzitaniera) /
Occitanie
(frantsesa)

Frantzia

Oltenia

Oltenia

Belgika

Frantzia

Olténie

Oltenia

Oltenia

Errumania

Orleanerria* (-a) Orleanesado

Orléanais

Orléanais

Orléanais

Frantzia

Ostrobotnia

Ostrobotnie

Ostrobothnia

Pohjanmaa
(finlandiera) /
Österbotten
(suediera)

Finlandia

16

Ostrobotnia
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Oulu

Oulu

Oulu

Oulu

Oulu (finlandiera) Finlandia
/ Uleåborg
(suediera)

Overijssel

Overijssel

Overijssel

Overijssel

Overijssel

Herbehe.

Pafos

Pafos

Paphos

Paphos/Paphus

Πάφος (Páfos)

Zipre

Palatinatua (-a)

Palatinado

Palatinat

Palatinate

Pfalz

Alemania

Pays de la Loire

Países del Loira /
País del Loira

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Frantzia

Pella

Pella

Pella

Pella

Πέλλα [Pélla]

Grezia

Peloponeso

Peloponeso

Péloponnèse

Peloponnese

Πελοπόννησος
[Pelopónnisos]

Grezia

Piemonte

Piamonte

Piémont

Piedmont

Piemonte

Italia

Pieria

Pieria

Piérie

Pieria

Πιερία [Piería]

Grezia

Pikardia

Picardía

Picardie

Picardy (Picardie) Picardie

Pireo

Pireo

Pirée

Piraeus

Πειραιάς[Peiraiás] Grezia

Podlasia

Podlakia/
Podlaquia/
Podlasia

Podlachie/
Podlasie

Podlachia/
Podlesia/Podlasie

Podlasie

Polonia

Podolia

Podolia

Frantzia

Podolie

Podolia

Поділля

Ukraina

Poitou-Charentes Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

Frantzia

Pokutia

Pokutia

Pocutie

Pokuttya/Pokuttia Покуття

Ukraina

Polesia

Polesia

Polésie

Polesia/Polesie

Палесьсе
(bielorrusiera) /
Полісся
(ukrainera)

Bielorrusia

Polonia Handia
(-a)

Gran Polonia

Grande-Pologne

Greater Poland

Wielkopolska

Polonia

Polonia Txikia
(-a)

Pequeña Polonia

Petite-Pologne

Lesser Poland

Małopolska

Polonia

Pomerania

Pomerania

Poméranie

Pomerania

Pommern

Alemania

Pomerania

Pomerania

Poméranie

Pomerania

Pomorze

Polonia

Pomerelia

Pomerelia

Pomérélie

Pomerelia

Pomorze
Gdańskie /
Pomorze
Wschodnie

Polonia

Posnania

Posnania

Posnanie /
Poznanie

Province of Posen Prowincja
Poznańska

Polonia

Prekmurje

Prekmurje

Prekmurje

Prekmurje

Prekmurje

Eslovenia

Preveza

Preveza/Prevesa

Préveza

Preveza

Πρέβεζα
[Préveza]

Grezia

Provence -Alpes- Provenza-AlpesCôte-d’Azur
Costa Azul

Provence-AlpesCôte-d’Azur

Provence-AlpesCôte-d’Azur

Provence-AlpesCôte-d’Azur

Frantzia

Prusia

Prusia

Prusse

Prussia

Preußen

Alemania

Renania

Renania

Rhénanie

North Rhine

Rheinland

Alemania

17

17

Proventza izen historiko gisa erabil daiteke.
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RenaniaPalatinatua (-a)

RenaniaPalatinado

RhénaniePalatinat

RhinelandPalatinate

Rheinland-Pfalz

Alemania

Retimno

Rétimo

Réthymnon

Rethymno

Ρέθυμνο
[Réthymno]

Grezia

Rhône-Alpeak
(-ak)

Ródano-Alpes

Rhône-Alpes

Rhône-Alpes

Rhône-Alpes

Frantzia

Ribagorza*

Ribagorza

Ribagorce

Ribagorza

Ribagorza
(aragoiera,
gaztelania) /
Ribagorça
(katalana)

Espainia

Ribatejo

Ribatejo

Ribatejo

Ribatejo

Ribatejo

Portugal

Rodope

Ródope

Rhodope

Rhodope

Ροδόπη [Rodópi]

Grezia

Rumelia

Rumelia

Roumélie

Rumelia/Rumeli

Румелия

Bulgaria

Rutenia

Rutenia

Ruthénie

Ruthenia

Русь

Ukraina

Rutenia Beltza
(-a)

Rutenia Negra

Ruthénie noire /
Russie noire

Black Ruthenia

Чорная Русь

Bielorrusia

Rutenia Gorria
(-a)

Rutenia Roja

Ruthénie rouge

Red Ruthenia

Червона Русь

Ukraina

Sakha/Jakutia
(Sakhako
Errepublika /
Jakutiako
Errepublika)

Saja/Yakutia

Sakha/Yakoutie

Sakha/Yakutia)

Республика Саха Errusia
(Якутия)
(errusiera) / Саха
Республиката
(sakhera/jakutera)

Salzburgo/
Salzburg

Salzburgo

Salzbourg

Salzburg

Salzburg

Austria

Samogitia

Samogitia/
Samogicia

Samogitie

Samogitia

Žemaitija

Lituania

Samos

Samos

Samos

Samos

Σάμος [Sámos]

Grezia

Sankt Gallen

Sankt Gallen /
S. Gall

Saint-Gall

Saint Gallen

Sankt Gallen

Suitza

Sardinia

Cerdeña

Sardaigne

Sardinia

Sardegna

Italia

Sarre/Saarland

Sarre

Sarre

Saarland

Saarland

Alemania

Satakunta

Satakunta

Satakunta

Satakunta

Satakunta
(finlandiera) /
Satakunda
(suediera)

Finlandia

Savonia

Savonia

Savonie

Savonia

Savo (finlandiera) Finlandia
/ Savolax
(suediera)

Saxonia

Sajonia

Saxe

Saxony

Sachsen

Alemania

Saxonia Beherea Baja Sajonia
(-a)

Basse-Saxe

Lower Saxony

Niedersachsen

Alemania

Saxonia-Anhalt

Sajonia-Anhalt

Saxe-Anhalt

Saxony-Anhalt

Sachsen-Anhalt

Alemania

Schaffhausen

Schaffhausen

Schaffhouse

Schaffhausen

Schaffhausen

Suitza

SchleswigHolstein

SchleswigHolstein

SchleswigHolstein

SchleswigHolstein

SchleswigHolstein

Alemania

Schwyz

Schwyz

Schwytz/Schwyz

Schwyz

Schwyz

Suitza
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Selonia

Selonia

Sélonie

Selonia

Sēlija

Letonia

Semigalia

Zemgale/
Semigalia/
Semigalia

Zemgale/
Sémigalle

Zemgale/
Semigalia/
Semigallia

Zemgale

Letonia

Serres

Serrai

Serrès

Serres

Σέρρες [Sérres]

Grezia

Silesia

Silesia

Silésie

Silesia

Śląsk

Polonia

Sirmia

Sirmia

Syrmie

Syrmia

Срем (serbiera) / Serbia
Srijem (kroaziera)

Sizilia

Sicilia

Sicile

Sicily

Sicilia

Italia

Sjælland/
Seelandia

Sjælland/Selandia Sjælland/Seeland

Sjælland/Zealand

Sjælland

Danimarka

Sobietar
Errepublika
Sozialisten
Batasuna (-a) /
SESB / Sobietar
Batasuna (-a)

Unión de
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas (URSS)
/ Unión Soviética

Union des
républiques
socialistes
soviétiques
(URSS) / Union
soviétique

Union of Soviet
Socialist
Republics (USSR)
/ Soviet Union

Союз Советских
Errusia
Социалистических
Республик
(СССР) /
Советский Союз

Sobrarbe*

Sobrarbe

Sobrarbe

Sobrarbe

Sobrarbe

Espainia

Solothurn

Soleura

Soleure

Solothurn

Solothurn

Suitza

Suabia

Suabia

Souabe

Swabia/Suabia/
Svebia

Schwaben/
Schwabenland

Alemania

Sudeteak (-ak)

Sudetes

Sudètes

Sudetes

Sudety

Txekia

Sudovia

Sudovia

Sudovie

Sudovia

Sūduva /
Suvalkija

Lituania

Sussex

Sussex

Sussex

Sussex

Sussex

Erresuma
Batua

Svealand

Svealand

Svealand

Svealand

Svealand

Suedia

Taimiria

Taimiria/Taymiria Taïmyrie

Taymiria

Таймы́рский
автоно́мный
о́круг (errusiera)

Errusia

Tataria/Tartaria Tartaria

Tatarie

Tartary

Тата́рия
(errusiera)

Errusia

Tatarstan
(Tatarstango
Errepublika)

Tartaristán/
Tatarstán

Tatarstan

Tatarstan

Республика
Татарстан
(errusiera) /
Татарстан
Республикасы
(tatarera)

Errusia

Tavastia

Tavastia

Tavastie

Tavastia

Häme
(finlandiera) /
Tavastland
(suediera)

Finlandia

Tesalia

Tesalia

Thessalie

Thessaly

Θεσσαλία
[Thessalía]

Grezia

Tesalonika

Tesalónica

Thessalonique

Thessaloniki

Θεσσαλονίκη
[Thessaloníki]

Grezia

Tesprotia

Tesprótida

Thesprotie

Thesprotia

Θεσπρωτία
[Thesprotía]

Grezia
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Ticino/Tesino

Tesino

Tessin

Ticino

Ticino

Suitza

Tirol

Tirol

Tyrol

Tirol

Tirol

Austria

Toscana

Toscana

Toscane

Tuscany

Toscana

Italia

Transilvania

Transilvania

Transylvanie

Transylvania

Transilvania/
Ardeal

Errumania

Transkarpatia /
Rutenia
Transkarpatikoa
(-a) / Ukraina
Subkarpatikoa
(-a)

Transcarpatia /
Rutenia
Transcarpática /
Ucrania
subcarpática

Transcarpat(h)ie /
Ruthénie
(sub)carpathique /
Ukraine
(sub)carpat(h)ique

Transcarpathia /
Transcarpathian
Ruthenia /
Subcarpathian
Ukraine

Закарпаття /
Закарпатська
Русь

Ukraina

Transnistria

Transnistria

Transnistrie

Transnistria

Transnistria /
Stânga Nistrului

Moldavia

Trás-os-Montes e
Alto Douro /
Trás-os-Montes
eta Duero Garaia
(-a)

Trás-os-Montes e Trás-os-Montes e
Alto Douro (Trás- Alto Douro
os-Montes y Alto
Douro)

Trás-os-Montes e Trás-os-Montes e
Alto Douro (Trás- Alto Douro
os-Montes and
Upper Douro)

Portugal

Trazia

Tracia

Thrace

Thrace

Тракия

Bulgaria

Trentino - Adige Trentino-Alto
Garaia (-a) /
Adigio
Trentino - Hego
Tirol

Trentin-HautAdige

Trentino-South
Tyrol / TrentinoAlto Adige

Trentino-Alto
Adige

Italia

Trikala

Trikala

Trikala

Trikala

Τρίκαλα [Tríkala] Grezia

Turena*

Turena

Touraine

Touraine

Touraine

Frantzia

Turgovia

Turgovia

Thurgovie

Thurgau

Thurgau

Suitza

Turingia

Turingia

Thuringe

Thuringia

Thüringen

Alemania

Tuva (Tuvako
Errepublika)

Tuva

Touva

Tuva

Республика Тыва Errusia
(errusiera) / Тыва
Республика
(tuvera)

Txetxenia
(Txetxeniako
Errepublika)

Chechenia

Tchétchénie

Chechnya/
Chechnia/
Chechenia

Чеченская
Республика
(errusiera) /
Нохчийн
Республика
(txetxenera)

Txukotka

Chukotka

Tchoukotka

Chukotka

Чуко́тский
Errusia
автоно́мный
о́круг (errusiera) /
Чукоткакэн
автономныкэн
округ (txuktxiera)

Txuvaxia
(Txuvaxiako
Errepublika)

Chuvashia

Tchouvachie

Chuvashia

Чувашская
Республика
(errusiera) /
Чăваш
Республики
(txuvaxera)
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Udmurtia
(Udmurtiako
Errepublika)

Udmurtia

Oudmourtie

Udmurtia

Удмуртская
Республика
(errusiera) /
Удмурт Элькун
(udmurtera)

Ulster/Uladh

Ulster

Ulster

Ulster

Ulster (ingelesa) / Irlanda
Uladh (irlandera)

Umbria

Umbría

Ombrie

Umbria

Umbria

Italia

Uri

Uri

Uri

Uri

Uri

Suitza

Urrezko Horda

Horda de Oro /
Horda Dorada

Horde d’Or

Golden Horde

Алтан Ордын улс Errusia
(mongoliera) /
Золотая Орда
(errusiera)

Ust-Orda
Buriatia

Buriatos de UstOrda / Ust-Orda
Buriàtia

Bouriatie-OustOrda

Ust-Orda Buryat
Okrug / Ust-Orda
Buryatia

Усть-Орды́нский Errusia
Буря́тский о́круг
(errusiera) / УстьОрдын Буряадай
округ (buriatera)

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Valais

Valais

Valais

Valais

Valais (frantsesa)/ Suitza
Wallis (alemana)

Valakia

Valaquia

Valachie

Wallachia/
Walachia

Ţara Românească Errumania

Valentziako
Erkidegoa (-a)

Comunitat
Valenciana /
Comunidad
Valenciana

Communauté
valencienne

Valencian
Community

Comunitat
Valenciana

Espainia

Valonia

Valonia

Wallonie

Wallonia

Wallonie
(frantsesa) /
Wallonië
(nederlandera)

Belgika

Valoniako
Brabante

Brabante valón

Brabant wallon

Walloon Brabant

Brabant-Wallon
(frantsesa) /
Waals-Brabant
(nederlandera)

Belgika

Varmia

Varmia/Warmia

Varmie/Warmie

Warmia

Warmia

Polonia

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Suitza

Veneto

Véneto

Région de la
Vénétie

Veneto/Venetia

Veneto

Italia

Viena

Viena

Vienne

Vienna

Wien

Austria

Voivodina

Voivodina

Voïvodine/
Vojvodine

Vojvodina

Војводина
(serbiera)

Serbia

Volinia

Volinia

Volhynie

Volhynia /
Volynia

Волинь

Ukraina

Vorarlberg

Vorarlberg

Vorarlberg

Vorarlberg

Vorarlberg

Austria

Wessex

Wessex

Wessex

Wessex

Wessex

Erresuma
Batua

Westfalia

Westfalia

Westphalie

Westphalia

Westfalen

Alemania

Errusia

Herbehe.
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Württemberg

Wurtemberg

Wurtemberg

Württemberg

Württemberg

Alemania

Xanti

Xanti

Xánthi

Xanthi

Ξάνθη [Xánthi]

Grezia

Yorkshire eta
Humber

Yorkshire y
Humber

Yorkshire et
Humber

Yorkshire and the Yorkshire and the Erresuma
Humber
Humber
Batua

Zante/Zazinto

Zante / Zacinto

Zakynthos / Zante / Zakynthos / Zante Ζάκυνθος
Zacynthe
[Zákyntos]

Zazpi Herbehere
Batuen
Errepublika /
Probintzia
Batuak (-ak)

Provincias Unidas Provinces-Unies
/ República de los
Siete Países Bajos
Unidos

Republic of the
Seven United
Netherlands /
United Provinces

Republiek der
Zeven Verenigde
Nederlanden

Herbehe.

Zeelanda

Zelanda

Zélande

Zeeland/Zealand

Zeeland

Herbehe.

Zefalonia

Cefalonia

Céphalonie

Kefalonia

Κεφαλλονιά /
Κεφαλονιά
[Kefalonia]

Grezia

Zikladeak

Cícladas

Cyclades

Cyclades

Κυκλάδες
[Kykládes]

Grezia

Zug

Zug

Zoug

Zug

Zug

Suitza

Zürich

Zurich

Zurich

Zürich

Zürich

Suitza
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Abruzos (los)

Abruzzo

Ática Oriental

Ekialdeko Atika

Acaya

Akaia

Aukštaitija

Lituania Garaia (-a)

Adiguesia

Adigea (Adigeako
Errepublika)

Austrasia

Austrasia

Auvernia

Auvernia

Azores

Azoreak (-ak)

Baden-Wurtemberg

Baden-Württemberg
Alentejo Beherea (-a)

Åland

Åland

Albret/Labrit

Albret/Labrit*

Algarve

Algarve

Alsacia

Alsazia

Baixo Alentejo / Bajo
Alentejo

Alta Austria

Austria Garaia (-a)

Baja Austria

Austria Beherea (-a)

Alta Carniola

Karniola Garaia (-a)

Baja Carniola

Karniola Beherea (-a)

Alta Normandía

Normandia Garaia (-a)

Baja Estiria

Estiria Beherea (-a)

Altái

Altai (Altaiko
Errepublika)

Baja Normandía

Normandia Beherea (-a)

Alto Alentejo

Alentejo Garaia (-a)

Baja Sajonia

Saxonia Beherea (-a)

Anberes

Banat

Amberes

Banato

Andalucía

Andaluzia (Andaluziako
Autonomia Erkidegoa)

Bashkortostán/ Baskiria/
Bashkiria

Baxkortostan/Baxkiria
(Baxkortostango
Errepublika)

Anglia Oriental

East Anglia / Ekialdeko
Anglia

Basilea-Campiña

Basilea Herrialdea (-a)
Basilea Hiria (-a)

Anjou

Anjou*

Basilea-Ciudad
Basilicata

Basilicata

Aosta (Valle de)

Aostako Harana (-a)

Baviera

Bavaria

Appenzell Rodas
Exteriores

Appenzell
Ausserrhoden

Bearn

Bearno/Biarno*

Appenzell Rodas
Interiores

Appenzell Innerrhoden

Beira Alta

Beira Garaia (-a)

Beira Baixa / Beira Baja

Beira Beherea (-a)

Apulia

Apulia

Beira Litoral

Kostaldeko Beira

Aquitania

Akitania

Beocia

Beozia

Aragoi (Aragoiko
Autonomia Erkidegoa)

Berlín

Berlin

Berna

Berna

Arcadia

Arkadia

Berry

Berry*

Argólida

Argolida

Besarabia

Besarabia

Argovia

Argovia

Bigorra

Bigorra*

Arta

Arta

Bohemia

Bohemia

Artois

Artois*

Borbonés/Borbonesado

Borboierria* (-a)

Atenas

Atenas

Borgoña

Borgoina

Ática

Atika

Brabante

Brabante

Ática Occidental

Mendebaldeko Atika

Brabante flamenco

Flandriako Brabante

Brabante Septentrional

Ipar Brabante

Aragón

18

Zeinu diakritikoarekin (Åland) nahiz gabe (Aland) idatz
daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko bereziak
(gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.

19

18

19

Burgundia izen historiko gisa erabil daiteke.
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Brabante valón

Valoniako Brabante

Cefalonia

Zefalonia

Brandeburgo

Brandenburgo/
Brandenburg

Centro

Centre

Cerdeña

Sardinia

Champaña-Ardenas

Champagne-Ardenne

Chechenia

Txetxenia (Txetxeniako
Errepublika)

Bremen

Bremen

Bretaña

Bretainia

Bucovina

Bukovina

Budjak

Bujak

Chukotka

Txukotka

Bureba

Bureba*

Chuvashia

Burgenland

Burgenland

Txuvaxia (Txuvaxiako
Errepublika)

Buriatia

Buriatia (Buriatiako
Errepublika)

Cícladas

Zikladeak

Comunidad de Madrid

Madrilgo Erkidegoa (-a)
(Madrilgo Autonomia
Erkidegoa)

Buriatos de Aguínskoye / Aga-Buriatia
Aga Buriàtia
Buriatos de Ust-Orda /
Ust-Orda Buriàtia

Ust-Orda Buriatia

Comunitat Valenciana /
Comunidad Valenciana

Valentziako Erkidegoa
(-a)

Calabria

Calabria

Connacht

Connacht/Connachta

Kaltzidika

Córcega

Korsika

Campania

Campania

Corfú

Korfu

Canarias

Kanariak (-ak)
(Kanarietako Autonomia
Erkidegoa)

Corintia

Korintia

Cornualles

Kornualles/Kornubia

Creta

Kreta

Crimea (República
Autónoma de Crimea

Krimea (Krimeako
Errepublika Autonomoa)

Crişana

Crişana20

Cujavia/Kuyavia

Kujabia

Curlandia

Kurlandia

Daguestán/ Daghestan

Dagestan (Dagestango
Errepublika)

Dalecarlia

Dalarna21/Dalekarlia22

Dalmacia

Dalmazia

Delfinado

Dofinerria* (-a)

Dinamarca del Sur

Hegoaldeko Danimarka

Dobruja

Dobruja

Dodecaneso

Dodekaneso
Donbass

Calcídica

Canea/Hania

Kanea

Cantabria

Kantabria (Kantabriako
Autonomia Erkidegoa)

Carantania

Karantania

Carelia

Karelia

Carelia

Karelia (Kareliako
Errepublika)

Carintia

Esloveniar Karintia

Carintia

Karintia

Carnia

Karnia

Carniola

Karniola

Carniola Blanca

Karniola Zuria (-a)

Carniola Interior

Barne Karniola

Castilla la Nueva

Gaztela Berria* (-a)

Castilla la Vieja

Gaztela Zaharra* (-a)

Donbass

Castilla y León

Gaztela eta Leon
(Gaztela eta Leongo
Autonomia Erkidegoa)

Douro Litoral / Duero
Litoral

Douro Litoral /
Kostaldeko Duero

Drama

Drama

Castilla-La Mancha

Gaztela-Mantxa
(Gaztela-Mantxako
Autonomia Erkidegoa)

Drente

Drenthe

Casubia/Cachubia

Kaxubia

Cataluña

Katalunia (Kataluniako
Autonomia Erkidegoa)

Europako eskualde historiko-politiko nagusiak

20
Zeinu diakritikoarekin (Crişana) nahiz gabe (Crisana)
idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko
bereziak (gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
21
Gaur eguneko konderria.
22
Probintzia historikoa.
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Dzūkija

Dzūkija /Dainava

Franco Condado

Franche-Comté

Egeo meridional

Hego Egeo

Franconia

Frankonia

Egeo septentrional

Ipar Egeo

Friburgo

Friburgo

Élide

Elide

Frisia

Frisia

Emacia

Ematia

Friuli-Venecia Julia

Friuli-Venezia-Julia

Emilia-Romaña

Emilia-Romagna

Ftiótide/Ptiótide

Ftiotida

Epiro

Epiro

Gagauzia

Gagauzia

Escandinavia

Eskandinavia

Gales (País de)

Gales

Escania

Eskania

Galicia

Escocia

Eskozia

Galizia (Galiziako
Autonomia Erkidegoa)

Eslavonia (Esclavonia)

Eslavonia (Esklavonia)

Galicia/Galitzia

Galitzia

Essex

Essex

Gascuña

Gaskoinia*

Este de Inglaterra

Ekialdeko Ingalaterra

Ginebra

Geneva

Estiria

Estiria

Glaris

Glaris

Estremadura

Estremadura

Gorizia

Gorizia

Etolia-Acarnania

Etolia-Akarnania

Götaland

Eubea

Eubea

Götaland/Gotalandia
(zaharra)

Euritania

Euritania

Gran Llanura del Norte

Iparraldeko Lautada
Handia (-a)

Evenkia

Evenkia

Gran Llanura del Sur

Extremadura

Extremadura
(Extremadurako
Autonomia Erkidegoa)

Hegoaldeko Lautada
Handia (-a)

Gran Londres

Londres Handia (-a)

Famagusta

Polonia Handia (-a)

Famagusta

Gran Polonia

Erdialdeko Grezia

Faroe

Faroe uharteak (-ak)

Grecia Central

Mendebaldeko Grezia

Federación de BosniaHerzegovina

Bosnia eta
Herzegovinako
Federazioa (-a)

Grecia occidental
Grevená

Grevena

Grisones

Grisonia

Finlandia Genuina

Jatorrizko Finlandia

Groninga

Groningen

Finlandia Meridional

Hego Finlandia

Güeldres

Gelderland

Finlandia Occidental

Mendebaldeko
Finlandia

Guyena

Guiena*

23

Finlandia Oriental

Ekialdeko Finlandia

Flandes

Flandria24

Flandes Occidental

Mendebaldeko Flandria

Flandes Oriental

Ekialdeko Flandria

Flevolanda

Flevoland

Florina

Florina

Fócida/Fócide

Fozida

Zeinu diakritikoarekin (Dzūkija) nahiz gabe (Dzukija)
idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko
bereziak (gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
24
Flandes izen historiko gisa erabil daiteke.
23

25
Hainaut (antzina, Henao) Hainaut

Hamburgo

Hanburgo/Hamburg

Hebros/Evros

Hebro

Heraklion/Heraclión/
Herakleion/Iraklion/
Candía

Heraklion

Hesse

Hessen

Holanda

Holanda

Holanda Meridional

Hego Holanda

Holanda Septentrional

Ipar Holanda

25

Henao izen historiko gisa erabil daiteke.
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Holstein

Holstein

Kent

Kent

Horda de Oro / Horda
Dorada

Urrezko Horda

Kilkís

Kilkis

Hovedstaden (Capital)

Hovedstaden

Kirenia

Kirenia

Hungría Central

Erdialdeko Hungaria

Komi

Komi (Komien
Errepublika)

Hungría del Norte

Iparraldeko Hungaria

Koriakia

Koriakia

Illes Balears / Islas
Baleares / Baleares

Balear Uharteak (-ak) /
Balearrak (-ak) (Balear
Uharteetako Autonomia
Erkidegoa)

Kozani

Kozani

La Rioja

Errioxa (Errioxako
Autonomia Erkidegoa)

Inglaterra

Ingalaterra

Lacio

Lazio

Inglaterra del Nordeste

Ipar-ekialdeko
Ingalaterra

Laconia

Lakonia

Languedoc-Rosellón

Languedoc-Roussillon26

Inglaterra del Noroeste

Ipar-mendebaldeko
Ingalaterra

Laponia

Laponia

Inglaterra del Sudeste

Hego-ekialdeko
Ingalaterra

Larisa

Larisa

Larnaca

Larnaka

Inglaterra del Sudoeste

Hego-mendebaldeko
Ingalaterra

Las Marcas

Markak (-ak)

Lasiti/Lasithi

Lasiti

Ingushetia

Inguxetia (Inguxetiako
Errepublika)

Latgale/Latgalia

Latgalia

Leinster

Leinster/Laighean

Lemosín

Limousin

Lesbos

Lesbos

Leucas

Leukada

Lieja

Lieja

Liguria

Liguria

Limassol/Limasol

Limasol

Limburgo

Limburg/Linburgo
Limburg/Linburgo

Ioanina

Joanina/Ioanina

Irlanda del Norte

Ipar Irlanda

Isla de Francia

Ile-de-France

Islas Jónicas

Joniako Uharteak (-ak)

Istria

Istria

Jacetania

Jazetania*

Jakasia

Khakasia (Khakasiako
Errepublika)

27

Janti-Mansi

Khanti-Mansi

Limburgo

Jura

Jura

Lituania Menor

Jutlandia

Jutlandia

Lituania Txikia (-a) /
Lituania Prusiarra (-a)

Jutlandia Central

Erdialdeko Jutlandia

Livonia

Livonia

Jutlandia Septentrional

Ipar Jutlandia

Lombardía

Lombardia

Kabardino-Balkaria

Kabardino-Balkaria
(Kabardino-Balkariako
Errepublika)

Lorena

Lorrena

Lotaringia

Lotaringia

Lucerna

Luzerna

Lusacia

Lusazia

Luxemburgo

Luxenburgo/
Luxemburg

Lyonesado/Leonesado

Lyonerria* (-a)

Macedonia

Mazedonia

Kalmukia
Karacháevo-Cherkesia /
Karachái-Cherkesia

Kalmukia (Kalmukiako
Errepublika)
Karatxai-Txerkesia
(Karatxai-Txerkesiako
Errepublika)

Karditsa

Karditsa

Kastoria

Kastoria

Kavala

Kavala

Europako eskualde historiko-politiko nagusiak
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Rossello izen historiko gisa erabil daiteke.
Erdi Aroan, uharteak Santa Marta izena izan zuen.
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Navarra / Comunidad
Foral de Navarra

Nafarroa (Nafarroako
Foru Erkidegoa)29

Nenetsia

Nenetsia

Neuchatel

Neuchâtel

Neustria

Neustria

Nicosia

Nikosia

Nidwalden

Nidwalden

Norrland

Norrland

Mari El (Mari El
Errepublika / Marien
Errepublika)

Norte-Paso de Calais

Nord-Pas-de-Calais

Northumbria

Northumbria

Masuria/Mazuria

Masuria/Mazuria

Obwalden

Obwalden

Mazovia/Masovia

Mazovia

Occitania

Okzitania*

MecklemburgoPomerania Anterior /
MecklemburgoPomerania Occidental /
MecklemburgoAntepomerania

MecklenburgAurrepomerania

Oltenia

Oltenia

Orleanesado

Orleanerria* (-a)

Osetia del Norte-Alania

Ipar Osetia-Alania (Ipar
Osetia-Alaniako
Errepublika)

Mediodía-Pirineos

Midi-Pyrénées

Ostrobotnia

Ostrobotnia

Mercia

Mercia

Oulu

Oulu

Mesenia

Overijssel

Overijssel

Mesia

Pafos

Pafos

Metohija

Metohia

País Vasco / Euskadi

Midlands Occidentales

Mendebaldeko
Midlands

Euskal Autonomia
Erkidegoa (-a)

Midlands Orientales

Ekialdeko Midlands

Milanesado / Ducado de
Milán

Milanerria (-a) /
Milango Dukerria (-a)

Minho/Miño

Miño

Molise

Molise

Macedonia Central

Erdialdeko Mazedonia

Macedonia occidental

Mendebaldeko
Mazedonia

Macedonia oriental y
Tracia

Ekialdeko Mazedonia
eta Trazia

Madeira

Madeira

Magnesia

Magnesia

Maramureş

Maramureş28

Mari El

Mesenia
Mesia

Atos mendia / Mendi
Monte Athos / Estado
Monástico Autónomo de Santuko Errepublika
Monastiko Autonomoa
la Montaña Sagrada
(-a)

Países del Loira / País del Pays de la Loire
Loira
Palatinado

Palatinatua (-a)

Pella

Pella

Peloponeso

Peloponeso

Pequeña Polonia

Polonia Txikia (-a)

Piamonte

Piemonte

Picardía

Pikardia

Pieria

Pieria

Pireo

Pireo

Podlakia/Podlaquia/
Podlasia

Podlasia

Podolia

Podolia

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

Moravia

Moravia

Mordovia

Mordovia (Mordoviako
Errepublika)

Munster

Munster / An
Mhumhain

Muntenia

Muntenia

Pokutia

Pokutia

Namur

Namur

Polesia

Polesia

Pomerania

Pomerania

Zeinu diakritikoarekin (Maramureş) nahiz gabe (Maramures) idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da
diakritiko bereziak (gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
28

29

Nafarroako Foru Komunitatea izendapena ere erabil daiteke.
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EUSKARA

Pomerelia

Pomerelia

Rutenia Roja

Rutenia Gorria (-a)

Posnania

Posnania

Saja/Yakutia

Prekmurje

Prekmurje

Preveza/Prevesa

Preveza

Sakha/Jakutia (Sakhako
Errepublika / Jakutiako
Errepublika)

Principado de Asturias /
Asturias

Asturiasko Printzerria
(-a) / Asturias
(Asturiasko Printzerriko
30
Autonomia Erkidegoa)

Sajonia

Saxonia

Sajonia-Anhalt

Saxonia-Anhalt

Salzburgo

Salzburgo/Salzburg

Samogitia/Samogicia

Samogitia

Samos

Samos
Sankt Gallen

Provenza-Alpes-Costa
Azul

Provence31-Alpes-Côted’Azur

Provincia Autónoma
Hebrea

Juduen Probintzia
Autonomoa (-a)

Sankt Gallen / S. Gall
Sarre

Sarre/Saarland

Provincias Unidas /
República de los Siete
Países Bajos Unidos

Zazpi Herbehere
Batuen Errepublika /
Probintzia Batuak (-ak)

Satakunta

Satakunta

Savonia

Savonia

Prusia

Prusia

Schaffhausen

Schaffhausen

Prusia Occidental

Mendebaldeko Prusia

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Prusia Oriental

Ekialdeko Prusia

Schwyz

Schwyz

Quíos

Kios

Selonia

Selonia

Murtziako Eskualdea
(-a) / Murtzia
(Murtziako Eskualdeko
Autonomia Erkidegoa)

Señorío de Molina

Molinako Jaurerria* (-a)

Serrai

Serres

Sicilia

Sizilia

Kostaldea (Esloveniako
kosta)

Silesia

Silesia

Sirmia

Sirmia

Sjælland/Selandia

Sjælland/Seelandia

Sobrarbe

Sobrarbe*

Región de Murcia /
Murcia

Región del Litoral
Renania

Renania

Renania del NorteWestfalia

Ipar Renania Westfalia

Renania-Palatinado

Renania-Palatinatua (-a)

Soleura

Solothurn

República Serbia

Bosniako Serbiar
Errepublika

Suabia

Suabia

Sudetes

Sudeteak (-ak)

República Turca del
Norte de Chipre

Ipar Zipreko Turkiar
Errepublika

Sudovia

Sudovia

Rétimo

Retimno

Sussex

Sussex

Ribagorza

Ribagorza*

Svealand

Svealand

Ribatejo

Ribatejo

Taimiria/Taymiria

Taimiria

Ródano-Alpes

Rhône-Alpeak (-ak)

Tartaria

Tataria/Tartaria

Ródope

Rodope

Tartaristán/Tatarstán

Tatarstan (Tatarstango
Errepublika)

Rumelia

Rumelia

Tavastia

Tavastia

Rusia Blanca

Errusia Zuria (-a)

Tesalia

Tesalia

Rutenia

Rutenia

Tesalónica

Tesalonika

Rutenia Negra

Rutenia Beltza (-a)

Tesino

Ticino/Tesino

Tesprótida

Tesprotia

Tierra de Chelmno

Kulmerlandia

30
31

Asturietako Printzerria izen historiko gisa erabil daiteke.
Proventza izen historiko gisa erabil daiteke.
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Tirol

Tirol

Toscana

Toscana

Tracia

Trazia

Transcarpatia / Rutenia
Transcarpática / Ucrania
subcarpática

Transkarpatia /
Rutenia
Transkarpatikoa (-a) /
Ukraina Subkarpatikoa
(-a)

Transdanubia central

Erdialdeko
Transdanubia

Transdanubia meridional Hegoaldeko
Transdanubia
Transdanubia occidental

Mendebaldeko
Transdanubia

Transilvania

Transilvania

Transnistria

Transnistria

Trás-os-Montes e Alto
Trás-os-Montes e Alto
Douro (Trás-os-Montes y Douro / Trás-os-Montes
eta Duero Garaia (-a)
Alto Douro)
Trentino-Alto Adigio

209

Trentino - Adige Garaia
(-a) / Trentino - Hego
Tirol

GAZTELANIA

EUSKARA

Sobietar Errepublika
Unión de Repúblicas
Sozialisten Batasuna
Socialistas Soviéticas
(URSS) / Unión Soviética (-a) / SESB / Sobietar
Batasuna (-a)
Uri

Uri

Utrecht

Utrecht

Uusimaa

Nilandia/Uusimaa

Valais

Valais

Valaquia

Valakia

Valonia

Valonia

Varmia/Warmia

Varmia

Vaud

Vaud

Véneto

Veneto

Viena

Viena

Voivodina

Voivodina

Volinia

Volinia

Vorarlberg

Vorarlberg

Wessex

Wessex

Westfalia

Westfalia

Wurtemberg

Württemberg

Xanti

Xanti

Yamalia

Jamalia
Yorkshire eta Humber

Trikala

Trikala

Turena

Turena*

Turgovia

Turgovia

Turingia

Turingia

Yorkshire y Humber

Tuva

Tuva (Tuvako
Errepublika)

Zante / Zacinto

Zante/Zazinto

Zelanda

Zeelanda

Udmurtia

Udmurtia (Udmurtiako
Errepublika)

Zemgale/Semigalia/
Semigalia

Semigalia

Ulster

Ulster/Uladh

Zug

Zug

Umbría

Umbria

Zurich

Zürich
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EUSKARA

FRANTSESA

EUSKARA

Abruzzes (les)

Abruzzo

Arta

Arta

Achaïe

Akaia

Artois

Artois*

Açores

Azoreak (-ak)

Athènes

Atenas

Adyguée

Adigea (Adigeako
Errepublika)

Attique

Atika

Aga-Bouriatie

Aga-Buriatia

Attique de l’Est

Ekialdeko Atika

Åland

Åland

Attique de l’Ouest

Mendebaldeko Atika
Austrasia

Albret/Labrit

Albret/Labrit*

Austrasie
Auvergne

Auvernia

Algarve

Algarve

Alsace

Alsazia

Altaï

Altai (Altaiko
Errepublika)

Bade-Wurtemberg

Baden-Württemberg

Alto Alentejo (Haut
Alentejo)

Alentejo Garaia (-a)

Baixo Alentejo (Bas
Alentejo)

Alentejo Beherea (-a)

Andalousie

Andaluzia (Andaluziako
Autonomia Erkidegoa)

Bâle-Campagne

Basilea Herrialdea (-a)

Bâle-Ville

Basilea Hiria (-a)

Angleterre

Ingalaterra

Banat

Banat

Angleterre de l’Est

Ekialdeko Ingalaterra

Basilicate

Basilicata

Angleterre du Nord-Est

Ipar-ekialdeko
Ingalaterra

Basse-Autriche

Austria Beherea (-a)

Angleterre du NordOuest

Ipar-mendebaldeko
Ingalaterra

Basse-Carniole

Karniola Beherea (-a)

Basse-Normandie

Normandia Beherea (-a)

Angleterre du Sud-Est

Hego-ekialdeko
Ingalaterra

Basse-Saxe

Saxonia Beherea (-a)

Basse-Styrie

Estiria Beherea (-a)

Bavière

Bavaria

Bearn

Bearno/Biarno*

Beira Alta

Beira Garaia (-a)

Beira Baixa

Beira Beherea (-a)

Beira Litoral

Kostaldeko Beira

Béotie

Beozia

Berlin

Berlin

Berne

Berna

32

Angleterre du Sud-Ouest Hego-mendebaldeko
Ingalaterra

Bachkortostan /Bachkirie Baxkortostan/Baxkiria
(Baxkortostango
Errepublika)

Anjou

Anjou*

Anvers

Anberes

Aoste (Val d’)

Aostako Harana (-a)

Appenzell RhodesExtérieures

Appenzell
Ausserrhoden

Appenzell RhodesIntérieures

Appenzell Innerrhoden

Aquitaine

Akitania

Berry

Berry*

Aragon

Aragoi (Aragoiko
Autonomia Erkidegoa)

Bessarabie

Besarabia
Bigorra*

Arcadie

Arkadia

Bigorre
Bohême

Bohemia

Argolide

Argolida

Boudjak

Bujak

Argovie

Argovia

Bourbonnais

Borboierria* (-a)

Bourgogne

Borgoina33

Zeinu diakritikoarekin (Åland) nahiz gabe (Aland) idatz
daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko bereziak
(gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
32
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Burgundia izen historiko gisa erabil daiteke.
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Chalcidique

Kaltzidika

Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne

Chios/ Chio

Kios

Communauté de Madrid

Madrilgo Erkidegoa (-a)
(Madrilgo Autonomia
Erkidegoa)

Communauté
valencienne

Valentziako Erkidegoa
(-a)

Connacht

Connacht/Connachta

Corcyre ou Corfou

Korfu

Brême

Bremen

Corinthie

Korintia

Bretagne

Bretainia

Cornouailles

Kornualles/Kornubia

Bukovine

Bukovina

Corse

Korsika

Bureba

Bureba*

Courlande

Kurlandia

Burgenland

Burgenland

Crète

Kreta

Cachoubie

Kaxubia

Calabre

Calabria

Crimée (République
Autonome de Crimée)

Krimea (Krimeako
Errepublika Autonomoa)

Campanie

Campania

Crişana

Crişana34

Canaries

Kanariak (-ak)
(Kanarietako Autonomia
Erkidegoa)

Cujavie/Coujavie

Kujabia

Cyclades

Zikladeak

Daguestan / Daghestan

Dagestan (Dagestango
Errepublika)

Bouriatie

Buriatia (Buriatiako
Errepublika)

Bouriatie-Oust-Orda

Ust-Orda Buriatia

Brabant

Brabante

Brabant flamand

Flandriako Brabante

Brabant wallon

Valoniako Brabante

Brabant-Septentrional /
Brabant-du-Nord

Ipar Brabante

Brandebourg

Brandenburgo/
Brandenburg

Canée/Chania/Hania

Kanea

Cantabrie

Kantabria (Kantabriako
Autonomia Erkidegoa)

Dalécarlie

Dalarna35/Dalekarlia36
Dalmazia

Karantania

Dalmatie

Carantanie

Danemark-du-Sud

Hegoaldeko Danimarka

Carélie

Karelia

Dauphiné

Dofinerria* (-a)

Carélie

Karelia (Kareliako
Errepublika)

Dobroudja/Dobrogée
(antzinako izena)

Dobruja

Carinthie

Esloveniar Karintia

Dodécanèse

Dodekaneso

Carinthie

Karintia

Donbass

Donbass

Carnie

Karnia

Douro Litoral

Carniole

Karniola

Douro Litoral /
Kostaldeko Duero

Carniole-Blanche

Karniola Zuria (-a)

Dráma

Drama

Barne Karniola

Drenthe

Drenthe

Gaztela eta Leon
(Gaztela eta Leongo
Autonomia Erkidegoa)

Dzūkija/Dainava

Dzūkija37/Dainava

Écosse

Eskozia

Élide

Elide

Carniole-Intérieure
Castille-et-León

Castille-La Manche

Gaztela-Mantxa
(Gaztela-Mantxako
Autonomia Erkidegoa)

Catalogne

Katalunia (Kataluniako
Autonomia Erkidegoa)

Centre

Centre

Céphalonie

Zefalonia

34
Zeinu diakritikoarekin (Crişana) nahiz gabe (Crisana)
idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko
bereziak (gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
35
Gaur eguneko konderria.
36
Probintzia historikoa.
37
Zeinu diakritikoarekin (Dzūkija) nahiz gabe (Dzukija)
idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko
bereziak (gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
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Émilie-Romagne

Emilia-Romagna

Glaris

Glaris

Épire

Epiro

Gorizia

Gorizia

Essex

Essex

Götaland

Götaland

Est-Anglie

East Anglia / Ekialdeko
Anglia

Grand Londres

Londres Handia (-a)

Grande plaine du Nord

Iparraldeko Lautada
Handia (-a)

Grande plaine du Sud

Hegoaldeko Lautada
Handia (-a)

Grande-Pologne

Polonia Handia (-a)

Grèce central

Erdialdeko Grezia

Grèce de l’Ouest

Mendebaldeko Grezia

Grevena

Grevena

Grisons

Grisonia

Groningue

Groningen

Gueldre

Gelderland

Guyenne

Guiena*

Hainaut

Hainaut39

Hambourg

Hanburgo/Hamburg

Haute Lituanie

Lituania Garaia (-a)

Haute-Autriche

Austria Garaia (-a)

Haute-Carniole

Karniola Garaia (-a)

Haute-Normandie

Normandia Garaia (-a)

Estremadura

Estremadura

Estrémadure

Extremadura
(Extremadurako
Autonomia Erkidegoa)

Étolie-Acarnanie

Etolia-Akarnania

Eubée

Eubea

Eurytanie/Évrytanie

Euritania

Évenkie

Evenkia

Évros

Hebro

Famagouste

Famagusta

Fédération de Bosnie et
Herzégovine

Bosnia eta
Herzegovinako
Federazioa (-a)

Féroé

Faroe uharteak (-ak)

Finlande du Sud-Ouest

Jatorrizko Finlandia

Finlande-Méridionale

Hego Finlandia

Finlande-Occidentale

Mendebaldeko
Finlandia

Finlande-Orientale

Ekialdeko Finlandia

Flandre

Flandria38

Flandre Occidentale

Mendebaldeko Flandria

Flandre orientale

Ekialdeko Flandria

Flevoland

Flevoland

Flórina

Florina

Franche-Comté

Franche-Comté

Hollande-Septentrionale / Ipar Holanda
Hollande-du-Nord

Franconie

Frankonia

Holstein

Holstein

Fribourg

Friburgo

Hongrie centrale

Erdialdeko Hungaria

Frioul-Vénétie julienne

Friuli-Venezia-Julia

Hongrie septentrionale

Iparraldeko Hungaria

Frise

Frisia

Horde d’Or

Urrezko Horda

Gagauzie

Gagauzia

Hovedstaden

Galice

Galizia (Galiziako
Autonomia Erkidegoa)

Hovedstaden (région de
la Capitale)
Iamalie

Jamalia

Galicie

Galitzia

Ile-de-France

Ile-de-France

Galles (le pays de)

Gales

Îles Baléares

Gascogne

Gaskoinia*

Genève

Geneva

Balear Uharteak (-ak) /
Balearrak (-ak) (Balear
Uharteetako Autonomia
Erkidegoa)

38

Flandes izen historiko gisa erabil daiteke.
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Héraklion/Iráklio/Candie Heraklion
Hesse

Hessen

Hollande

Holanda

Hollande-Méridional /
Hollande-du-Sud

Hego Holanda

39

Henao izen historiko gisa erabil daiteke.
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Îles ioniennes

Joniako Uharteak (-ak)

Leinster

Leinster/Laighean

Imathie/Émathie

Ematia

Lesbos

Lesbos

Ingouchie

Inguxetia (Inguxetiako
Errepublika)

Leucade

Leukada41

Ioannina

Joanina/Ioanina

Liège

Lieja

Irlande du Nord

Ipar Irlanda

Ligurie

Liguria

Istrie

Istria

Limassol

Limasol

Jacetania

Jazetania*

Limbourg

Limburg/Linburgo

Jura

Jura

Limbourg

Limburg/Linburgo

Jutland

Jutlandia

Limousin

Limousin

Jutland-Central

Erdialdeko Jutlandia

Livonie

Livonia

Jutland-du-Nord

Ipar Jutlandia

Lombardie

Lombardia

Kabardino-Balkarie

Kabardino-Balkaria
(Kabardino-Balkariako
Errepublika)

Lorraine

Lorrena

Lotharingie

Lotaringia

Lucerne

Luzerna

Lusace

Lusazia

Luxembourg

Luxenburgo/
Luxemburg

Lyonnais

Lyonerria* (-a)

Macédoine

Mazedonia

Macédoine centrale

Erdialdeko Mazedonia

Macédoine de l’Est et
Thrace

Ekialdeko Mazedonia
eta Trazia

Kalmoukie
KaratchaïévoTcherkessie

Kalmukia (Kalmukiako
Errepublika)
Karatxai-Txerkesia
(Karatxai-Txerkesiako
Errepublika)

Karditsa

Karditsa

Kastoria

Kastoria

Kavala

Kavala

Kent

Kent

Macédoine de l’Ouest

Khakassie

Khakasia (Khakasiako
Errepublika)

Mendebaldeko
Mazedonia

Madère

Madeira

Khantis-Mansis

Khanti-Mansi

Magnésie

Magnesia

Kilkís

Kilkis

Marches

Markak (-ak)

Koriakie

Koriakia

Marmatie

Maramureş42

Kozani

Kozani

Mazovie

Mazovia

Kyrenia

Kirenia

Mazurie

Masuria/Mazuria

La Rioja

Errioxa (Errioxako
Autonomia Erkidegoa)

MecklenburgAurrepomerania

Laconie

Lakonia

Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon

MecklembourgPoméranie antérieure /
MecklembourgPoméranie-Occidentale

Laponie

Laponia

Mercie

Mercia

Larissa

Larisa

Mésie

Mesia

Lárnaca

Larnaka

Messénie

Mesenia

Lassithi / Lasithí

Lasiti

Métochie

Metohia

Latgale/Latgalie

Latgalia

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées

Latium

Lazio

40

Rossello izen historiko gisa erabil daiteke.

40

Erdi Aroan, uharteak Santa Marta izena izan zuen.
42
Zeinu diakritikoarekin (Maramureş) nahiz gabe (Maramures) idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da
diakritiko bereziak (gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
41
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Midlands de l’Est

Ekialdeko Midlands

Oulu

Oulu

Midlands de l’Ouest

Mendebaldeko
Midlands

Overijssel

Overijssel

Palatinat

Palatinatua (-a)

Paphos

Pafos

Pays basque

Euskal Autonomia
Erkidegoa (-a)

Pays Côtier

Kostaldea (Esloveniako
kosta)

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Pella

Pella
Peloponeso

Milanais / Le Duché de
Milan

Milanerria (-a) /
Milango Dukerria (-a)

Minho

Miño

Molise

Molise

Mont Athos / La
République monastique
de la Sainte Montagne

Atos mendia / Mendi
Santuko Errepublika
Monastiko Autonomoa
(-a)

Moravie

Moravia

Péloponnèse

Mordovie

Mordovia (Mordoviako
Errepublika)

Munster

Munster / An
Mhumhain

Petite Lituanie / Lituanie Lituania Txikia (-a) /
Lituania Prusiarra (-a)
prussienne / Lituanie
mineure
Petite-Pologne

Polonia Txikia (-a)

Munténie

Muntenia

Phocide

Fozida

Namur

Namur

Phthiotide

Ftiotida

Navarre / Communauté
Forale de Navarre

Nafarroa (Nafarroako
Foru Erkidegoa)43

Picardie

Pikardia

Nénétsie

Nenetsia

Piémont

Piemonte

Neuchâtel

Neuchâtel

Piérie

Pieria

Neustrie

Neustria

Pirée

Pireo

Nicosie

Nikosia

Pocutie

Pokutia

Nidwald

Nidwalden

Podlachie/Podlasie

Podlasia

Nord de l’Égée

Ipar Egeo

Podolie

Podolia

Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

Norrland

Norrland

Polésie

Polesia

Northumbrie

Northumbria

Poméranie

Pomerania

Nouvelle-Castille

Gaztela Berria* (-a)

Pomérélie

Pomerelia

Oblast autonome juif

Juduen Probintzia
Autonomoa (-a)

Posnanie / Poznanie

Posnania

Pouilles

Apulia

Prekmurje

Prekmurje

Préveza

Preveza

Obwald

Obwalden

Occitanie

Okzitania*

Olténie

Oltenia

Ombrie

Umbria

Orléanais

Orleanerria* (-a)

Ossétie-du-Nord-Alanie

Ipar Osetia-Alania (Ipar
Osetia-Alaniako
Errepublika)

Ostrobotnie

Ostrobotnia

Oudmourtie

Udmurtia (Udmurtiako
Errepublika)

Principauté des Asturies / Asturiasko Printzerria
(-a) / Asturias
Asturies
(Asturiasko Printzerriko
Autonomia Erkidegoa)44
Provence-Alpes-Côted’Azur

Provence -Alpes-Côted’Azur

Provinces-Unies

Zazpi Herbehere
Batuen Errepublika /
Probintzia Batuak (-ak)

Prusse

Prusia

44
43

Nafarroako Foru Komunitatea izendapena ere erabil daiteke.
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45

Asturietako Printzerria izen historiko gisa erabil daiteke.
Proventza izen historiko gisa erabil daiteke.
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Prusse-Occidentale

Mendebaldeko Prusia

Saxe-Anhalt

Saxonia-Anhalt

Prusse-Orientale

Ekialdeko Prusia

Scandinavie

Eskandinavia

Région de Chełmno

Kulmerlandia

Scanie

Eskania

Région de la Vénétie

Veneto

Schaffhouse

Schaffhausen

Région de Murcie

Murtziako Eskualdea
(-a) / Murtzia
(Murtziako Eskualdeko
Autonomia Erkidegoa)

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Schwytz/Schwyz

Schwyz

Sélonie

Selonia

République des Komis /
République komie

Komi (Komien
Errepublika)

Señorío de Molina

Molinako Jaurerria* (-a)

Serrès

Serres

République des Maris

Mari El (Mari El
Errepublika / Marien
Errepublika)

Sicile

Sizilia

Silésie

Silesia

République serbe de
Bosnie

Bosniako Serbiar
Errepublika

Sjælland/Seeland

Sjælland/Seelandia

Slavonie (Esclavonie)

Eslavonia (Esklavonia)

République turque de
Chypre du Nord

Ipar Zipreko Turkiar
Errepublika

Sobrarbe

Sobrarbe*

Réthymnon

Retimno

Soleure

Solothurn

Rhénanie

Renania

Souabe

Suabia

Rhénanie-du-NordWestphalie

Ipar Renania Westfalia

Styrie

Estiria

Sud de l’Égée

Hego Egeo

Rhénanie-Palatinat

Renania-Palatinatua (-a)

Sudètes

Sudeteak (-ak)

Rhodope

Rodope

Sudovie

Sudovia

Rhône-Alpes

Rhône-Alpeak (-ak)

Sussex

Sussex

Ribagorce

Ribagorza*

Svealand

Svealand

Ribatejo

Ribatejo

Syrmie

Sirmia

Roumélie

Rumelia

Taïmyrie

Taimiria

Russie blanche

Errusia Zuria (-a)

Tatarie

Tataria/Tartaria

Ruthénie

Rutenia

Tatarstan

Tatarstan (Tatarstango
Errepublika)

Ruthénie noire / Russie
noire

Rutenia Beltza (-a)

Tavastie

Tavastia

Ruthénie rouge

Rutenia Gorria (-a)

Tchétchénie

Txetxenia (Txetxeniako
Errepublika)

Saint-Gall

Sankt Gallen

Tchoukotka

Txukotka

Sakha/Yakoutie

Sakha/Jakutia (Sakhako
Errepublika / Jakutiako
Errepublika)

Tchouvachie

Txuvaxia (Txuvaxiako
Errepublika)

Salzbourg

Salzburgo/Salzburg

Tessin

Ticino/Tesino

Samogitia

Tesprotia

Samogitie

Thesprotie
Thessalie

Tesalia

Samos

Samos

Thessalonique

Tesalonika

Sardaigne

Sardinia

Thrace

Trazia

Sarre

Sarre/Saarland

Thurgovie

Turgovia

Satakunta

Satakunta

Thuringe

Turingia

Savonie

Savonia

Toscane

Toscana

Saxe

Saxonia

Touraine

Turena*
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Tuva (Tuvako
Errepublika)

Transcarpat(h)ie / Ruthénie Transkarpatia / Rutenia
(sub)carpathique / Ukraine Transkarpatikoa (-a) /
Ukraina Subkarpatikoa
(sub)carpat(h)ique
(-a)
Transdanubie centrale

Erdialdeko
Transdanubia

Transdanubie
Méridionale

Hegoaldeko
Transdanubia

Transdanubie-occidentale Mendebaldeko
Transdanubia
Transnistrie

Transnistria

Transylvanie

Transilvania

Trás-os-Montes e Alto
Douro

Trás-os-Montes e Alto
Douro / Trás-os-Montes
eta Duero Garaia (-a)

Trentin-Haut-Adige

Trentino - Adige Garaia
(-a) / Trentino - Hego
Tirol

FRANTSESA

EUSKARA

Utrecht

Utrecht

Uusimaa

Nilandia/Uusimaa

Valachie

Valakia

Valais

Valais

Varmie/Warmie

Varmia

Vaud

Vaud

Vieille-Castille

Gaztela Zaharra* (-a)

Vienne

Viena

Voïvodine/Vojvodine

Voivodina

Volhynie

Volinia

Vorarlberg

Vorarlberg

Wallonie

Valonia

Wessex

Wessex

Westphalie

Westfalia

Wurtemberg

Württemberg

Xánthi

Xanti

Yorkshire et Humber

Yorkshire eta Humber

Zakynthos / Zante /
Zacynthe

Zante/Zazinto

Trikala

Trikala

Tyrol

Tirol

Ulster

Ulster/Uladh

Union des républiques
socialistes soviétiques
(URSS) / Union
soviétique

Sobietar Errepublika
Sozialisten Batasuna (-a) /
SESB / Sobietar
Batasuna (-a)

Zélande

Zeelanda

Zemgale/Sémigalle

Semigalia

Zoug

Zug

Uri

Uri

Zurich

Zürich
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Aargau

Argovia

Abruzzi / Abruzzo

Abruzzo

Achaea

Akaia

Adygea

Adigea (Adigeako
Errepublika)

Aetolia-Acarnania

Etolia-Akarnania

Agin-Buryat Okrug / Aga Aga-Buriatia
Buryatia
Åland

Åland46

Albret/Labrit/Lebret

Albret/Labrit*

Algarve

Algarve

Alsace

Alsazia

Altai

Altai (Altaiko
Errepublika)

Alto Alentejo (Upper
Alentejo)

Alentejo Garaia (-a)

Andalusia

Andaluzia (Andaluziako
Autonomia Erkidegoa)

Anjou

Anjou*

Antwerp

Anberes

INGELESA

EUSKARA

Baixo Alentejo (Lower
Alentejo)

Alentejo Beherea (-a)

Balearic Islands

Balear Uharteak (-ak) /
Balearrak (-ak) (Balear
Uharteetako Autonomia
Erkidegoa)

Banat

Banat

Basel-City

Basilea Hiria (-a)

Basel-Country

Basilea Herrialdea (-a)

Bashkortostan/ Bashkiria Baxkortostan/Baxkiria
(Baxkortostango
Errepublika)
Basilicata

Basilicata

Basque Country

Euskal Autonomia
Erkidegoa (-a)

Bavaria

Bavaria

Béarn

Bearno/Biarno*

Beira Alta (Upper Beira) Beira Garaia (-a)
Beira Baixa (Lower
Beira)

Beira Beherea (-a)

Beira Litoral

Kostaldeko Beira

Berlin

Berlin

Berne

Berna

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Innerrhoden

Berry

Berry*

Aquitaine

Akitania

Bessarabia

Besarabia

Aragon

Aragoi (Aragoiko
Autonomia Erkidegoa)

Bigorre

Bigorra*

Black Ruthenia

Rutenia Beltza (-a)

Arcadia

Arkadia

Boeotia

Beozia

Argolis

Argolida

Bohemia

Bohemia

Arta

Arta

Bourbonnais

Borboierria* (-a)

Artois

Artois*

Bouriatie Buryatia

Athens

Atenas

Buriatia (Buriatiako
Errepublika)

Attica

Atika

Brabant

Brabante

Aukštaitija

Lituania Garaia (-a)

Brandenburg

Austrasia

Austrasia

Brandenburgo/
Brandenburg

Bremen

Bremen

Auvergne

Auvernia

Brittany (Bretagne)

Bretainia

Azores

Azoreak (-ak)

Baden-Württemberg.

Baden-Württemberg

Budjak / Budzhak/Bujak/ Bujak
Buchak

Appenzell Ausserrhoden Appenzell
Ausserrhoden

Zeinu diakritikoarekin (Åland) nahiz gabe (Aland) idatz
daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko bereziak
(gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
46

Bukovina

Bukovina

Bureba

Bureba*

Burgenland

Burgenland
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Burgundy (Bourgogne)

Borgoina

Corfu

Korfu

Calabria

Calabria

Corinthia

Korintia

Campania

Campania

Cornwall

Kornualles/Kornubia

Canary Islands

Kanariak (-ak)
(Kanarietako Autonomia
Erkidegoa)

Corsica

Korsika

Courland

Kurlandia

Crete

Kreta

Crimea (Autonomous
Republic of Crimea)

Krimea (Krimeako
Errepublika Autonomoa)

Crişana

Crişana48

Cyclades

Zikladeak

Dagestan/ Daghestan

Dagestan (Dagestango
Errepublika)

Dalecarlia/Dalekarlia

Dalarna49/Dalekarlia50

Dalmatia

Dalmazia

Dauphiné

Dofinerria* (-a)

Dobruja/Dobrudja

Dobruja

Dodecanese

Dodekaneso

47

Cantabria

Kantabria (Kantabriako
Autonomia Erkidegoa)

Carinthia

Karintia

Carinthia / Slovene
Carinthia

Esloveniar Karintia

Carnia

Karnia

Carniola

Karniola

Castile and León

Gaztela eta Leon
(Gaztela eta Leongo
Autonomia Erkidegoa)

Castile-La Mancha

Gaztela-Mantxa
(Gaztela-Mantxako
Autonomia Erkidegoa)

Catalonia

Katalunia (Kataluniako
Autonomia Erkidegoa)

Donets Basin / Donbass / Donbass
Donbas

Central Greece

Erdialdeko Grezia

Douro Litoral

Central Hungary

Erdialdeko Hungaria

Douro Litoral /
Kostaldeko Duero

Central Jutland

Erdialdeko Jutlandia

Drama

Drama

Central Macedonia

Erdialdeko Mazedonia

Drenthe

Drenthe

Central Transdanubia

Erdialdeko
Transdanubia

Dzūkija/Dainava

Dzūkija51/Dainava

East Anglia

Centre

Centre

East Anglia / Ekialdeko
Anglia

Chalkidiki/ Halkidiki/
Chalcidice

Kaltzidika

East Attica

Ekialdeko Atika

East Flanders

Ekialdeko Flandria

Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne

Chania

Kanea

East Macedonia and
Thrace

Ekialdeko Mazedonia
eta Trazia

Chechnya/ Chechnia/
Chechenia

Txetxenia (Txetxeniako
Errepublika)

East Midlands

Ekialdeko Midlands

East of England

Ekialdeko Ingalaterra

Chełmno Land /
Culmland / Culmerland

Kulmerlandia

East Prussia

Ekialdeko Prusia

Eastern Finland

Ekialdeko Finlandia

Chios

Kios

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Chukotka

Txukotka

England

Ingalaterra

Chuvashia

Txuvaxia (Txuvaxiako
Errepublika)

Epirus

Epiro

Community of Madrid

Madrilgo Erkidegoa (-a)
(Madrilgo Autonomia
Erkidegoa)

Connacht

Connacht/Connachta

47

Burgundia izen historiko gisa erabil daiteke.
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48
Zeinu diakritikoarekin (Crişana) nahiz gabe (Crisana)
idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko
bereziak (gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
49
Gaur eguneko konderria.
50
Probintzia historikoa.
51
Zeinu diakritikoarekin (Dzūkija) nahiz gabe (Dzukija)
idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da diakritiko
bereziak (gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
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Essex

Essex

Guienne/Guyenne

Guiena*

Estremadura

Estremadura

Hainaut

Hainaut

Euboea

Eubea

Hamburg

Hanburgo/Hamburg

Evenkia

Evenkia

Heraklion

Evros

Hebro

Heraklion/Heraklio/
Iraklion/Candia

Evrytania/Evritania

Euritania

Hesse

Hessen

Extremadura

Extremadura
(Extremadurako
Autonomia Erkidegoa)

Holland

Holanda

Holstein

Holstein

Hovedstaden (Danish
Capital Region /
Copenhagen Capital
Region)

Hovedstaden

Ile-de-France

Ile-de-France

Ilia/Elis

Elide

Famagusta

Famagusta

Faroe/Faeroe

Faroe uharteak (-ak)

Federation of Bosnia and Bosnia eta
Herzegovinako
Herzegovina
Federazioa (-a)

53

Finland Proper

Jatorrizko Finlandia

Imathia

Ematia

Flanders

Flandria52

Ingushetia

Flemish Brabant

Flandriako Brabante

Inguxetia (Inguxetiako
Errepublika)

Flevoland

Flevoland

Inner Carniola

Barne Karniola

Florina

Florina

Ioannina

Joanina/Ioanina

Franche-Comté

Franche-Comté

Ionian Islands

Joniako Uharteak (-ak)

Frankonia

Istria

Istria

Fribourg

Friburgo

Jacetania

Jazetania*

Frisia

Frisia

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia-Julia

Jewish Autonomous
Oblast

Juduen Probintzia
Autonomoa (-a)

Gagauzia

Gagauzia

Jura

Jura

Galicia

Galitzia

Jutland

Jutlandia

Galicia

Galizia (Galiziako
Autonomia Erkidegoa)

Kabardino-Balkaria

Gascony

Gaskoinia*

Kabardino-Balkaria
(Kabardino-Balkariako
Errepublika)

Gelderland/Guelders

Gelderland

Kalmykia

Kalmukia (Kalmukiako
Errepublika)

Geneva

Geneva

Karachay-Cherkessia

Glarus

Glaris

Golden Horde

Urrezko Horda

Karatxai-Txerkesia
(Karatxai-Txerkesiako
Errepublika)

Gorizia

Gorizia

Karantania/Carantania

Karantania

Götaland

Götaland

Karditsa

Karditsa

Greater London

Londres Handia (-a)

Karelia

Karelia

Greater Poland

Polonia Handia (-a)

Karelia

Karelia (Kareliako
Errepublika)

Grevena

Grevena

Kashubia

Kaxubia

Grisons

Grisonia

Kastoria

Kastoria

Groningen

Groningen

Kavala

Kavala

Franconia

52

Flandes izen historiko gisa erabil daiteke.

53

Henao izen historiko gisa erabil daiteke.
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Kefalonia

Zefalonia

Lotharingia

Lotaringia

Kent

Kent

Lower Austria

Austria Beherea (-a)

Khakassia/ Khakasiya

Khakasia (Khakasiako
Errepublika)

Lower Carniola

Karniola Beherea (-a)

Lower Normandy
(Basse-Normandie)

Normandia Beherea (-a)

Lower Saxony

Saxonia Beherea (-a)

Lower Styria

Estiria Beherea (-a)

Lucerne

Luzerna

Lusatia

Lusazia

Luxembourg

Luxenburgo/Luxemburg

Lyonnais

Lyonerria* (-a)
Mazedonia

Khantia-Mansia /
Khantia-Mansia

Khanti-Mansi

Kilkis

Kilkis

Komi

Komi (Komien
Errepublika)

Koryakia

Koriakia

Kozani

Kozani

Kuyavia/Cuiavia

Kujabia

Kyrenia

Kirenia

Macedonia

La Rioja

Errioxa (Errioxako
Autonomia Erkidegoa)

Madeira

Madeira

Magnesia

Magnesia

Laconia

Lakonia

Maramureş

Maramureş56

Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon

Mari El

Lapland

Laponia

Larissa

Larisa

Mari El (Mari El
Errepublika / Marien
Errepublika)

Larnaca

Larnaka

Masovia

Mazovia

Lasithi

Lasiti

Masuria

Masuria/Mazuria

Latgale/latgalia

Latgalia

MecklenburgAurrepomerania

Lazio

Lazio

Lefkada / Leucas

Leukada55

MecklenburgVorpommern /
Mecklenburg-Western
Pomerania

Leinster

Leinster/Laighean

Mercia

Mercia

Lesbos

Lesbos

Messenia

Mesenia

Lesser Poland

Polonia Txikia (-a)

Metohija/Metohia

Metohia

Liège

Lieja

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées

Liguria

Liguria

Minho

Miño

Limassol

Limasol

Moesia

Mesia

Limburg

Limburg/Linburgo

Molise

Molise

Limburg

Limburg/Linburgo

Moravia

Moravia

Limousin

Limousin

Mordovia/Mordvinia

Mordovia (Mordoviako
Errepublika)

Lithuania Minor /
Prussian Lithuania

Lituania Txikia (-a) /
Lituania Prusiarra (-a)

Littoral

Kostaldea (Esloveniako
kosta)

Mount Athos /
Autonomous Monastic
State of the Holy
Mountain

Atos mendia / Mendi
Santuko Errepublika
Monastiko Autonomoa
(-a)

Livonia

Livonia

Munster

Lombardy

Lombardia

Munster / An
Mhumhain

Lorraine

Lorrena

Muntenia

Muntenia

54
55

Rossello izen historiko gisa erabil daiteke.
Erdi Aroan, uharteak Santa Marta izena izan zuen.
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56
Zeinu diakritikoarekin (Maramureş) nahiz gabe (Maramures) idatz daiteke. Euskarazko testu arruntetan, ohikoa da
diakritiko bereziak (gure ingurunean ohikoak ez direnak) ez idaztea.
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Namur

Namur

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Navarre / Foral
Community of Navarre

Nafarroa (Nafarroako
Foru Erkidegoa)57

Pella

Pella

Nenetsia

Nenetsia

Peloponnese

Peloponeso

Neuchâtel

Neuchâtel

Phocis

Fozida

Neustria

Neustria

Phthiotis

Ftiotida

New Castile

Gaztela Berria* (-a)

Picardy (Picardie)

Pikardia

Nicosia

Nikosia

Piedmont

Piemonte

Nidwalden

Nidwalden

Pieria

Pieria

Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais

Piraeus

Pireo

Norrland

Norrland

Podlachia/Podlesia/
Podlasie

Podlasia

North Aegean

Ipar Egeo

Podolia

Podolia

North Brabant

Ipar Brabante

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

North East England

Ipar-ekialdeko
Ingalaterra

Pokuttya/Pokuttia

Pokutia

Polesia/Polesie

Polesia

Pomerania

Pomerania

Pomerelia

Pomerelia

Prekmurje

Prekmurje

Preveza

Preveza

Principality of Asturias

Asturiasko Printzerria
(-a) / Asturias
(Asturiasko Printzerriko
Autonomia Erkidegoa)58

Provence-Alpes-Côted’Azur

Provence59-Alpes-Côted’Azur

North Holland

Ipar Holanda

North Jutland

Ipar Jutlandia

North Ossetia-Alania

Ipar Osetia-Alania (Ipar
Osetia-Alaniako
Errepublika)

North Rhine

Renania

North Rhine-Westphalia

Ipar Renania Westfalia

North West England

Ipar-mendebaldeko
Ingalaterra

Northern Great Plain

Iparraldeko Lautada
Handia (-a)

Province of Posen

Posnania

Northern Hungary

Iparraldeko Hungaria

Prussia

Prusia

Northern Ireland

Ipar Irlanda

Puglia

Apulia

Northumbria

Northumbria

Red Ruthenia

Rutenia Gorria (-a)

Obwalden

Obwalden

Region of Murcia

Occitania

Okzitania*

Old Castile

Gaztela Zaharra* (-a)

Murtziako Eskualdea
(-a) / Murtzia
(Murtziako Eskualdeko
Autonomia Erkidegoa)

Oltenia

Oltenia

Republic of Srpska

Orléanais

Orleanerria* (-a)

Bosniako Serbiar
Errepublika

Ostrobothnia

Ostrobotnia

Oulu

Oulu

Republic of the Seven
United Netherlands /
United Provinces

Zazpi Herbehere
Batuen Errepublika /
Probintzia Batuak (-ak)

Overijssel

Overijssel

Rethymno

Retimno

Palatinate

Palatinatua (-a)

Rhineland-Palatinate

Renania-Palatinatua (-a)

Paphos/Paphus

Pafos

Rhodope

Rodope

58
57

Nafarroako Foru Komunitatea izendapena ere erabil daiteke.

59

Asturietako Printzerria izen historiko gisa erabil daiteke.
Proventza izen historiko gisa erabil daiteke.
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Rhône-Alpes

Rhône-Alpeak (-ak)

Ribagorza

Ribagorza*

Ribatejo

Ribatejo

Rumelia/Rumeli

Rumelia

Ruthenia

Rutenia

Saarland

Sarre/Saarland

Saint Gallen

Sankt Gallen

Sakha/Yakutia)

Sakha/Jakutia (Sakhako
Errepublika / Jakutiako
Errepublika)

INGELESA

EUSKARA

Southern Great Plain

Hegoaldeko Lautada
Handia (-a)

Southern Transdanubia

Hegoaldeko
Transdanubia

Styria

Estiria

Sudetes

Sudeteak (-ak)

Sudovia

Sudovia

Sussex

Sussex

Svealand

Svealand

Swabia/Suabia/Svebia

Suabia

Salzburg

Salzburgo/Salzburg

Syrmia

Sirmia

Samogitia

Samogitia

Tartary

Tataria/Tartaria

Samos

Samos

Tatarstan

Sardinia

Sardinia

Tatarstan (Tatarstango
Errepublika)

Satakunta

Satakunta

Tavastia

Tavastia

Savonia

Savonia

Taymiria

Taimiria

Saxony

Saxonia

Saxony-Anhalt

Saxonia-Anhalt

The duchy of Milan /
Milanais

Milanerria (-a) /
Milango Dukerria (-a)

Scandinavia

Eskandinavia

The Marches

Markak (-ak)

Scania

Eskania

Thesprotia

Tesprotia

Schaffhausen

Schaffhausen

Thessaloniki

Tesalonika

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Thessaly

Tesalia

Schwyz

Schwyz

Thrace

Trazia

Scotland

Eskozia

Thurgau

Turgovia

Selonia

Selonia

Thuringia

Turingia

Señorío de Molina

Molinako Jaurerria* (-a)

Ticino

Ticino/Tesino

Serres

Serres

Tirol

Tirol

Sicily

Sizilia

Touraine

Turena*

Silesia

Silesia

Sjælland/Zealand

Sjælland/Seelandia

Slavonia (Sclavonia)

Eslavonia (Esklavonia)

Transkarpatia /
Transcarpathia /
Transcarpathian Ruthenia Rutenia
/ Subcarpathian Ukraine Transkarpatikoa (-a) /
Ukraina Subkarpatikoa
(-a)

Sobrarbe

Sobrarbe*

Transnistria

Transnistria

Solothurn

Solothurn

Transylvania

Transilvania

South Aegean

Hego Egeo

South Denmark

Hegoaldeko Danimarka

South East England

Hego-ekialdeko
Ingalaterra

Trás-os-Montes e Alto
Douro (Trás-os-Montes
and Upper Douro)

Trás-os-Montes e Alto
Douro / Trás-os-Montes
eta Duero Garaia (-a)

South Holland

Hego Holanda

Trentino-South Tyrol /
Trentino-Alto Adige

Trentino - Adige Garaia
(-a) / Trentino - Hego
Tirol

South West England

Hego-mendebaldeko
Ingalaterra

Trikala

Trikala

Turkish Republic of
Northern Cyprus

Ipar Zipreko Turkiar
Errepublika

Southern Finland

Hego Finlandia
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Tuscany

Toscana

Wallonia

Valonia

Tuva

Tuva (Tuvako
Errepublika)

Walloon Brabant

Valoniako Brabante

Udmurtia

Udmurtia (Udmurtiako
Errepublika)

Warmia

Varmia

Wessex

Wessex

Ulster

Ulster/Uladh

West Attica

Mendebaldeko Atika

Umbria

Umbria

West Flanders

Mendebaldeko Flandria

West Greece

Mendebaldeko Grezia

West Macedonia

Mendebaldeko
Mazedonia

West Midlands

Mendebaldeko
Midlands

West Prussia

Mendebaldeko Prusia

Western Finland

Mendebaldeko
Finlandia

Western Transdanubia

Mendebaldeko
Transdanubia

Westphalia

Westfalia

White Carniola

Karniola Zuria (-a)

White Russia

Errusia Zuria (-a)

Württemberg

Württemberg

Xanthi

Xanti

Union of Soviet Socialist Sobietar Errepublika
Sozialisten Batasuna
Republics (USSR) /
(-a) / SESB / Sobietar
Soviet Union
Batasuna (-a)
Upper Austria

Austria Garaia (-a)

Upper Carniola

Karniola Garaia (-a)

Upper Normandy (Haute- Normandia Garaia (-a)
Normandie)
Uri

Uri

Ust-Orda Buryat Okrug / Ust-Orda Buriatia
Ust-Orda Buryatia
Utrecht

Utrecht

Uusimaa

Nilandia/Uusimaa

Valais

Valais

Valencian Community

Valentziako Erkidegoa
(-a)

Valle d’Aosta / Aosta
Valley

Aostako Harana (-a)

Yamalia

Jamalia

Vaud

Vaud

Yorkshire and the
Humber

Yorkshire eta Humber

Veneto/Venetia

Veneto

Zakynthos / Zante

Zante/Zazinto

Vienna

Viena

Zealand

Seelandia

Vojvodina

Voivodina

Zeelanda

Volhynia / Volynia

Volinia

Zeeland/Zealand

Vorarlberg

Vorarlberg

Zemgale/Semigalia/
Semigallia

Semigalia

Wales

Gales

Zug

Zug

Wallachia/Walachia

Valakia

Zürich

Zürich
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GREKO MODERNOAREN NAZIOARTEKO ERROMANIZAZIO-TAULA
(Europako eskualde historiko-politiko nagusiak arauaren eranskina)

1997an, antzinateko izen grekoak euskaraz emateko irizpideak eman zituen Euskaltzaindiak 76.
arauan60. Latinaren bidezko tradiziozko egokitzapena aldeztu zuen arauak, eta transkripzio jaso bat ere eskaini
zuen goi-mailako ikerketetan erabiltzeko eta oso maiztasun urriko izenetarako. Tradiziozko egokitzapen horri
jarraitu behar zaio, beraz, erabilera orokorrean, Greziako pertsona- eta leku-izen klasikoak euskaraz idazteko.
Gaur eguneko pertsona- eta leku-izen grekoak, ordea, greko modernoari dagozkio, eta greko modernoa eta antzinako grekoa –greko klasikoa– hizkuntza desberdinak dira, alfabetoa aldatu ez bada ere61.
Greko modernoa erromanizatzeko, erdara nagusiek zeinek bere transkripzio-sistema –edo sistema bat
baino gehiago– erabili dute oraintsu arte.
Adibidez, Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan (eta, beraz, ingelesa ofiziala den gainerako herrialdeetan), guztiz nagusi zen BGN/PCGN62 erakunde ofizialek 1962an onartutako sistema. 1941ean
PCGNren sistema onartu zuen BGPk eta, bi erakundeek berrikusi ondoren, 1962an erabaki eta argitaratu
zuten grekoa erromanizatzeko sistema hobetua. Hala ere, katalogaziorako, ALA-LC sistema erabiltzen da
oraindik Estatu Batuetan (ALA, American Library Association; LC, Library of Congress).
Espainian eta, oro har, gaztelaniaren eremuan, EFE agentziaren taula erabili izan da.
Nolanahi ere, Greziako ELOT estandarizazio-erakunde ofizialak, 1982an, grekoa latindar alfabe63
tora aldatzeko bihurketa-sistema bat onartu zuen . Sistema hori ofiziala da, gaur egun, Grezian eta Zipren.
Sistema hori erabiltzen da, adibidez, estatu horietako bide-seinaleetan.
Euskarara etorrita, nazioartean batasunik ez zegoela ikusita, Elhuyarrek, 1990. urtean, ingelesez,
gaztelaniaz eta frantsesez erabiltzen ziren sistemak bat ez zetozela ikusita, greko modernoaren euskararako erromanizazio-taula bat proposatu zuen Munduko leku-izenak liburuan.
Alabaina, urteak pasatu ahala, aldatu egin da egoera. Gaur egun, izen greko klasikoak hizkuntza
bakoitzean emateko hizkuntzaz hizkuntzako transkripzio-sistemak atzera egiten ari dira. Izan ere, Nazio
Batuen Erakundeak, 1987an, nazioartean Greziako ELOT 743 estandarra erabiltzeko aholkua eman zuen.
Hona hemen erabakia64:
V/19 Romanisation de l’alphabet grec dans les noms géographiques
La Conférence,
Notant que la conversion de l’alphabet grec en caractères latins a fait l’objet de débats approfondis
lors de précédentes conférences des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques et de sessions antérieures du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms géographiques,
Notant également l’accueil favorable reçu à la quatrième Conférence par le système No 743 (ELOT
743) de l’Organisation grecque de normalisation, qui a été mis au point par la Grèce et Chypre,
Constatant que ce système est linguistiquement viable et qu’il se prête à la transcription et/ou à la
translittération des noms grecs,
Constatant également que ce système a été officiellement approuvé par les Gouvernements grec et
chypriote aux fins de cartographie et d’administration et qu’il a été utilisé pour des cartes de la Grèce ainsi
que des cartes et nomenclatures toponymiques de Chypre,
Constatant en outre qu’une période de transition sera nécessaire pour sa pleine application et que
les pays d’origine devraient fournir aux pays d’arrivée une assistance pratique à cette fin,
Recommande que le système de conversion ELOT 743 reproduit en annexe à la présente résolution
soit adopté comme système international de romanisation des noms géographiques écrits en alphabet grec.
60
Latin eta greziar pertsona-izen klasikoak euskaraz emateko irizpideei buruzko erabakia, Euskaltzaindiak, Hendaian, 1997ko irailaren
26an onartua.
61
1453. urteaz geroztik idatzitako grekozko testuen hizkuntza greko modernotzat jotzen da. 1454. urtea baino lehen idatzitako grekozko
testuen hizkuntza greko klasikotzat jotzen da (ALA-LC Romanization Tables) (http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/greek.pdf)
62
BNG, US Board on Geographic Names; PCGN, Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use.
63
ELOT.1982. Hellenic Standard ELOT 743. Standard for Conversion of Greek Alphabet into Latin. Hellenic Organization for Standardization, Athens. 7pp
64
(Fifth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Montreal, 18-31 August 1987. Vol. I. Report of the
Conference, pp. 42-43) (http://www.eki.ee/wgrs/rom1_el.htm) (http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNCSGN-Reports/5-UNCSGN-Rpt-en.pdf).
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Sistemak bi bertsio ditu: bata, erabilera orokorretarako; bestea, dokumentaziorako (sistema guztiz
itzulgarria lortzeko). Itzulgarritasuna erdiesteko, diakritikoak erabiltzen dira anbiguotasuna saihestearren.
Bestalde, ISO nazioarteko erakundeak ere bere sistema onartu zuen 1997an: ISO 843 . ISOren
sistema ere ELOT 743 sistema da, funtsean. Nazio Batuen Erakundearen sistemaren oso-oso antzekoa da,
baina karaktere greko bakoitzari karaktere latindar bakarra esleitzen dio itzulgarritasuna lortzearren, eta
diakritikoak erabiltzen ditu.
65

ELOT 743 sistema nagusituz joan da, beraz. Hona hemen beste datu bat, garrantzitsua: 1996an,
BGN/PCGN erakundeek ELOT 743 sistema onartu zuten, eta ordura arte erabiltzen zuten sistema,
66
1962koa, bazter utzi zuten . Sistema hori ofiziala da, beraz, Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan ere;
sistema hori erabiltzen du, adibidez, Estatu Batuetako NGA agentziak (NGA, National Geospatial-Intelligence Agency) bere datu-base toponimikoan67.
Europari dagokionez, Europar Batasuneko Argitalpen Bulegoak ELOT 743 bihurketa-sistema
erabiltzen du. Eta, adibidez, Europako Batzordeko testugile eta itzultzaileentzako ingelesezko estilo-libu68
ruak ELOT sistema aldezten du. Honela dio:
Grekoa: Erabil bedi ELOT estandar fonetikoa transliteraziorako, ingelesezko egokitzapen klasiko
69
bat ezagunagoa edo egokiagoa denean izan ezik .
Frantsesezko Wikipediak, adibidez, << Romanisation du grec>> sarreran, honela dio70:
Pour le grec moderne, le système qui se rapproche le plus de la prononciation grecque est celui de
«BGN/PCGN» ou «Nations unies/ELOT». Pour toute création d’un article ayant pour titre un nom grec
non francisé, il est préférable de suivre ces principes.
Joera nagusiak ikusita, komeni da euskara ere nazioarteko bide horretan jartzea Greziako eta Zipreko onomastika modernoari dagokionez. Euskaraz ere, ELOT 743 bihurketa-sistemara biltzea da zuhurrena.
Hala ere, ondo adierazi behar da leku- eta pertsona-izen berrietarako sistema dela, ez izen klasikoetarakoa.
Leku-izenen kasuan, izen klasiko asko eta asko badira leku-izen gaur egun ere. Halakoetan, izen klasikoaren ohiko grafia atxikiko da, 76.arauan ageri den moduan, nahiz eta informazio entziklopedikoan edo
leku-izenen zerrendak erabiltzean gaur eguneko transkripzioa ere eman daitekeen osagarri gisa. Tradiziorik ez duten izenetan, ELOT 743 sistema erabiliko da.
* *

*

65
ISO 843:1997. Information and documentation – Conversion of Greek characters into Latin characters. International Organization for
Standardization, 1997.
66
Romanization system for Greek: ELOT 743 System: BGN/PCGN 1996 Agreement (This romanization system supersedes the one which
was approved by the BGN and the PCGN in 1962. It corresponds to the system devised by the Hellenic Organization for Standardization and
approved for international use at the Fifth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names in 1987.) (http://earth-info.
nga.mil/gns/html/romanization.html)
67
GEOnet Names Server (GNS) (http://gnswww.nga.mil/geonames/GNS/index.jsp). (http://earth-info.nga.mil/gns/html/romanization.
html#table)
68
English Style Guide: a handbook for authors and translators in the European Commission, 5. argitalpena, 2008ko urtarrilean berrikusia.
69
Jatorrizko testua: «Greek. Use the ELOT phonetic standard for transliteration, except where a classical rendering is more familiar or
appropriate in English.» (English Style Guide. Romanisation systems. 33. or.)
70
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romanisation_du_grec
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GREKOA ERROMANIZATZEKO SISTEMA
ELOT 743 SISTEMA
Nazio Batuen Izen Geografikoen Estandarizazioari buruzko V. Konferentziak
nazioartean erabiltzeko onartua 1987an.
Grekoa

1.

3.

4.
5.

A

α

Α

α

a

Άρτα

Árta

αι

Αι

αι

ai

Ακταίο

Aktaío

Αϊ

αϊ

Αϊ

αï

aï

Νεράϊδα

Neráïda

β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν,
ρ kontsonanteen
eta bokal guztien
aurretik

av

Μαυροβούνι

Mavrovoúni

θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ,
χ, ψ kontsonanteen
aurretik eta hitzaren
bukaeran

af

Ναύπλιο

Náfplio

α azentuduna
denean, edo υ letrak
dieresia duenean

ay

Τα�γετος
�γετος
γετος

Taÿ́getos

v

Βόλος

Vólos

bokal eta
kontsonante guztien
aurretik, γ, ξ eta
χ kontsonanteen
aurretik izan ezik

g

Γαράζο
Γουριά
Άγναντα
Γλυφάδα

Garázo
Gouriá
Ágnanta
Glyfáda

ξ eta χ aurretik

n

Αγχίαλος

Anchíalos

Β

Γ

αυ

β

γ

Αυ

Β

Γ

αυ

β

γ

Γγ

γγ

Γγ

γγ

ng

Λόγγος

Lóngos

Γκ

γκ

Γκ

γκ

gk

Λαγκάδα

Lagkáda

Δ

δ

Δ

δ

d

Δένδρα

Déndra

Ε

ε

Ε

ε

e

Ερέτρια

Erétria

Ει

ει

Ει

ει

ei

Ηράκλειο

Irákleio

Εϊ

εϊ

Εϊ

εϊ

eï

Μαρινέϊκα

Marinéïka

β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν,
ρ kontsonanteen
eta bokal guztien
aurretik

ev

Ρεύματα

Révmata

θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ,
χ, ψ kontsonanteen
aurretik eta hitzaren
bukaeran

ef

Λευκάδα

Lefkáda

ε azentuduna
denean, edo υ letrak
dieresia duenean

ey

Ευ

6.

Adibidea

Αι

Αυ

2.

Erromanizazioa

Ζ

ευ

ζ

Ευ

Ζ

ευ

ζ
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bakana
Ζεμενό

Zemenó
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7.

Η

Ηυ

η

ηυ

Η

Ηυ
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Erromanizazioa

η

ηυ

i

Adibidea

Ηράκλειο

Irákleio

β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν,
ρ kontsonanteen
eta bokal guztien
aurretik

iv

bakana

θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ,
χ, ψ kontsonanteen
aurretik eta hitzaren
bukaeran

if

bakana

η azentuduna
denean, edo υ letrak
dieresia duenean

iy

bakana

8.

Θ

θ

Θ

θ

th

Θεσπιές

Thespiés

9.

I

ι

Ι

ι

i

Ίρια

Íria

10.

Κ

κ

Κ

κ

k

Καλαμάκι

Kalamáki

11.

Λ

λ

Λ

λ

l

Λίμνη

Límni

12.

Μ

μ

Μ

μ

m

Μαραθώνας

Marathónas

Μπ

μπ

Μπ

μπ

hitzaren hasieran eta
bukaeran

b

Μπέχρος

Béchros

hitzaren erdian

mp

Τέμπη

Témpi

Ν

ν

Ν

ν

n

Νεστάνη

Nestáni

13.

Ντ

ντ

Ντ

ντ

nt

Ντία

Ntía

14.

Ξ

ξ

Ξ

ξ

x

Ξάνθη

Xánthi

15.

Ο

ο

Ο

ο

o

Όθος

Óthos

Οι

οι

Οι

οι

oi

Δελφοί

Delfoí

Οϊ

οϊ

Οϊ

οϊ

oï

Δοϊράνι

Doïráni

ou

Βούναργο

Voúnargo

16.

17.
18.

19.

Ου

ου

Ου

ου

Π

π

Π

π

Μπ

μπ

Mπ

μπ

Ρ

ρ

Ρ

ρ

Σ

Τ

σ
ς
τ
ντ

Σ

Τ

ο azentuduna
denean, edo υ letrak
dieresia duenean

bakana

p

Παύλος

Pávlos

hitzaren hasieran eta
bukaeran

b

Μπέχρος

Béchros

hitzaren erdian

mp

Τέμπη

Témpi

r

Μερόπι

Merópi

s

Άσσος

Ássos

s

Σάμος

Sámos

σ
ς

oy

hitzaren bukaeran

τ

t

Τίρυνθα

Tíryntha

ντ

nt

Πέντε Βρύσες

Pénte Vrýses

Europako eskualde historiko-politiko nagusiak

228

EUSKERA – LIII, 2008, 1
Grekoa

Erromanizazioa

Adibidea

20.

Υ

υ

Υ

υ

y

Υλίκη

Ylíki

21.

Φ

φ

Φ

φ

f

Φιλοθέη

Filothéi
Charavgí

22.

Χ

χ

Χ

χ

ch

Χαραυγή

23.

Ψ

ψ

Ψ

ψ

ps

Ψαρά

Psará

24.

Ω

ω

Ω

ω

o

Ωρωπός

Oropós

OHARRAK
1. Grekoz, azentua adierazteko, azentu grafiko zorrotza erabiltzen da. Erromanizazioa egitean, azentu
grafiko zorrotza erabil daiteke. Adibidez: Αθήνα → Athína, Ντία → Ntía. Bokal azentuduna bi bokalkaraktereren segida gisa idazten denean grekoz, bigarren bokal-karaktereak eraman ohi du azentu
grafikoa. Erromanizazioan, orobat, bigarren bokalaren gainean ezartzekoa da. Adibidez: Οινούσσες →
Oinoússes, Οίτη → Oíti.
αu, εu edo ηu konbinazioetariko bat daukan silaba batek azentua duenean, grekoz u karakterearen
gainean jarri ohi da. Karaktere-konbinazio horiek av, af, ev, ef, iv edo if erromanizatzen direnean,
azentu grafikoa aurreko bokalean jarri behar da. Adibidez: Αúρα → Ávra, Γαúριο → Gávrio, Καλλιπεúκα → Kallipéfka. Baina αu, εu, ηu or οu karaktere-konbinazioak ay, ey, iy edo oy erromanizatzen
direnean eta azentu grafikoa, grekoz, u karakterearen gainean dagoenean, erromanizazioan azentu
grafikoa y letraren gainean jarri behar da. Adibidez: Ταǘγετος → Taÿ́getos.
Grekoz, batzuetan, azentu grafikoak ez dira jartzen; adibidez, letra guztiak maiuskulaz idatziak dituzten
hitz eta izenetan; erromanizatzean, baina, azentua beti adierazi behar da azentu grafiko zorrotz baten
bidez. Hitz silababakarren bokalek, eskuarki, ez dute azentu grafikorik izaten. Adibidez: Κως → Kos.
Grekozko laburduretan azentu grafikoa aurkituz gero, ez da adierazi behar erromanizatzean.
2. Grekoz dieresia agertuz gero, erromanizazioan ere jarri beharrekoa da. Adibidez: Μαρινέϊκα → Marinéïka, Αχαΐα → Achaḯa.
3. Grekoaren aldaera zaharra erabiltzen duten mapa eta argitalpen batzuetan, gerta daiteke azentu grafiko
batzuk eta karaktere ez-alfabetiko batzuk agertzea. Halakoetan, honela jokatu behar:
Grekozko azentu grafikoa

Adierazpena erromanizazioan

́ (azentu zorrotza)

́ (azentu zorrotza)

̀ (azentu kamutsa)

́ (azentu zorrotza)

˜ (azentu zirkunflexua)

́ (azentu zorrotza)

Hemen aipatu ez den beste edozein marka eta azentu grafiko agertuz gero, ez da erromanizatu behar.
Arau honetako zerrendak toki eta egun hauetan onartu ditu Euskaltzaindiak:
Bilbon, 2007ko azaroaren 30ean.
Senperen, 2007ko abenduaren 21ean.
Bilbon, 2008ko urtarrilaren 25ean.
Bilbon, 2008ko otsailaren 29an.
Bilbon, 2008ko apirilaren 4an.
Donostian, 2008ko apirilaren 25ean.
Iruñean, 2008ko maiatzaren 30ean.
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BERRIAK

JOSE ANTONIO ARANA MARTIXARI GORAZARREA
Bilbo, 2008-VI-27
Eusko Ikaskuntzaren Musika Sailak Jose Antonio Arana Martixa omendu
zuen Bilbon, ekainaren 27an. Bilboko Koral Elkartearekin batera antolatutako
ekitaldi honetan, hauek hartu zuten parte: Cecilio Gerrikabeitia, Bilboko Koral
Elkartearen presidenteak; Jon Kortazar, Eusko Ikaskuntzaren Bizkaiko buruordeak; Itziar Larrinaga, Eusko Ikaskuntzaren Musika Saileko buruak; Antton
Zubikarai «Musikene», Euskal Herriko Goi-mailako Musika Ikastegiaren ordezkariak; eta Jon Bagües, «Eresbil» Musikaren Euskal Atxiboaren ordezkariak.
Guztiek Gernikako euskaltzain osoak «euskal kulturari egindako ekarpena publikoki aitortu» nahi izan zuten. Gainera, Eusko Ikaskuntzaren Musiker:
Cuadernos de Música aldizkariak Arana Martixa omentzen du bere 15. zenbakian eta horren aurkezpena ere egin zen ekitaldian. Aldizkariaren ale bat
oparitu zioten Arana Martixari, baita plaka bat ere. Amaitzeko, Berziztu
Txistuzale Elkarteak kontzertu bat eskaini zuen.

EUSKALTZAINDIAREN ARGITALPENAK
Aurkezpenak

LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA ELEBERRIAREN
EKARPENA XX. MENDEKO EUSKAL NARRATIBAREN
TESTUINGURUAN
Maiatzaren 23an, Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren ekarpena XX.
Mendeko euskal narratibaren testuinguruan izeneko argitalpena aurkeztu zuen
Euskaltzaindiak, Donostiako Doctor Camino liburutegian. Argitalpen hori
Euskera Euskaltzaindiaren Agerkari ofizialaren etapa berriaren lehen zenbakia
da, eta haren bitartez Leturiaren egunkari ezkutua eleberria argitaratu zeneko
50. urteurrenaren karietara, Jose Luis Alvarez Enparantza «Txillardegi»
omendu nahi izan du Akademiak. Aurkezpena honako hauek egin zuten: Andres Urrutia euskaltzainburuak, Jean Haritschelhar Literatura Ikerketa batzordeburuak eta Txillardegik berak.
2007an, Euskaltzaindiaren Literatura Ikerketa Batzordeak Leturiaren
egunkari ezkutua eleberriari buruzko hitzaldi-sorta prestatu zuen. Hitzaldi
horien emankizuna Euskal Herriko Unibertsitatearen 2007ko Udako Ikastaroen barnean txertatu zen, biltzar moduan. Bertan, Euskaltzaindiaren Literatura
Ikerketa Batzordeak euskal eleberrigintzaren bilakaeran Leturiaren egunkari
ezkutua idazlanak ekarri zuen berriztapena eta gizartean eragin zuen oihartzuna hartu zituen hausnarketa kritikoa egiteko helburutzat, haren zenbait alderdi
jakin aztertzearekin batera. Biltzarraren zuzendaria Lourdes Otaegi Imaz
Euskaltzaindiaren Literatura Ikerketa Batzordearen idazkaria izan zen.
Egun batzuk geroago, ekainaren 3an, Bilbok Liburu Azokan aurkeztu zen
liburua. Egun horretan, euskaltzainburuarekin batera, Sebastian Gartzia Trujillo Literatura Ikerketa batzordeko kidea mintzatu zen.
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Jose Luis Alvarez Enparantza / Txillardegi

LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA
eleberriaren ekarpena
XX. mendeko euskal narratibaren
testuinguruan

EUSKERA

2007, 2
52. liburukia (2. aldia)
2008, BILBO

BILBOKO LIBURU AZOKA: 2008
Bilbon, 2008ko ekainaren 3an
Sebastian Gartzia Trujillo
Jaun andreok, egunon:
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegik idatzitako Leturiaren egunkari
ezkutua eleberriaren berrogeita hamar urte bete ziren 2007.urtean. Askoren
iritziz, Leturia da lehen euskal eleberri modernoa. Hori dela eta, Euskaltzaindiaren Literatura Ikerketa Batzordean, jardunaldi batzuk antolatzea bururatu
zitzaigun, Leturiaren egunkari ezkutuaren berritasunak eta ekarpena aztertzeko
asmoz. Jardunaldi horietan egindako hamaika hitzaldiak Udako Euskal Unibertsitatearen esparruan egin genituen, Donostiako Miramongo jauregian, 2007ko
uztailaren 16, 17 eta 18 egunetan eta Euskaltzaindiak, gaur aurkezten dizuegun
liburuan, bildu eta argitaratu egin ditu, beste eranskin interesgarri batzuekin.
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Txillardegik bere lehen eleberria burutu baino lehentxoago Euskal Herrian
zer-nolako eleberriak idazten ziren aztertzen dute lehendabiziko bost hitzaldiek:
Jean-Pierre Iratcheten Antton, Jose Eizagirreren Ekaitzpean, Yon Echaideren Alostorrea eta Joanak joan eta Jose Antonio Loidiren Hamabost egun Urgain’en.
Eleberri hauek guztiok 1946tik 1955ra bitartean argitaratuak izan ziren.
Ohitura, historia eta poliziazko eleberriak ditugu aipaturiko horiek guztiok,
baserri-munduko narrazioak, euskaldun zaharrek idatzitakoak.
Urtebete geroago, 1956an, Txillardegik goitizendaturiko hogeita zazpi
urteko euskaldunberri batek, euskara neutro samarrean, Euskaltzaindian antolatutako lehiaketa batean, Leturiaren egunkari ezkutua eleberria aurkeztu eta
irabazle bilakatu zen, hurrengo urtean, hots: 1957an, Euskaltzaindiak berak
argitaratu zuena.
Eleberri horretan, lehenengoz, gure tartean, istorioa euskal hiri batean
hasi (Donostian demagun) eta Parisen gertatzen da eta eleberrien ohiko korapiloa ez zen mendi edo euskal herri batean suertatzen, protagonistaren barruan
baizik, Europan zehar modan zegoen filosofia heterodoxoaren koordenatuetan,
gainera: existentzialismo giroan, hain zuzen, eta Leturia, zeinen heriotza
(suizidioa ote) ilun geratzen den narrazioan, sinesmenaren eta agnostizismoaren mugan mugitzen da, protagonista koroarik gabeko gizaki arrunta delarik:
gu gehienok bezalakoa.
Azken sei hitzaldietan, Leturia eleberriaren narrazio osagaiak aztertzen
ditugu: literatura genero aldetik Leturia indefinitu samarra da: filosofia narra-

240

EUSKERA - LIII, 2008, 1

zioa ala narrazio filosofikoa; nola hartu zuten Leturiaren garaikideek testu
berri berezi hura; eleberrigile ezezagun horrek nola irudikatu zituen, berrogeita hamar urte direla, orain horren modan jarri zaizkigun gizon eta emakume
paradigmak eta erlazioak; zer motatakoak ziren Leturiaren erlijio kezkak: sinestun ala agnostiko batenak? zeintzuk ziren literatura testu honen narrazio
osagai klasikoen erabilera: denbora, espazioa, subjektoak eta abar...
Baliteke aztertu ditugunez gain, beste azterpuntuak ere interesgarriak
izatea, baina bai lehen multzoan, bai bigarrenean aztertu ditugun horiek oinarrizko bezain interesgarriak direla ez digu inork ukatuko... eta, lehen interesatuaren, Txillardegiren beraren iritziz alegia, oso ongi aukeratu eta burutuak
izan ditugu.
Txillardegi buru, aro berri bat sortu zen, orain berrogeita hamar urte, euskal
eleberrigintzan. Urte luze horietan euskal eleberrigileek zer edo ozer erakutsi
badigute, hauxe izan da: euskaldunok eleberrigintzaren moda berriak eta ausartienak geureganatzeko gauzak izan eta izaten garela. Eta ez hori bakarrik. Berritasunak berritasun eta modak moda, eleberri on batzuk ere idazti dizkigute
euskal idazleek. Nahi genituzkeenak baino gutxiago: eleberriak, oro har, kopuruari begira, gutxi izaten dira gure tartean, ipuin edo olerkien parean. Hala ere,
munduan zehar itzuliak, sarituak eta argitaratuak izan dira bat eta bi baino gehiago. Ez da gutxi. Ez gara, hain txarto, liga-txapelketa horretan ibili.
Erronka ez dago, beraz, batzuek maltzurkeriaz aldarrikatzen duten bezala
moldagaitza eta laburra omen zaigun euskal hizkuntzan, eleberrigileen kantitate eta kalitatean baizik. Arazoa, bestalde, ez da eleberrigile gutxi ditugula.
Baliteke, batez beste, inguruko literaturan baino eleberrigile gehiago izatea.
Arazoa da, euskal eleberrigilerik onenetariko batek, Ramon Saizarbitoriak
alegia, gogoratu digunez, euskaldunok, hain gutxi izanik, onenak izatera behartuta gaudela. Ez da erronka makala, eskergarria baino.
Lan egin dezagun, beraz, zaila den (zailena ote?) literatura genero hau
lantzen. Asma ditzagun istorio interesgarriak. Horixe baita Txillardegi aurrelariari eta euskarari egin diezaiekegun ohorerik benetakoena.
*   *   *
En el año 2007 celebramos el cincuenta aniversario de la edición de
Leturiaren egunkari ezkutua de Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi,
primera novela moderna escrita en euskara. Con ese motivo Euskatzaindia
organizó unas jornadas en la Universidad Vasca de Verano, la publicación de
cuyas ponencias presentamos hoy ante ustedes.
Txillardegi inició este resto en un contexto dominado principalmente por
novelas de corte costumbrista. Leturia es la primera novela vasca que trascurre íntegramente en ambiente urbano y en la que el conflicto que se nos narra
se libra en el interior de un protagonista, angustiado por el existencialismo,
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que vive, además, en fronetera misma de la increencia religiosa. Leturia es un
protagonista corriente e individualista, similar a muchos de los europeos de
los años sesenta. Estos aspectos y otros de índole más estrictamente narrativa
son los que se recogen en las ponencias de este libro, que el propio Txillardegi ha valorado como de mucho interés.
El camino iniciado por Txillardegi ha sido proseguido y superado por
otros novelistas vascos, que se han ganado un merecido prestigio, incluso más
allá de los límites de Euskal Herria. Los novelistas vascos se han mostrado
abiertos a las influencias narrativas de la literatura universal y han demostrado, con creces, que el euskara posibilita, como cualquier otro de los idiomas,
escribir textos literarios de calidad. El reto está en que los escritores vascos
sigan dispuestos trasnportar, mejorando incluso la carrera, el testigo de los
pioneros.

EUSKALGINTZA XXI. MENDEARI BURUZ.
XV. BILTZARRAREN AGIRIAK
2008ko martxoan, Euskalgintza XXI. mendeari buruz. XV. Biltzarra liburua argitaratu zuen Euskaltzaindiak.
Lan horretan, 2001ean, Bilboko Euskalduna Jauregian, Euskaltzaindiak
burutu zuen XV. Nazioarteko Biltzarraren emaitza jasotzen da. Liburua Akademiaren Iker bildumaren 19. zenbakia da eta euskararen historia, hiztegigintza eta hizkuntza ereduei buruz egindako hitzaldiak, txostenak eta mahai-inguruak biltzen ditu.
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2001eko irailaren 17tik 21era bitartean, Euskaltzaindiak bere Nazioarteko
XV. Biltzarra egin zuen, Bilbon. «Euskalgintza XXI. mendeari buruz» lemapean egin zen biltzar horretan Euskaltzaindiak gogoeta bideratu nahi izan zuen,
euskararen iraganaz, orainaz eta geroaz. Horretarako, 9 hitzaldi eta 29 txosten
aurkeztu eta eztabaidatu ziren hiru egunetan, eta bi mahai-inguru egin ziren.
Bilbon hizkuntzalari, hiztegigile, irakasle, kazetari, eta oro har, hizkuntzan
adituak bildu ziren, xede nagusi batekin: XXI. mendearen atarian, euskararen
iraganaz, orainaz eta geroaz gogoeta egitea. Euskal Herriko unibertsitateez gain
–EHU, UEU, Deustuko Unibertsitatea, NUP, Baionako Unibertsitatea– kanpoko zentroetako ordezkariak ere izan ziren, hala nola Université de Genève,
ILPGA – Institut de Phonétique, Valentziako Unibertsitatea, Helsinkiko Research Institute, Galeseko Unibertsitatea) eta baita UZEI, EIZIE, Elhuyar, AEK,
HABE, Labayru, Mendebalde elkartea, Kazeterm edota Bostak Bat erakunde
eta taldeetakoak ere. Orotara, 288 lagunek hartu zuten parte.
Irailaren 17tik 19ra bitarte horretan, hiru arlo nagusi landu zituzten biltzarkideek, egun bakoitza alor bati eskainiz. Lehenengo egunean, hizkuntza
ereduen arloa landu zen, hots, hizkuntza estandarra eta aldaerak –euskalkiak,
ahozko hizkerak, esparru berezietan erabiltzeko bestelako ereduak...–. Bigarren
egunean, hiztegigintza izan zen hizpide nagusia, eta horrekin batera euskararen
normalkuntzaz ere hitz egin zen. Azkenik, hirugarren egunean, hizkuntzaren
historia aztertu zen. Bestalde, mahai-inguru bi ere egin ziren: «Gaurko hiztegigintzaren premiak eta arazoak», batetik, eta «Lekuko euskarak eta euskara
batua: elkarren osagarri ala arerio?», bestetik.

PIARRES LAFITTEREN EKINTZABIDEAK (1920-1944)
Kultura jasoko euskaltzaleen sarearen baitan
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KULTURA JASOKO EUSKALTZALEEN SAREAREN BAITAN

PIARRES LAFITTEREN EKINTZABIDEAK
(1920-1944)

Otsailaren 21ean, Piarres Lafitteren ekintzabideak (1920-1944). Kultura
jasoko euskaltzaleen sarearen baitan liburua aurkeztu zuten Euskaltzaindiak
eta Euskal Herriko Unibertsitateak, Bilbon, Akademiaren egoitzan. Aurkezpena honako hauek egin zuten: Andres Urrutia euskaltzainburuak, Ludger Mees,
Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara errektoreordeak, eta Amelia Hernández Mata egileak. Liburua Akademiaren Iker bildumaren 20. zenbakia da eta
Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Akademiaren arteko hitzarmenari esker
argitaratu da.

iker - 20
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Piarres Lafitteren ekintzabideak (1920-1944) liburua Amelia Hernándezen doktorego tesia da eta Joseba Agirreazkuenaga eta Javier Díaz Nociren
zuzendaritzapean burutua da. Izenburuak adierazi bezala, Piarres Lafitte
idazle lapurtarraren figura eta lana aztertzen ditu zehatz-mehatz. Lehenbiziz,
testuinguru historikoan kokatzen gaitu egileak. Amelia Hernándezen hitzetan,
«Lafitte pentsalariaren aro entzutetsuaren aurretiko urteak ekintza intelektualez
josirik baino ezin dira egon; pentsalari, intelektual eta zientifikoez inguraturik
baino ezin dira egon, ekintzok burutu ahal izateko. Izan ere, intelektual baten
emaitzak emankorrak izanez joango dira besteekiko ez adostasunek eta eztabaidek eraginda, iritziok pentsalari horren pentsamoldea landuaraziko baitute.
Erakusle gisa, Piarres Lafitteri buruzko gure lan hau, non jende ikasia baino
ez zaigun agertuko irakaslearen sarekideen artean».

LITERATURA TERMINOEN HIZTEGIA
Ekainaren 20an, Literatura Terminoen Hiztegia aurkeztu zuen Euskaltzaindiak, egoitzan. Hiztegia Akademiaren «Hiztegiak» bildumaren zenbaki
berria da –Hiztegiak 13– eta Euskaltzaindiaren Literatura Ikerketa Batzordeak
egin du. Bilbao Bizkaia Kutxaren laguntzaz argitaratu da. Aurkezpena honako
hauek egin zuten: Andres Urrutia euskaltzainburuak; Jean Haritschelhar, Literatura Ikerketa batzordeburuak; Lourdes Otaegi, batzordearen idazkariak; eta
Gorka Martinez, BBK Fundazioaren buruak.
Andres Urrutia pozik agertu zen, «bide luze baten ondoren» Hiztegia
kalean dagoelako. Hiztegiaren xede nagusia azpimarratu zuen –«Literaturaren
teoria, historia, eta kritikaren berri emateko euskaraz garatu den lexikoa

248

EUSKERA - LIII, 2008, 1

agertzea, finkatzea eta azalpen testuetan erabiltzea»– eta Hiztegia egin duten
guztiak zoriontzeaz gain, Bilbao Bizkaia Kutxari eman zizkion eskerrak,
«BBK-k posible egin duelako Hiztegi hau gure artean agertzea».
Gorka Martinez BBK Fundazioaren burua mintzatu zen ondoren. BBK-k
Akademiari zor dion errespetua aipatu zuen –«hau bezalako egitasmoetan
behin eta berriro hartuko dugu parte, Akademiak egiten duen lana ezinbestekotzat jotzen baitugu»– eta aurrerantzean ere Euskaltzaindiarekin elkarlanean
aritzeko asmo irmoa erakutsi zuen.
Literatura Terminoen Hiztegia euskal literaturako terminoen hiztegiaren
lehen edizioa eta saioa da eta hauxe da bere xede nagusia: literaturaren teoria,
historia, eta kritikaren berri emateko euskaraz garatu den lexikoa agertzea,
finkatzea eta azalpen testuetan erabiltzea.
Hiztegi hau Euskaltzaindiaren Literatura Ikerketa batzordeak 17 urteetan
egin duen lanaren emaitza da. Izan ere, Literatura Ikerketa Batzordea sortu zen
une beretik, hots 1991tik, literatura arloko lanetan erabiltzen den terminologia
finkatzeko eta ikertzeko beharra azpimarratu zen. Batzordearen lehen bileretan
hiztegiaren oinarrizko egitura eta sarrera zerrenda finkatu ziren, baita lan
metodologia ere.

EUSKALTZAINDIA SARAKO EUSKAL IDAZLEEN XXV.
BILTZARREAN: EUSKALTZAINAK BILDUMA BERRIAREN
HASIERA ETA AURKEZPENA
2008ko martxoaren 24an, urtero bezala Pazko astelehenez, Sarako Idazleen Biltzarra egin zen herriko polikiroldegian. Sarako Turismo Bulegoak eta
Euskal Kultur Erakundeak antolatzen duten biltzarrera Euskaltzaindia urtero
joaten da, eta hor bere azken argitalpenak erakusten ditu.
Euskaltzainak bilduma berria da, eta horren 1. liburukia 2007ko abenduan
aurkeztu zen Senperen: Henri Duhauk paratu zuen Gratien Adema, Zaldubi, saindu
batzuen biziaz.
Euskaltzainak bilduman euskaltzain izan diren eta direnen obrak eta eurei
buruzko azterketak argitaratzeari ekin dio Akademiak.

EUSKALTZAINAK BILDUMAREN 2. ETA 3. ZENBAKIAK
2008an, Akademiak bi liburu berri aurkeztu zituen Sarako Biltzarrean, hots:
Pierre Broussain. Sa contribution aux etudes basques, Pierre Charrittonek idatzia, eta Pierre Lhande. Yolanda eta beste euskarazko idazlanak, Jon Casenavek
paratua. Aurkezpenean hauek izan ziren: Andres Urrutia, Jean Haritschelhar, Jon
Casenave eta Pierre Charritton.
Aipatu bi liburuak Euskaltzaindiaren Euskaltzainak izeneko bildumaren
2. eta 3. liburukiak dira.

252

EUSKERA - LIII, 2008, 1

*   *   *
Sarako Biltzarrak bi urtean behin bi idazle omentzen ditu. Aurten Txomin
Peillen euskaltzain emeritua eta Xipri Arbelbide euskaltzain urgazlea izan dira
hautatuak. Biek euren poza adierazi zuten: Txomin Peillenek saria euskarari
eman diotela azpimarratu zuen eta Xipri Arbelbidek Sarako Biltzarraren xarma
azpimarratu zuen, idazle eta irakurlearen arteko harremana sendotzen duelako.

PEDRO DE YRIZARREK EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEARI
ESKAINITAKO LAN OSOAREN AZKEN LIBURUKIA
Uztailaren 10ean, Morfología del verbo auxiliar vasco (compendio/índice/index) liburua aurkeztu zen Euskaltzaindiaren egoitzan. Liburua Pedro de
Yrizar izan zenaren Morfología del verbo auxiliar liburu sortaren azken
emaitza da: hamabosgarren liburukia. Liburu horietan guztietan euskal aditz
laguntzailea bere azterketaren oinarri izan zuen Yrizarrek.
Euskal aditza eta euskalkiak dira Yrizarrek gehien jorratu zituen gaiak.
Beti ere Louis-Lucien Bonaparteri jarraikiz, euskalki guztietako aditz laguntzailearen morfologia oso-osorik aztertu zuen eta liburu zehatzak osatu zituen, mapa ugariz hornituak. Liburu horiek guztiak Euskaltzaindiak argitaratu ditu.
Morfología del verbo auxiliar vasco liburu sorta honetan, Yrizarrek
Koldo Artola ohorezko euskaltzaina izan du laguntzaile.

morfología
del verbo auxiliar
vasco
(compendio/índice/index)
PEDRO DE YRIZAR
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Aurkezpena honako hauek egin zuten: Andres Urrutia euskaltzainburuak;
Jose Luis Lizundia diruzainak; Koldo Artola ohorezko euskaltzainak; eta
Iñigo Yrizar Pedro de Yrizarren semeak.
Andres Urrutiak esan zuenez, «zin-zinez ohore handia da niretzat lan
honen azken liburuari sarrera hitzak jartzea. Izan ere, eskuan du irakurleak
euskal aditza osoa, lekuz leku eta euskalkiz euskalki, ederki atondua eta aurkeztua, ezin baztertuzko ikerketa baten bidez».

Koldo Artolak egindakoaren garrantzia azpimarratu nahi izan zuen:
«Perspektibarekin begiratuta, lehenengo liburuak argitaratu zirenetik denbora
gutxi samar igaro bada ere, iruditzen zait lanak merezi zuela, zenbait lekutan
gertatazen ari den transmisio-higaturaren tamalak, alde batetik, eta leku guztietan edo gehienetan euskara batuaren eraginak, bestetik, oso zail egingo
bailukete etorkizun hurbilean arestiko urteetan bildu moduko informazioa eskuratzea».
Ondoren, Jose Luis Lizundia mintzatu zen. Gogora ekarri zuen bera ere
«Yrizarren laguntzaileen sare»ko kide izan zela: «Euskaltzain oso, ohorezko
edo urgazle askoren bidez, J. San Martin, L. Villasante, E. Erkiaga, J. M.
Satrustegi eta bestez baliaturik, izugarrizko harreman sare oparoa sortu zuen
Pedro Yrizarrek, euskal herrialde guztietako informatzaileekin hornitua. Egunen baten, familiaren baimen eta laguntzarekin, “Pedro Yrizar Sarea” deituko
niokeen harreman gutuneria biltzea, sailkatzea eta digitalizatzea litzateke
egitasmo oso interesgarria; zeren eta gutunerian ez lirateke gaur aurkezten
dugun Euskal Aditz Laguntzailearen bilduma osoari buruzko, tokian tokiko
galdera-erantzunak bakarrik aurkituko, baita dialektologiari buruzko iritzi
trukaketa aberasgarriak ere».
Iñigo Yrizarrek esker oneko hitzak izan zituen, –«Liburu honek nire aitaren lana biribiltzen du»– bai Euskaltzaindiarentzat, bai eta bere aitari laguntza
eman zioten guztientzat ere, bereziki Koldo Artolarentzat –«nire aitak esaten
zuen Koldo bere oinak, bere eskuak eta bere burua, dena batera zela»–. Bereziki, Henrike Knörr zena izan du gogoan Iñigo Yrizarrek. Betidanik aitari
emandako laguntzagatik, batetik, eta modu berezian, Memorias de un vascólogo liburua kaleratzako egin zuen lanagatik: «Bera izan baitzen benetan liburu
horren argitalpena posible egin zuena».
Amaitzeko, Yrizarrek egindako lana euskarri informatikoan ipintzeko
konpromisoa azaldu zuen euskaltzainburuak.

III. ONOMASTIKA JARDUNALDIEN AGIRIAK
Uztailaren 30ean, III. Onomastika Jardunaldien agiriak (Lizarra, 1990eko
iraila) liburua kaleratu zuen Euskaltzaindiak. Egun horretan, egoitzan egin zen
ekitaldi batean, eskura eman zitzaien ale bana hauei:
– Txari Santiagori –Henrike Knörren alargunari– eta Eneko Knörri,
Henrikeren semeari, Henrike Knörr izan baitzen argitalpen honen arduradun.
– Maria Ángeles Líbanori, argitalpena gainbegiratzen Henrike Knörri
laguntza eman zionari.

O N O M A S T I C O N
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Esan bezala, Henrike Knörr zenak egin zituen liburu honen koordinazio
lanak, Maria Angeles Líbanoren laguntzarekin. Knörrek berak sortu zuen
Akademiaren Onomasticon Vasconiae bildumaren zazpigarren zenbaki hau
inprimategiko bidean utzita hil zen, eta ez zuen ikusi argitaratuta. Hori dela
eta, zabaltzen hasi baino lehen, Akademiak Henrikeren familiari eman nahi
izan zion liburua, baita Líbanori ere. Iker sailburua zena gogoan edukitzeko
ekitaldi xumea izan zen.
III. Onomastika Jardunaldien agiriak (Lizarra, 1990eko iraila) Akademiaren Onomasticon Vasconiae bildumaren 7. liburukia da. Liburu horrek,
1990eko irailean burutu ziren III. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako
ponentzia eta komunikazio guztiak biltzen ditu. Lizarran egin ziren, herri
horren Foruaren 900.urteurrenaren ospakizunekin bat eginez eta bertako
Udalaren eta Nafarroako Gobernuaren babesarekin.
Guztira, 27 lan jaso dira, Europa mailako aditu eta ikerlari puntakoen
eskutik. Horietarik askok Lizarrerriko toponimia dute hizpide –euskarak eskualdean izan zuen bilakaera historikoa ere azaldu zuen Jose Mari Satrustegi
zenak–, baina beste ikerketa-arlo batzuk ere nabarmendu daitezke.

BESTE BERRI BATZUK

EUSKARAZKO TESIEN KOLDO MITXELENA SARIA-REN
AURKEZPENA
Apirilaren 16an, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak
«Euskarazko Tesien Koldo Mitxelena Saria» aurkeztu zuten. Saria euskarazko
ikerketa bultzatzeko eta sustatzeko asmoz sortu dute bi erakundeok eta bi
urterik behin deituko da.
Aurkezpenean honako hauek izan ziren: Andres Urrutia, euskaltzainburua; Ludger Mees, EHUko Euskara errektoreordea; Joseba Lakarra, euskaltzain
osoa eta EHUko irakaslea; Koldo Mitxelenaren familiaren ordezkaria; Juan
Ignacio Pérez Iglesias, EHUko errektorea.
Haiek azaldu bezala, bost jakintza-arlo nagusi sarituko dira: Zientzia
esperimentalak; Ikasketa teknikoak; Osasun zientziak; Gizarte zientziak eta
Zientzia juridikoak; eta Giza zientziak.
Saria sortu ez ezik, 2008ko deialdia ere egin zuten aipatu bi erakundeok.
Sari honen epaimahaia honako hauek osatuko dute: EHUko Euskara errektoreordea, epaimahaiburua izango denak; Euskaltzaindiaren Iker sailburua,
epaimahaibuorde gisa arituko denak; EHUko Euskara Zerbitzuaren zuzendariak; eta bost jakintza-arloetako bina doktorek. Bestetik, EHUko errektorea eta
euskaltzainburua ohorezko buruak izango dira eta botorik ez dute izango.
Azkenik, Euskara Errektoreordetzako teknikariak idazkari lana egingo du eta,
ohorezko buruek bezala, botorik ez du izango. Irabazleek oroigarria, diploma
eta 2.000 euro jasoko dituzte.

EUSKALTZAINDIA ETA OLASO DORREA
SORRERAKUNDEA
Otsailaren 13an, Euskaltzaindiak eta Olaso Dorrea Sorrerakundeak elkarlanerako hitzarmena sinatu zuten, Bergarako Olaso Dorrean, Sorrerakundearen egoitzan. Hitzarmen horri esker, Olaso Dorrea Sorrerakundearena den
ondare bibliografiko eta artxibistikoa Euskaltzaindiaren egoitzan gordeko da,
hots: George Lacomberen Biblioteka eta Olaso Dorrea Sorrerakundearen
Artxibo Historikoaren XX. mendeko atala, Telesforo Monzon eta Maria
Josefa Ganuza emaztearen familiaren ondareak barne.
Euskaltzaindiaren izenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak sinatu du
hitzarmena eta Olaso Dorrearen Sorrerakundearenean, Jose Luis Elkoro lehendakariak. Horren ondorioz:
– Olaso Dorrea Sorrerakundearena den George Lacombe zenaren ondare
bibliografikoa Euskaltzaindiaren egoitzan gordeko da. Hamar urtez
izango da bertan eta Akademiak bere gain hartzen du ondare horren
kontserbazioa eta katalogazioa. Katalogazioa jada eginda dauka Euskaltzaindiak.
– Olaso Dorrea Sorrerakundearen Artxibo Historikoaren XX. mendeko
atala Euskaltzaindiaren egoitzan taxutu eta ordenatuko da. Lan hori hiru
urteko epean egingo du Akademiak.
Maria Dolores, Isidro eta Telesforo Monzonek eta Maria Josefa Ganuzak
sortu zuten Olaso Dorrea Sorrerakundea. Gaur egun, hainbat kidek osatzen
dute Fundazioa, horien artean Euskaltzaindia bera delarik.
Olaso Dorrea ondare dokumental eta bibliografiko hauen jabea da:
1. Georges Lacombe Ondarea:
    – Artxiboa. Edukia: Europako euskalari nagusien artxiboak (Bonaparte, Uhlenbeck, Van Eys, Dodgson, Vinson...).
    – Biblioteka. Edukia: XVI-XVII-XVIII. mendeetako euskal literaturako liburu garrantzitsuenak. Historia liburu esanguratsuak, gehienak
Ipar Euskal Herriko ikuspuntutik (Lancre, Oihenart, Xaho, Diharce
de Bidassouet, Cenac Moncaut, etab.).
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2. Olasoko Ondarea:

    – Olasoko Artxiboa, bi zatitan banatuta:

     • Artxibo historikoa I (1990eko hamarkadaren hasieran Borja Aginagaldek taxutua).
     • Artxibo historikoa II.
    – Olasoko Biblioteka.
3. Eskuratutako Ondare dokumentalak:
    – Iturri ezberdinetako hainbat artxibo eta material.

NAFARROAKO GOBERNUAREN ETA EUSKALTZAINDIAREN
ARTEKO HITZARMENA: 2008
Maiatzaren 30ean sinatu zen Nafarroako Gobernuaren eta Euskaltzaindiaren arteko aurtengo hitzarmena. Akademiaren izenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak sinatu zuen eta, Foru Gobernuaren izenean, Xabier Azanza
Euskarabidea - Euskararen Nafar Institutuaren zuzendari-kudeatzaileak.
Akordio horrek babesten dituen Euskaltzaindiaren izaera orokorreko
eginkizunez gain, honakoak adostu dira 2008rako:
– Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA) egiteko Nafarroako 3 herritako grabazioak euskarritan paratu eta ematea.
– Euskal Corpus Onomastikoa: Nafarroari dagozkien lanei jarraipena
ematea.
– Argitalpenen hauek kaleratzea: Axularren Gero (berrargitalpena, euskaraz eta gaztelaniaz) eta Edu Zelaietaren Baztan-Bidasoako hizkeren
azterketa dialektologikoa.
– Nafarroako Legeen lexiko juridiko-administratiboa lantzea.
– Aipaturiko lexikoarekin zerikusia duen terminologiari buruzko mintegia.

EUSKALERRIA IRRATIA
Ekainaren 12an (2008-VI-12), Euskalerria Irratiak eta Euskaltzaindiak
lehendabiziko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, Iruñean, irratiaren egoitzan.
Hitzarmen horrek, bi erakundeen arteko loturak sortzea du helburu, elkarren
aitorpenetik abiatuz. Biak elkarlanean arituko dira, bereziki euskararen normalizazioari buruzko proiektuak gauzatzeko eta Euskaltzaindiak euskararen arloan ezarritako arauak zabaltzeko.
Euskalerria Irratiaren izenean Jose Antonio Solano Iruñeko Komunikabideak S.A. enpresaren kontseiluburuak eta Mikel Bujanda zuzendariak sinatu
zuten eta, Euskaltzaindiarenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak. Sinatze
ekitaldian Andres Iñigo, Sagrario Aleman eta Patxi Zabaleta euskaltzain nafarrak; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Juan Jose Zearreta, kudeatzailea eta Pello
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IKERKETA LANAK

¿ERGOIENAK ALAVESAS?

LA HERGOIENA SALVATERRANA

LAS ERGOIENAS DE SALVATIERRA

Nueva luz sobre un texto del P. Kardaberaz1
Ángel Ibisate Lozares
A dos alaveses sabios, maestros y amigos,
Gerardo L. de Guereñu Galarraga (1904-1992)
y Micaela J. Portilla Vitoria (1922-2005),
que habrían aprovechado esta modesta aportación.
El texto
El P. Agustín Kardaberaz (Hernani 1703 - Bolonia, Italia, 1770), famoso
en todo el País como predicador de misiones populares, sobre todo en lengua
vasca, fue también, movido de aquel espíritu que animaba al trío glorioso de
jesuitas guipuzcoanos constituido por Larramendi, Mendiburu y el propio
Kardaberaz2, un escritor fecundo en euskara3, lengua a la que dedicó uno de
sus libros: Euskeraren berri onak4.
1
Empleo el nombre de Salvatierra (sin menosprecio del de Agurain) porque es el que se
utilizaba entonces, lo mismo en romance que en euskara. En todos los demás nombres de
personas y lugares respeto las formas y grafías existentes en la documentación y obras consultadas.
El estudio y el texto han sido notablemente perfeccionados merced a la ayuda y los consejos que me han prestado generosamente, ofreciéndome bibliografía y revisando mi manuscrito,
sugiriéndome correcciones y mejoras, los Profesores de Filología de la EHU/UPV Henrike
Knörr y Fidel Altuna, amigos ambos. A los dos mi grande y sincero agradecimiento.
2
Sobre los estrechos lazos entre Larramendi (el maestro indiscutible, admirado y querido),
Mendiburu y, particularmente, Kardaberaz, hay que leer los trabajos de J. Ignacio Tellechea
Idigoras, «Larramendi y Cardaveraz. Censura y réplica inéditas sobre un libro de piedad», en
ASJU 2 (1968) 3-31, y «Cardaveraz, Larramendi, Mendiburu», en Kardaberaz Aitari omenaldia,
Donosti [sic], Kardaberaz Bazkuna, 1971 (Kardaberaz Bilduma, 1), p. 73-80.
3
No hay más que ver las cuatro densas columnas que su obra ocupa en la lamentablemente desaparecida obra de Jon Bilbao, Eusko Bibliographia.
4
Eusqueraren berri onac: eta ondo escribitceko, ondo iracurteco, ta ondo itzeguiteco Erreglac ... / Jesus-en Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz ..., Iruñean, Librugille Antonio Castillaren echean, 1761.
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Hay un pasaje en esta obra que ha sido citado o reproducido numerosas
veces entre nosotros: aquél en el que, recogiendo un testimonio que se sitúa,
precisamente, en nuestra tierra alavesa, se refiere a los castigos que se imponían a los muchachos y niños cuando eran sorprendidos (en la escuela, sobre
todo, supongo) hablando en euskara.
Copio el texto y su traducción de la apretada y perfecta síntesis de Henrike Knörr sobre el euskara en Alava5:
Araban nenbillen batean, hango
adiskide eta erregeren guardietako
kapitan baliente batek behin esan
zidan: «Aita, nola euskal herrietan
umeen haziera ona ta behar dan
dotrinarik izango da, baldin euskera
hondatzeko ahalegin guziak egiten
badira, ta gure mutiltxo edo haurrai
bildur ta azotearequin [sic] euskaraz
hitz egitea eragozten bazaie? Hoiek
berak gero edo eleizagizon edo etxajaunak izan behar dute. Eta guraso
edo kurak diranean, nola, ongi premia dan bezala, beren etxe edo ergoienetan (herri txikiai honela Araban deitzen diete) dotrina erakatsi ta
konfesatuko dute? Nola beren familietako hartuemanak ta beste behar
diran gauzak ondo aditu ta zuzenduko dituzte?».

Una vez que yo recorría Álava, un
amigo que tengo allí, valiente capitán de la Guardia Real, me dijo:
«Padre, ¿cómo va a haber buena
educación y el catecismo necesario
en el País Vasco, si se hace todo lo
posible para echar a perder el vascuence, y a nuestros muchachos y
niños se les impide hablarlo con el
miedo y el látigo? Esos mismos
después han de ser clérigos o cabezas de familia. Y cuando sean padres o curas, ¿cómo van a enseñar
el catecismo y cómo van a confesar
según es necesario, en sus casas o
ergoienas (así se les llama en Álava
a los pueblos pequeños)? ¿Cómo
van a comprender o dirigir bien las
relaciones de sus familias y todo lo
demás que es preciso?».

Las cursivas son del propio Knörr y nos llevan directamente al punto que
queremos tocar aquí: la voz ergoienak / ergoienas.
Hay reproducción facsímil en: Agustin Cardaberaz, Euskal lan guziak ... / Presentación de
León de Lopetegui, S.J., Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1973-1974 (Clásicos del euskera Monumenta linguae vasconum - Euskal idazle nagusiak), I, p. 155-170.
La recentísima edición crítica: Agustin Kardaberaz, Eusqueraren berri onac, Edizio kritikoa / Patxi Altuna, Esther Zulaika, Bilbo, Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia,
2004 (Euskararen lekukoak, 23), contiene también facsímil de la edición original. Nuestro texto en
las p. 30 (ed. crítica) y 79-80 (reproducción de las p. 17-18 de la original).
5
Henrike Knörr, Lo que hay que saber sobre la lengua vasca en Álava = Arabako euskarari buruz jakin behar dena, Vitoria-Gasteiz, Fundación Caja Vital Kutxa Fundazioa, 1998, 56
p. El texto en euskara, p. 14; su traducción, p. 13 (ésta se reprodujo en la sección «Nuestro Patrimonio», que la Sociedad Landazuri publica semanalmente en el diario «El Correo», del lunes,
16 de abril de 2001).
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¿«Ergoienak» alavesas?
Tengo que confesar que cuantas veces la he leído (y han sido, como digo,
muchas) la palabra ergoienak / ergoienas siempre me ha desconcertado. Pues,
tratándose de una voz que se dice general y habitual (casi podría pensarse que
única): «así se les llama en Álava a los pueblos pequeños», para designar una
realidad tan abundante (pues pequeños eran, y son, la mayoría de los pueblos
alaveses) y que tenía, por tanto, que ser de empleo casi cotidiano, es ésta la
única vez que se la menciona como usada en Alava. Resulta sorprendente la
falta de otro testimonio, aunque fuera único, en documentos escritos o registros
orales de Alava hasta ahora conocidos.
La voz ergoien existe en euskara y está recogida como nombre substantivo, con el significado de «aldea» (que vendría como anillo al dedo en nuestro caso, ya que aldeas, y no más, son los pequeños pueblos alaveses del
texto), en muchos de los diccionarios de la lengua vasca, tales, por citar los
más sobresalientes, el Diccionario vasco-español-francés = Dictionnaire
basque-espagnol-français de Azkue y el Diccionario general vasco = Orotariko euskal hiztegia de Michelena (que recoge nuestra frase como primer
testimonio literario de la palabra)6, pero se da como usada únicamente en localidades vizcaínas (Arratia, Durango, Orozko, Txorierri), como señala Azkue,
y por el dialecto vizcaíno en algunas de sus variedades (las de Plencia, Orozco, Arratia y Guernica y Bermeo), como indica Michelena, siempre, por tanto,
en espacios geográficos y lingüísticos fuera del área alavesa.
Pero nunca la encontramos en Alava. No figura en contextos de expresión
vasca, en el euskara considerado de Alava: no aparece (quizá no fuera fácil su
presencia en tales obras) en los breves textos de Betolaza o Portal, Martínez de
Ochoa, Gamiz o Garcia de Albeniz, más próximos estos últimos en el tiempo a
Kardaberaz; ni la recoge el Dictionarium linguae cantabricae de Landucci, en el
que a la voz «aldea» se le dan las equivalencias en euskara de «lequa» y «aldea»7.
Tampoco registran su uso en Alava, en contexto de expresión en castellano, lexicógrafos alaveses tan interesados y cuidadosos como Baraibar y
López de Guereñu8.
6
Sin embargo, no figura en el del gran amigo y mentor de Kardaberaz, el P. Larramendi,
ni en los de los seguidores de éste (Novia de Salcedo...).
7
Vid. en: Henrike Knörr, Koldo Zuazo (Eds.), Arabako euskararen lekukoak. Ikerketak
eta testuak = El euskara alavés. Estudios y textos, Vitoria-Gasteiz, Eusko Legebiltzarra = Parlamento Vasco, 1998 (Euskal azterlan bilduma = Colección de estudios vascos, 7), p. 211.
La equivalencia «aldea» de Landucci es, sin duda, uno de los tantos casos de castellanismos
existentes en su vocabulario, ya que no parece que se la pueda tener por un adelanto de la peregrina idea de Larramendi: «“Aldea” es voz puramente bascongada y significa cerca, cercanía, al
rededor y al lado. Y las aldeas son lugarcitos cercanos de las ciudades y villas grandes».
8
Federico Baraibar y Zumárraga, Vocabulario de palabras usadas en Álava y no incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española (Décimotercia edición) ó que lo están en
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El P. Kardaberaz en Salvatierra
Pero es en Alava donde el P. Kardaberaz dice haber recogido la noticia y donde localiza el empleo de la voz: «Araban nenbilen batean...». ¿Dónde y cuándo?
Todos los biógrafos del ilustre jesuita, con base en los propios escritos
de éste, consignan su presencia y labor apostólica en Alava, pero apenas si
dan precisiones acerca del tiempo y de los lugares en los que las hizo9. Fue
el carmelita P. Lino de Aquesolo quien modernamente se planteó ambas cuestiones y halló un dato, hasta ahora pasado inadvertido, acerca de un lugar en
el que el P. Kardaberaz realizó en Alava una de sus actuaciones misioneras
euskéricas10.
En cuanto al tiempo, piensa Aquesolo que
«[...] el de su residencia en Oñate, desde 1739 al 41, fue para él el más
indicado para haber entrado en contacto con pueblos de la zona vascoparlante de
Alava, en sus días bastante extensa», si bien añade que «de 1741 al 55, que es
cuando renuncia a salir de Loyola, hubo de tener más de una oportunidad de
realizar nuevas incursiones por tierras de Alava».

En lo tocante a los lugares de su actuación en Alava, en el punto anterior
está apuntando ya seguramente a la zona a este lado de las sierras de Elgea y
Urkilla, tan relacionada con Oñati por historia y por vecindad geográfica. Más
adelante concretará:
«[...] el P. Cardaveraz, que sin duda recorrió también esos pueblos [Ozaeta,
Aspuru y Narvaja], se internó más adentro y llegó hasta Salvatierra»11.
otras acepciones ó como anticuadas, Madrid, Real Academia Española, 1903 (Establecimiento
Tipográfico de Jaime Ratés), 325 p.; Gerardo López de Guereñu Galarraga, Voces alavesas,
Segunda edición / Prólogo y edición de Henrike Knörr, Bilbo, Euskaltzaindia, 1998, 317 p.
Knörr recuerda en su prólogo los elogios de Luis Mitxelena a la obra de López de Guereñu, por haber recogido en su colección palabras corrientes o en desuso, documentadas en toda
Alava, sin distinción de su procedencia vasca o románica.
9
Desde el primero, Juan de Fonseca (S.J.), Compendio de la vida del Padre Agustín Cardaveraz, ..., Madrid, Imprenta de Tejado, 1862, p. 66: «Desde este año [1736] hasta el de 55, por
casi veinte años, no cesó de hacer correrías y misiones por toda Guipúzcoa, la mayor parte de
Vizcaya, muchos lugares de la provincia de Álava, y algunos de Navarra...». Estas palabras las
reproduce también el último, Gaspar González Pintado (S.J.), Vida del Padre Agustín de Cardaveraz, Apóstol del Corazón de Jesús, San Sebastián, Editorial Pax, 1947, p. 584; menciona, sin
embargo, unas primeras salidas de Bilbao a Arciniega [sic] en 1731 y 1732 (p. 478) y una relación
con Vitoria en 1735, a propósito de la fiesta del Sagrado Corazón que promueve una tal Sra. de
Aguirre (p. 513).
10
Lino de Aquesolo, «El Padre Cardaveraz en Alava», en Boletín de la Institución «Sancho
el Sabio» 16 (1972) 233-240.
Partiendo de datos de Aquesolo, escribió sobre la actividad en Alava del P. Kardaberaz, en
el tercer centenario de su nacimiento, Josemari Velez de Mendizabal, «Kardaberaz eta Araba =
Kardaberaz y Álava», en Euskonews & Media, nº 236, 29 de diciembre de 2003.
11
Aquesolo menciona los lugares de Ozaeta, Aspuru y Narvaja al decir que se conoce el paso por ellos de un compañero del P. Kardaberaz. Yo ignoraba este interesante dato,
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Este es el dato concreto seguro que aporta el P. Aquesolo: la presencia
de Kardaberaz en Salvatierra. Merece la pena copiar el párrafo:
«[...] tal vez no sea demasiado aventurado situar el encuentro del P. Cardaveraz y el capitán de las Guardias Reales [ha reproducido poco antes el famoso texto] en Salvatierra, el nombre que al fin salta en una de las páginas del
misionero jesuita, que nos ha suministrado así la única precisión geográfica de
su paso por Alava. Y aquí encontramos también el detalle de ese término ergoyen, con el que se designaban los pueblecitos en la Alava vascoparlante. El dato
lo tenemos en su obra Kristauaren Bizitza, en el apartado que dedica a la historia de la difusión de la devoción al Corazón de Jesús y de su Congregación
entre los vascos».

La obra a la que nos remite es la que, en su segunda edición, tiene la
portada que copio literalmente: Christauaren bicitza, edo bicitza berria
eguiteco bidea, bere amabi Pausoaquin Jesus-en Compañiaco Misionero
Aita Geronimo Dutari-ren Libruchotic ateraa: beste Devocio, edo Egercicio batzuequin. Gucia Eusqueraz animen provechuraco Confessore
Jaun, Jaungoicoaren Ministro celosoai, Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaveraz-ec esqueñtcen, ta dedicatcen die. 1760. Behardan bezala.
Iruñeco Libruguille Antonio Castillaren echean. Son 399, [3], [5] en bl.
p., en 8º12.
que me parece ser desconocido; Aquesolo no facilita su fuente, pero merecería ser comprobado.
12
He podido ver la presentación digitalizada del ejemplar de la Biblioteca del Parlamento
Vasco y la reproducción facsímil publicada en la edición de las obras euskéricas de Kardaberaz
por León de Lopetegui, citada en la nota 3; se halla en el v. I, p. 51-150.
Existe una primera edición de 1744, que era conocida por las palabras del P. Larramendi
en carta al P. Berthier, director de la revista Mémoires de Trevoux: « [...] el P. Agustín Cardaveraz ha traducido la Vida cristiana del Padre Gerónimo Dutari, que en poco cuerpo comprende
mucha alma de instrucción y piedad. Es un duodécimo en 238 páginas, con la novena al Sagrado
Corazón de Jesús. El título vascongado es: Christauaren vizitza, edo orretarako vide erraza bere
amabi pausoaquin, etc.; impreso en Pamplona en 1744 en la imprenta de Anchuela».
La carta la publicó primeramente, en 1880, el P. Fita en su Galería de Jesuitas ilustres y
la incluyó como apéndice en su edición de la Corografía de Guipúzcoa de Larramendi (Barcelona, La Verdadera Ciencia Española, 1882 (La Verdadera Ciencia Española, [Sección castellana],
19), p. 277-296 (las palabras en las p. 279-280). Últimamente la ha editado José Ignacio Tellechea
Idigoras en el v. IV de las Obras del P. Manuel de Larramendi, S.J., titulado Escritos breves
(Donostia-San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1990), p. 136.
De la referencia de Larramendi la noticia ha pasado, directa o indirectamente, a los repertorios. La reseñan la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus de De Backer y Sommervogel (II,
729, con fecha de 1747, aunque anota la de 1744 de la carta de Larramendi), el Essai de Vinson
(n. 74.a), el Ensayo de Pérez Goyena (n. 1756) y la Eusko Bibliographia de Jon Bilbao. Pero
ninguno había visto ejemplar.
La menciona igualmente el P. Lopetegui en su antes referida edición (vid. nota 4), pero
añade: «No hemos podido encontrarla. De todos modos, la de 1760 es del tiempo de Cardaberaz,
el cual daría entonces al libro su forma definitiva» (o.c., p. 26).
Hace unos años se encontró en la Biblioteca de Loyola un ejemplar, desgraciadamente muy
incompleto (sólo conserva las p. 67-188), que ha sido estudiado por Víctor Hidalgo Izaguirre
(Tesis doctoral 1994, inédita).

286

EUSKERA – LIII, 2008, 2

La obra ha sido considerada como versión al euskara de la divulgadísima,
con numerosas impresiones y traducciones, Vida christiana del P. Jerónimo
Dutari (1671-1717) y a nombre del jesuita pamplonés figura en muchos repertorios y catálogos; el P. Kardaberaz sería un mero traductor.
Es posible que así sea en la primera parte de la obra13. Quizá, por lo que
hemos podido conocer de la primera edición, de 1744, ésta sólo contuviera esa
parte. Pero es cierto, en todo caso, que el P. Kardaberaz añadió tras ella, al
menos, en la edición de 1760, desde la p. 274, varios capítulos, con diversas
devociones y novenas, entre ellos el titulado «Jesu Cristo gure Jaunaren Biotz
guciz santuaren Devocio, ta Bederatci urrena», uno de cuyos apartados (p. 292295) se subtitula «Euscaldunen Jesusen Biotceco Devocioa, ta Congregacioac»,
en el que, a propósito de las Congregaciones constituidas en el País, leemos el
texto tan valioso a nuestro objeto que exhuma el P. Aquesolo:
«Euscaldunen artean, Erromaco Bulda, ta Indulgenciaquin, lenengo Congracioa [sic], Bizcaico Señorioan, Elorrioco Jaun, ta gente noble devotoac fundatu
zuen. Gure Provincian aurreneco Congracioa [sic], Tolosaco Erri Nobleac [...]
artu zuen. Araban, Salvatierrac, ta aren Ergoien etaco gende piadosoac ori
bera gueroago eguin zuten. Nafarroan, [...] ta orobat Gaztelan chit Congregacio
asco [...], Provincia oietan bezala, arrezquero eguin dira: ta aietaraco, ta oietaraco,
Erromaco Bulda chit asco nere escuetatic etorri dira»14.

El P. Aquesolo observa con razón que, puesto que estas Congregaciones
se solían fundar como fruto de la Misión predicada por el P. Kardaberaz, la
constitución de la de Salvatierra bastaría por sí sola para acreditar la presencia
del jesuita en la Villa, dándonos así la única precisión geográfica de su paso
por Alava; y no parece descaminado al sugerir que pudo ser Salvatierra, en la
misma ocasión, el lugar del encuentro del misionero y del militar, apuntando
con agudeza el nexo que entre los dos textos, el de Euskeraren berri onak y
el de Kristauaren bizitza, puede constituir la palabra ergoien, que se lee en
ambos.
La estancia y la predicación del P. Kardaberaz en Salvatierra, con la
consiguiente constitución de la Congregación del Corazón de Jesús, que en
el P. Aquesolo eran mera, aunque atinada, deducción, resultan efectivamente ocurridas el año 1744, habiendo dado ya noticia de ellas el ilustre salvaDe Backer-Sommervogel (ib.), Vinson (n. 74.b) y Lopetegui (ib.) mencionan también,
con el mismo pie de imprenta de la de 1760, una edición de 1790, de la que tampoco se conoce
ejemplar, por lo que sospecho se trate de una errata por 1760.
Se conocen ediciones posteriores en Tolosa, en la Imprenta de la Viuda de Mendizabal, en
1850 y 1854, de las que Lopetegui dice que son ediciones incompletas.
13
No he tenido ocasión de comparar la traducción de Kardaberaz con el original de Dutari
(no lo he encontrado en Vitoria, ni siquiera en la riquísima Biblioteca del Seminario Diocesano),
aunque presumo que introdujo adaptaciones. Pero no es éste nuestro tema.
14
Reproduce la frase Vélez de Mendizabal, l.c., que traduce: «El Álava eso mismo hizo
la gente piadosa de Salvatierra y los pueblitos de alrededor».

¿ERGOIENAK ALAVESAS? LA HERGOIENA... - Ángel Ibisate Lozares

287

terrano, Secretario de su Ayuntamiento e historiador de la Villa, Fortunato
Grandes15.
Como un detalle, podemos añadir que también en este caso fue por manos del P. Kardaberaz, como lo hemos leído en su Kristauaren bizitza, por las
que la Congregación recién fundada en Salvatierra obtuvo la correspondiente
Bula pontificia de indulgencias16.
Pero volvamos a la voz ergoiena, objeto de nuestro interés, examinando
el empleo que de ella hace el P. Kardaberaz en uno y otro de los textos transcritos.
Si en el primero, el de Euskeraren berri onak, es un substantivo común
que se supone (erróneamente, como hemos visto) de uso general en Alava para
designar a las aldeas, en el segundo, el de Kristauaren bizitza, su aplicación
se restringe, aunque no las nombra, a unas aldeas concretas, las de Salvatierra:
«Salvatierrac, ta aren Ergoienetaco gende piadosoac...».
¿Había en tiempos de Kardaberaz tales «aldeas de Salvatierra»? Si las
había, ¿cuáles eran?
Efectivamente, Salvatierra tenía entonces, a mediados del siglo XVIII, y
sigue teniendo hoy, cuatro aldeas, denominadas comúnmente «anejas» o «barrios» (alguna vez «arrabales»): Alangua, Arrizala y Opakua (las tres que
seguían existiendo, pues otras ya se habían convertido en «mortuorios» o
despoblados, de las que Alfonso X donó en 1258 a la Villa) y Egileor (que
no he conseguido saber cuándo y cómo la adquirió Salvatierra). Estas cuatro
aldeas no tenían personalidad propia, sino que formaban una sola entidad con
la Villa, a todos los efectos, así civiles, como eclesiásticos, por lo que bien
podían podían ser llamadas, como lo hace el P. Kardaberaz, «sus aldeas»17.
15
Fortunato Grandes, Cosas de Salvatierra, Vitoria, Diputación Foral y Provincial de Alava, 1939, p. 197-200.
16
Libro de la Congregacion de el Corazon de IHS. Instituida y fundada en las Iglesias
Parroquiales de Sta Maria y Sn Juan de la Villa de Salvatierra, año de 1744 (Archivo Histórico
Diocesano, Libro 20 de la Parroquia de San Juan: C. 2347), en cuyas primeras cuentas, que
abarcan los años 1744-1746, entre otras menciones de la Misión del P. Kardaberaz, leemos el
siguiente descargo:
Itt. ciento y diez rs que ha tenido de coste la Bula trayda de Roma [...] pagados de orden
e
del P Cardaveras al Pe Joseph de Iturri, ambos de la Compa de Ihus.
La Bula es del papa Benedicto XIV y está fechada el 21 de noviembre de 1744. Hay
copia autorizada en el libro, pero el original hace tiempo que desapareció del archivo (Grandes,
o.c., p. 198).
El P. Iturri acompañó al P. Kardaberaz en la Misión (Grandes, ib.).
17
Para la historia y la condición de dependientes de estos lugares, véanse: Fortunato
Grandes, Apuntes históricos de Salvatierra, Vitoria, Diputación Foral de Alava, 1905 (Hay
edición facsímil: Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Alava, 1982, Colección Ediciones de ayer
= Behialako argitalpenak, 2); Ernesto Pastor Díaz de Garayo, Salvatierra y la Llanada
oriental alavesa (Siglos XIII-XV), Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Alava, Servicio de
Publicaciones, 1986; Jesús Ruiz de Larramendi, Salvatierra-Agurain. Destellos de un siglo de
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La «Hergoiena» salvaterrana
Dichas cuatro aldeas se hallan situadas al Sur de la Villa, al pie y en la
ladera de los Montes de Iturrieta y sus territorios, contiguos unos a otros, en
una amplia franja, de Este a Oeste, Opakua, Arrizala, Alangua y Egileor,
juntamente con el del desaparecido Lekedana18, conforman una amplia comarca, a la que se le daba el nombre de Hergoiena (vid. mapa de situación)19.
Hergoiena es, pues, un topónimo, que, aunque hoy parece en desuso, si
no desconocido20, lo vemos recogido por Grandes, Ruiz de Larramendi y Ruiz
historia, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Alava, Departamento de Cultura, 1994 (Nº 6,
monográfico, de la revista «Ohitura. Estudios de Etnografía alavesa»); Micaela J. Portilla
Vitoria, Catálogo Monumental, Diócesis de Vitoria. Tomo V: La Llanada alavesa oriental y
Valles de Barrundia, Arana, Arraya y Laminoria, Vitoria-Gasteiz, Obra Cultural de Caja de
Ahorros de la Ciudad de Vitoria, 1982.
Aunque dependientes de Salvatierra, estos cuatro lugares, sin embargo, tenían una cierta
personalidad económica y se unían para defender sus intereses comunes, en lo eclesiástico y en
lo civil, pleiteando incluso con la propia Villa y sus iglesias; celebraban sus juntas en un campo
del término de Alangua llamado «Hunsaurbiribila / Inchaur biribila»; para el campo eclesiástivo,
ver Portilla Vitoria, o.c., en los lugares citados infra.
Tal condición de dependencia sigue siendo la actual en el ámbito civil (Ruiz de Larramendi, o.c., p. 38), pues las cuatro carecen de concejo propio y dependen del Ayuntamiento de
Salvatierra (Cfr. Nomenclator Foral de Alava).
En el ámbito eclesiástico, por el contrario, la situación ha cambiado totalmente: en 1582
lograron de Roma tener reserva del Sacramento, pila bautismal y sepulturas, aunque el Cabildo
de Salvatierra siguió percibiendo los diezmos y mantenía sus capellanes y se ocupaba asimismo
de la conservación de los templos y sus gastos de culto hasta tiempos recientes (Portilla Vitoria, o.c., p. 45-46, 254, 320, 413, 616-617, 640), siendo hoy parroquias independientes.
Se echa muy de menos un estudio serio sobre las relaciones de estos lugares con la Villa
y sus parroquias, para el que parece que hay documentación bastante en los archivos civiles (vid.,
para la antigua, Alava (1450-1550) Fuentes documentales, s.l., s.n., s.a., publ. a multicopia, p.
55-56, existente en el AMS) y eclesiásticos.
18
El despoblado de «Lequedana» (bastantes veces mencionado como «Lequedara») está hoy
totalmente olvidado como tal; no lo mencionan Grandes, López de Guereñu y Ruiz de Eguino.
Aunque pervivía y pervive en la toponimia histórica y actual, incluso en la menor, de los lugares
de Alangua y Eguileor. Para la toponimia histórica, con variantes y en composición, vid. López
de Guereñu, Toponimia alavesa seguido de Mortuorios o despoblados y Pueblos alaveses, Bilbao, Euskaltzaindia, 1989 (Onomasticon Vasconiae, 5), y, más abundante, Ruiz de Larramendi,
o.c., y Kepa Ruiz de Eguino, Toponimia histórica de Salvatierra-Agurain, Vitoria-Gasteiz, s.n.
[Ayuntamiento de Agurain-Salvatierra], 2006; la actual, además del mismo López de Guereñu,
en José Antonio González Salazar, Cuadernos de toponimia 4, Vitoria-Gasteiz, Diputación
Foral de Alava, Servicio de Publicaciones, 1987.
19
El mapa de situación debo agradecérselo a la Profesora de Geografía de la EHU/UPV
Askoa Ibisate González de Matauco.
«Ergoien / Ergoyen» o «Ergoiena / Ergoyena» es nombre también de barrios de distintas
poblaciones de Bizkaia y Gipuzkoa (Amorebieta-Etxano, Gamiz-Fika, Maruri-Jatabe, IbarraOrozko, Ataun, Oiartzun); y de todo un valle en Navarra.
20
No lo recoge González Salazar, o.c., ni en Salvatierra, ni en sus aldeas, ni en los pueblos contiguos a la zona. Tampoco aparece en López de Guereñu Galarraga, Toponimia alavesa...
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de Eguino21. Estos lo hallaron seguramente en la documentación histórica de
Salvatierra, aunque solamente el último se remite a un documento de 1458.
Para nuestra indagación en el riquísimo Archivo Municipal de Salvatierra
(AMS) buscamos inicialmente orientación en las obras publicadas: el catálogo
de su documentación medieval y las publicaciones de sus fondos medievales22.
21
Grandes, Apuntes..., p. 52-54; Ruiz de Larramendi, o.c., p. 453, entre los del campo de
Agurain, pero no en los de las anejas; Ruiz de Eguino, o.c., p. 22, 84, 88 y 108, un poco vacilante en sus menciones.
En Grandes figura como pervivencia en el terreno del nombre de uno de los doce despoblados que dice se hallan en jurisdicción de Salvatierra y parece que fue de Grandes de quien
fue pasando, como tal «mortuorio», a otras obras posteriores. Creo que fue de Grandes de
donde lo tomó Vicente Vera, en el tomo «Provincia de Alava» de la Geografía General del
País Vasco Navarro, dirigida por Francisco Carreras Candi, Barcelona, Alberto Martín, [19111925], pues reproduce, aunque en otro orden, la lista de aquel (p. 509). López de Guereñu
Galarraga, Toponimia alavesa..., p. 547, lo incluye en su lista de mortuorios o despoblados,
como muy dudoso, diciendo que únicamente viene en la citada Geografía General, y de él lo
copia Ruiz de Eguino, o.c., p. 22 y 88. Lo llamativo es que el propio Ayuntamiento de Salvatierra, en su programa de fiestas del año 2004, reproduzca en una de las entradillas el mismo
texto de Grandes. Pero, por raro que resulte en el que puede ser considerado el historiador de
Salvatierra por excelencia, estaba equivocado, pues nunca existió tal aldea de Hergoiena.
Nótese que no figura ni en el Diccionario de la Real Academia de la Historia, ni en el de
Miñano, ni en el de Madoz.
22
Archivo Municipal de Salvatierra. Documentación medieval (1256-1549) / Mª Camino
Urdiain Martínez (dir.), Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Alava, 1986 (Diputación Foral de
Alava, Archivo Provincial, Serie 3: Archivos Municipales, Tomo I). Lo citaremos así: AMS.
Documentación medieval. En el índice toponímico figura «Hergoyena» en los n. 272 y 273.
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Después nos hemos valido también del listado de los tres documentos del
Archivo en los que se menciona «Hergoyena»23.
La primera mención que hemos hallado del topónimo se encuentra en
una sentencia arbitraria de 18 de junio de 1397 pronunciada en pleito entre
Opacua y Ocariz, existente en traslado autorizado de 29 de julio de 1479,
que consta en documento de 1560 presentado por Ocariz, que se aporta a un
pleito seguido entre 1782 y 1787 por Arrizala y Opakua contra Salvatierra,
sobre el aprovechamiento separado de determinados bienes comunales que
las aldeas pretenden, en cuyos autos quedó una copia notarial de 28 de julio
de 178424. La sentencia de 1397 se introduce como «Mojonera que divide
los terminos e pastos de Salbatta y de las Cinco Aldeas de Hergoiena y de
Ocariz» (f. 180r, al margen). Las primeras menciones del topónimo son las
siguientes:
«[...] que hera è es propiamente del Concejo de la dhâ Villa de Salbatta è
de la dhâ Aldea de Opaqua e de las otras Aldeas de Hergoyena sin parte de [...]
Ocariz (f. 184r-v).

La de «Opaqua» es la única de las cinco aldeas que se cita por su nombre.
«[...] las Cinco Aldeas de Hergoiena que son sufraganas [sic] en el dhô
Conzejo de la dhâ Villa con los moradores de las Cinco Aldeas de Hergoiena
[...] (f. 185r).

En el texto de la escritura se repite otras once veces, si no hemos contado mal, la mención de las «Cinco Aldeas», apareciendo el topónimo con
distintas grafías: Hergoyena / Hergoiena / Ergoyena / Ergoiena (f. 185r-v,
186r, 187r-v, 188r, 189r-v y 191v).
Esperanza Iñurrieta Ambrosio (ed.), Colección diplomática del Archivo Minicipal de
Salvatierra, 1256-1400, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1989
(Fuentes documentales medievales del País Vasco, 18). En el índice de nombres propios no figura «Ergoiena / Hergoiena».
Archivo Municipal de Salvatierra-Agurain. Tomo II. (1401-1450) / Fco. Javier Goicolea
Julián (ed.), Donostia, Eusko Ikaskuntza, 1998 (Fuentes documentales medievales del País Vasco, 83). En el índice toponímico y antroponímico no figura «Ergoiena / Hergoiena».
Archivo Municipal de Salvatierra-Agurain. Tomo III. (1451-1500) / Fco. Javier Goicolea
Julián (ed.), Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2002 (Fuentes documentales medievales del País Vasco, 115). En el índice toponímico figura «Hergoiena» en la p. 95 (n. 40).
Hemos consultado también Documentación municipal de la Cuadrilla de Salvatierra: Municipio de San Millán - Donemiliaga (1214-1520) / Felipe Pozuelo Rodríguez (ed.), Donostia,
Eusko Ikaskuntza, 2004 (Fuentes documentales medievales del País Vasco, 122). En el índice
toponímico figura «Ergoyena» en la p. 480 (n. 80).
23
Agradezco la servicialidad y amabilidad con que me ha atendido siempre la encargada del
Archivo Estíbaliz Iturrospe.
24
AMS, C. 244 N. 5, f. 183r-192r. De la escritura de 1397, AMS. Documentación medieval,
n. 123 y 124, cataloga dos copias autorizadas del mismo año 1784. Yo he utilizado esta segunda.
Los folios en los que se hallan las menciones documentales que en adelante aduzcamos en el
texto se indicarán en éste entre paréntesis.
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La más conocida mención de 1458 se halla en una sentencia arbitral
sobre los aprovechamientos del monte «Iturrieta» fechada en Onraita el 4 de
noviembre25. En el traslado de los poderes se dice:
«[...] Procurador del Conzejo de la Villa de Salbatta e de los lugares de
Hergoiena [...]» (f.261v),

y en el resultando de la deposición de los testigos:
«[...] â derecho en uso e costumbre antiguos la Villa de Salbatta é las Aldeas
de Hergoiena, combiene saber Alangua é Arrizala é Opaqua e Lequedana e
Heguileor [...]» (f. 262 v),

sentenciándose:
«Fallamos que el dho Conzejo de Salbatta e los vezos é moradores de ella é
vien asi los vezos é moradores de los dhôs lugares de las Hergoienas de suso
nombradas [...] que los ganados de los dhôs Lugares del Conzejo de Salbatta é
Alangua e Lequedana é Heguileor é Arrizala é Opaqua [...] que la dicha villa de
Salbatta e los sobredhos lugares de Hergoiena [...]» (f. 266r)26.

En documento cuya cubierta moderna dice: «Alvizua. Año de 1501. Pleito
criminal contra los moradores del varrio de Ergoiena, arrabal de esta L. Villa de
Salvatierra», fechado el 4 de mayo de 1501, que es el más antiguo que se conserva original en el Archivo de los que sabemos que contienen el topónimo27.
En el AMS hay dos copias de esta sentencia: AMS. Documentación medieval, n. 272 y 273.
Yo voy a utilizar la primera, que es la copia aportada al pleito que se siguió en los años 1781
y 1782 contra los herreros de Salvatierra a demanda de la Parzonería de Encia por el impago por
aquellos de medio real por cada carga de carbón. Es una copia íntegra titulada «Copia simple de la
sentencia arvitraria en punto a que los Señores del Ayuntamiento y vezinos de Salvatierra y sus
quatro varrios de Hergoyena y de los lugares de S. Vicente, Ulibarri, Contrasta, Roitegui y Onrrayta
tenian lexitimo derô e inmemorial posesión de pastos, aguas, tala [...]», copia que debía existir en
el mismo AMS y de la que en los autos queda traslado autorizado (AMS, C. 239, N. 3, f. 261r-266r).
A este pleito hay referencia en Álvaro Aragón Ruano, «Gestión, uso y aprovechamiento de comunales y parzonerías en la Edad Moderna», en Ernesto Pastor Díaz de Garayo (ed.), La Llanada
Oriental a través de la historia..., Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Alava, 2003, p. 85.
La segunda (AMS, C. 357, N. 4) es la que, con algunos pequeños defectos de transcripción,
ha editado Goicolea Julián, o.c., p. 95-97. Se trata de una copia hecha, con algunas inexactitudes,
a fines del siglo XIX, en un trámite administrativo, con vistas a una visita de la mojonera a realizar
en 1889, y que sólo contiene el fallo arbitral. A ella hay referencia en Ruiz de Eguino, o.c., p. 108.
Conviene, sin embargo, advertir, además de la diferencia en el texto del fallo, que luego señalaremos,
que en la copia existente en el mismo expediente del dictamen de un abogado, fechado en 1840,
explicando el fallo, y en un informe, se habla de «Salvatierra y sus ergoyenas», reflejando quizá
no el uso a mediados del siglo XIX, sino lectura de otros textos anteriores.
26
Llamo la atención sobre la anómala expresión «los lugares de las Hergoienas», que trataré de explicar después. Y anoto que en la otra copia del fallo (vid. supra, nota anterior) se lee:
«lugares de Hergoyena», lectura que tengo por más correcta.
27
AMS, C. 12 N. 2 (AMS. Documentación medieval, n. 400). Hay copia autorizada en AMS,
C. 244 N. 5, f. 195v-201v (ib., n. 401). En este catálogo se lo conceptúa como «Carta de testimonio de la declaración que hicieron los moradores de Alangua, Arrizala y Eguileor sobre el
amojonamiento de los sotos de su nombre y labranza del término de «Galzar», hecho por Alangua
sin licencia».
25

292

EUSKERA – LIII, 2008, 2

«[...] en la dha Villa avia puco rumor y fama dezie[n]do q los mor[ado]res
de Hergoyena arrabal de la dha Villa avian amojonado e puesto mojones por su
propia avtoridad [...]».

Al revisar tales mojoneras no se nombra la aldea de Opakua, pero sí
varias veces los arrabales de Alaunga, Arriçala y Heguileor28.
En un pleito entre Luzuriaga y Zuazo de San Millán, por un lado, y
Salvatierra, por otro, sobre la construcción del puente de «Zornostegui» y los
aprovechamientos del «mortuorio» de Udala, fallado en 1520, en el traslado
del poder dado a los representantes de Salvatierra se dice:
«Sepan quantos esta carta de poder e procurazion vieren [...] por nos e por
los otros ausentes, vezinos e moradores en la dicha villa de Salvatierra, e por los
moradores en los arravales de Heguyleor, Alaunga, Lequedana, Arricala e Opacua
[...] vezinos e moradores en la dicha villa e de los dichos arrabales de Hergoyena [...] vezinos e moradores de la dicha villa de Salvatierra e moradores en los
dichos arrabales de Hergoiena [...]»29.

Lo limitado, ya en su origen, de nuestra búsqueda, como antes hemos
advertido, no sólo tiene el resultado de que el registro del topónimo no sea
total (mucho menos, exhaustivo), lo que requeriría un examen completo del
Archivo Municipal de Salvatierra, sino que ni siquiera nos permite saber hasta cuándo continuó su uso, pues no podemos excluir que haya testimonios
originales posteriores en él.
No podemos, sin embargo, dejar de indicar que en el antes referido pleito en que fue presentado el documento en que nos consta su primer testimonio,
a saber, la sentencia de 1397, son varios los testigos que hablarán de «los
quatro lugares / las quatro aldeas de Ergoiena / Hergoiena» (f. 280r, 287r,
293r, 302v, 308r), aunque no sepamos si lo hacen porque guardan todavía su
recuerdo o inducidos a ello por la documentación histórica aducida en el
pleito por la defensa de los pueblos.
«Alaunga», la forma que vemos en este primer documento original, parece que era la
«recepta» en la época; aparecerá después atestiguada numerosísimas veces en la documentación
salvaterrana examinada, lo mismo como nombre del lugar que en apellidos derivados del mismo, en coexistencia algunas veces con la forma actual «Alangua». Recuérdese que en el documento de la Reja aparece como «Abulanga» (1025) y como «Aulanga» en el de D. Aznar (1257)
(López de Guereñu Galarraga, Toponimia alavesa..., p. 613). El que en el documento de
1458, que hemos examinado inmediatamente antes, aparezca la forma «Alangua» creo que bien
puede deberse a que es copia del siglo XVIII, en la que el transcriptor, aunque en el viejo
papel probablemente se leyera «Alaunga», se dejó llevar la pluma por la forma entonces ya
usual.
29
AMS, C. 9, N. 4.9 (AMS. Documentación medieval, n. 537). Hay dos copias autorizadas
en AMS, C. 14 N. 8 (ib. n. 538).
Pozuelo Rodríguez (vid. supra, n. 21) ha publicado este documento sobre una copia autorizada de 1774 de otra igualmente autorizada de 1672, existentes ambas en el Archivo del
Concejo de Narvaja (ACNarvaja, C. 1 N. 3). Informa de la existencia de otra copia autorizada de
1672 en el de Luzuriaga (ACLuzuriaga, C. 2 N. 13.1).
28
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En la documentación eclesiástica, guiados por la mano experta de nuestra
gran historiadora Micaela Portilla, hemos encontrado el nombre hasta, al menos, el año 1647, en el que en las cuentas de la iglesia parroquial de Ocariz,
a propósito de la pretensión de un descendiente de este lugar de que era suya
y de sus antepasados la capilla-cementerio («sin más derecho –apostilla el
cura– que tiene el Yscariote al cielo»), alegaba la iglesia lo que sigue:
«[...] del çimeterio y enterrorio general comun y antiguo [...] los difuntos
que ay razon en el dho çimeterio en numero cassi infinito, proçedidos deste dho
lugar y de los quatro barrios de Hergoiena, cuyos difuntos fueron funerados en
este çemiterio por razon de que en los tiempos antiguos no hubo enterramiento
alguno en las iglessias de Hergoiena [...]»30.

Para concluir este apartado (¿la guinda del pastel?), no me resisto a copiar
lo que la representación letrada de Arrizala y Opacua en el varias veces mencionado pleito contra Salvatierra dice en su alegación final presentada el 15
de junio de 1787, refiriéndose a la sentencia de 1397:

«[...] que se titulaban Aldeas de Ergoyena que es decir Lugares de Arriba
porque esta palabra es bascongada equibalente a errigoyena, Erri el Lugar, y
goyena de arriba» (f. 433)31.

Dada la ausencia total de la voz hergoiena como nombre común en los
vocabularios de palabras usadas en Alava, en contextos lo mismo de lengua
vasca que de lengua castellana; comprobada la existencia de Hergoiena como
nombre propio en Salvatierra; y conocida la presencia del insigne jesuita en
esta Villa en 1744, momento en que seguramente él recogió allí la voz, bien
podría pensarse –y así lo creímos en un principio– en una confusión semántica por parte del P. Kardaberaz, ocurrida al cabo de los años, por la que un
topónimo, el de la zona de aquellas aldeas de Salvatierra que, con ésta, cofundaron la Congregación del Corazón de Jesús, lo usa en forma de substantivo común, quizá por influencia de su uso como tal en Bizkaia, que sin duda
conocería de sus correrías misioneras por el Señorío32.
Las «ergoienas» de Salvatierra
Pero era una hipótesis equivocada, que hube de desechar, pues el examen
de la documentación en que se halla el testimonio del topónimo el año 1458
me mostró el uso (el conocimiento, al menos) en Salvatierra, a finales del
siglo XVIII, de la voz ergoiena como substantivo común, probando la fidelidad de la atestiguación del P. Kardaberaz.
Libro de Fábrica II, f. 80, 83-84 (en AHD, Ocariz 5: C. 1896).
Como curiosidad: la sentencia (f. 451-452) fue favorable a los pueblos, habiendo después
Salvatierra desistido de la apelación que interpuso.
32
El P. Lopetegui, en su introducción a la edición de las obras euskericas de Kardaberaz,
llama a la Hergoiena salvaterrana «Valle de Ergoyena» (o.c., p. 12), seguramente por aplicación
a la de Salvatierra de la condición de valle del navarro homónimo.
30
31
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Como hemos anotado, tal documentación la constituyen los autos, a los
que también se aportó dicho fallo, de un pleito de Arana, Asparrena y San
Millán contra los herreros de Salvatierra, por impago a la Parzonería de Encia
de la tasa establecida por cada carga de carbón, pleito iniciado el 31 de marzo de 1781 y que se sentenció el 14 de enero de 178233.
En este juicio la parte de los herreros presentó pliego de preguntas para
la prueba testifical, siendo la 18ª la siguiente:
«Y si saben que los Pueblos de la Parzoneria de Arriba [...] son solamte seis,
y los de abajo inclusas las ergoyanas [sic] de dha Villa son treynta y uno que
tienen diez veces mas de vezinos, y por consiguiente constituyen incomparablemte la parte maior de dha Parzoneria» (f. 199v).

Al responder los testigos, todos de Salvatierra, tres sustituyen la voz
ergoienas de la pregunta por la de «anexas» (f. 207v, 215r y 220v), mientras
que los siete restantes contestan invariablemente:
«con inclusión de las quatro argoienas [sic]» (f. 211r) o «con inclusión /
inclusas las argoienas» (f. 211v, 225v, 232r, 237r, 244r, 248r y 252r)34.

Por fin, en las alegaciones finales del Procurador de la Parzonería, se lee:
«[...] y sus barrios, o ergoyenas [...] (f. 295r).

Es claro, pues, que, casi tres décadas después de la presencia en Salvatierra del P. Kardaberaz, la voz ergoienas, quizá algo deformada, era todavía
entendida (aunque quizá no fuera muy utilizada), por la parte que propone la
pregunta y por todos los testigos examinados, como un nombre común, equivalente al de «anejas», «arrabales» o «aldeas»; intelección, ésta, derivada, sin
duda, en mi opinión, del ya para entonces desconocido nombre propio toponímico Hergoiena, en el que las dichas anejas estaban situadas35.
Conclusión
En la frase famosa del P. Kardaberaz no existe, pues, confusión, sino que
su testimonio de la voz ergoienas, usada en Alava, concretamente en Salvatierra, como substantivo común, es enteramente fiel.
Vid. supra, n. 24.
No podemos saber si la deformación de la palabra es obra de la pluma del escribano,
tanto en la pregunta como en las respuestas, o se produce, en éstas, en la boca de los testigos;
ambas cosas son posibles.
35
Puede ser, me parece, que una explicación análoga tenga la anomalía que hemos advertido en una expresión de la transcripción por el escribano del siglo XVIII de la sentencia de 1458
(vid. n. 24): que el topónimo Hergoiena, que en los demás lugares de la sentencia transcribe en
singular, haya resultado contaminado por el substantivo plural ergoienas que ha usado antes
tantas veces en la consignación de las declaraciones de los testigos del pleito principal.
33
34
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Es obligatoria, sin embargo, una precisión. Ya hemos advertido antes que,
aun siendo textos contemporáneos, mientras en el Euskararen berri onak
Kardaberaz entendía la voz como aplicable a todas las aldeas de Alava: «beren
[...] ergoienetan (herri txikiai honela Araban deitzen diete)», en el Kristauaren
bizitza restringe su uso a las cuatro aldeas de Salvatierra: «Salbatierrac, ta aren
ergoienetako [...]».
No con la extensión universal del primer empleo, que ya hemos visto
infundado, pero sí con la limitada del segundo a las cuatro aldeas de Salvatierra, que hemos mostrado real, la voz ergoiena, con los respaldos del testimonio de Kardaberaz y de la prueba documental que aportamos, ha de entrar
con todo derecho en el vocabulario de palabras usadas en Alava, de procedencia ésta, naturalmente, vasca.

PIO GAZTE BIZKOR BEREKOI HURA
(Aquel niño que nunca fue)
Patziku Perurena
Orain, badakizu, Pio zaharraren biografia lehiaketan gaude. Zeinek
hobeak asmatu. Zeinek uso berdeagoak atera haren otarretik. Nik Eduardorena
leitu nuen. Baroja kontuan, inflesio puntua aurreneko aldiz nabarmen markatu
zuena. Beste inork sekulan aterako ez lioken soinu eder batean. Chamfortenean
leitu nuen maxima hura etortzen zait beti burura, erdaraz:
«Nadie merece ser alabado por su bondad, si no tiene la fuerza de ser malo».

Hementxe hasten da dena. Troiaz eta Helenaz gerozko gerra gurea.
Hementxe bukatzen dena.
Geroztik Miguel Sanchez Ostizen biografia atera da. Askoz xeheroago,
onberago, denekin ongi gelditu nahi asperregian. Gure gogora orduko, dena
zalakatzen eta irensten baitugu nolanahi, auzmartzeko haginik izan ezean.
Honatx Sanchez Ostiz beraren hitzak:
«No tenemos ni la más remota idea de cómo somos, no nos inquieta lo más
mínimo saber quién es el otro. Con un prejuicio, con una sospecha, con nuestra
mala intención nos vale. Acercarse, escuchar. Eso no. Nos ofende que el otro sea
distinto, no mejor ni peor, sino distinto. Su diferencia es lo que nos disturba, su
posible excelencia, también. La excelencia ajena denuncia nuestras vergüenzas».

Ez, bestea «mejor o peor» izateak ez. Batez ere «mejor» izateak. Horrek
gaizkitzen gaitu. Ez, bestea «posible excelencia» izateak ez, bertako eta begien
bistako «excelencia cierta» izateak pozoitzen digu barren guzia. Eta horixe da nik
Eduardo Gil Beraren itzal freskoaren inguruan sumatzen dudana: betiko bufada
ustel itogarria. Bai baitakit ongi, Odisearen euskal itzulpen hura argitara nahi izan
ez zutenak ez direla batere lotsagorrituko «La sentencia de las armas» leitzean.
Ez. Kontua da, nere oraingo adintsuan, «Juventud, Egolatria» izeneko
autobiografia koxkor gisako bat idatzi zuela Piok. Leitua neukan nik aspaldiskotik. Pasarte batzuk akotatuak ere bai. Haietxek aprobetxatuko dizkizut, Pio
sonatuaz neure irudipen batzuk egiteko. Ez natorkizu, beraz, Pioren enegarren
biografia asmatzera. Aski eta sobera izanen dizut umetako Pio haren pasadizo
batzuk aztertzearekin, asmatzearekin. Alde aldera, haietan sumatu bainuen
gainerako Pio guzia ere.
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IZAN GABE, HAUR?
Bai, denak gara haur. Baina betirako. Hantxe zegoen gure eder pizar guzia.
Konbentzio ergelotan galdu aurreko baso ilun hartantxe. Ez dakit zergatik
despreziatu genuen. Eta nola iritsi orain hara?... Ez dugu zertan iritsi. Izatea da
ditxa. Eta, Piok apenas ukan zuen haurtzarorik. Horra bere biziko hutsik larriena. Behin, badakit, gauza haundi bezala esan zuela, gizonak, hamalau urtetarako, mundu honetan bizi behartakoak bizixeak izaten dituela. Baina, gezurra
hura ere. Bere haurtzarorik eza kitatzeko asmatutako haundikeria:
«¡Qué exageración! ¡Sí, pero qué ejemplo también! Los niños brutos y visionarios pueden dar raras sorpresas. Baroja fue muy sensible. Tambíen en la
primera adolescencia y en la primera juventud padeció a consecuencia de la
ordinariez y los malos modos de profesores y superiores. Es decir que a la grosería del profesor locoide puede constestar la del estudiante montaraz».

Julio Carok dio hori, beti haur izandako Pioren iloba pajaritadun sonatuak, «Juventud, Egolatria» haren sarreran, 1977ko edizioan. Eta egia da.
Esaldi horretxetan dago Pio guzia. Ongi erreparatu behar. Bi gezur edertu
nabari baitira hor: «niño bruto» eta «estudiante montaraz». Pio izeneko haur
mellenga haren guziz kontrako irudia sortu eta defenditu nahi garbian.
Ez. Ezin dut ikusi Piotto muttiko nerea, ikasle bihurri zakar. Leku ederrean! Euli baten hankasoinuekin ikaratua, ohapean gordetzen baitzen daldalka,
gure ume zangar usteko hura. Arrazoi zuen Sanchez Ostiz jaunak. «No existe
tal lugar». Ez behintzat, haurtzarorik ez bada. Baina, nik bestela esanen dut
gaur, heldutasunaz eta, inoiz baino ergelago hitzegiten den garai honetan: «No
existe tal edad». Hola dago hobeki. «Porque todo estaba en la infancia». Egiago baita adinarena, lekuarena baino. Bakoitza bere adin sikologikoak moldatzen
baitu, edo hondatzen. Eta perukurrilada bat dirudi, baina ez da hala.
Baditut nik, Pioren gaitz klase asko, baina, haurtzaroa atzekoz aurrera bizi
izan ote dugun daukat. Edade sikologiko guziz alderantzizkoa dugula. Esate
bateko, ni ez nintzake nobelista izanen, hala nahi izan, eta zazpi ahaleginak
eginda ere. Eta hortxe ikusten da bakoitzaren adina. Ez. Ez da adinik. Adin
klaseak baizik.
NOLA HEZI, HALA BIZI:
Hezi, noski, hazia hezitzen da beti. Pio ordea, hazia aparte, arrunt xuri
hezia izan zela uste dut, emeegi, guriegi, egungo ume guzia bezalatsu, niri
pena emateko moduan, hemendik hogei berrogei urtera, zertsu izan litezken
etortzen baitzait burura Pioz oroitzean, eta ezin eraman, nerea aurreneko dela,
familia endekatu parasito-sortzaile berriok.
Bai, Pio hain da gaurkoa, hain da guri hezia, non umetako oroipen bizirik ere ez duen kasik. Eta dituen pizarrak geroztik erdiasmatuak, eta donostiar
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estilora apainduak. Aurren aurreneko oroipenak, kaskariñen hiria karlistek
bombaz eraso zutenekoak omen ditu. Ikusi-makusi.
Hilak ikusten, bizi gabe:
...«tengo una idea confusa de unos soldados en camillas, de haber mirado
por encima de una tapia un cementerio pequeño, próximo al pueblo, en donde
habia muertos sin enterrar».

Baita zera ere!... Ezin egin dut irudipenik, Pio muttiko nerearenik, bakar
bakarrik kanposantuko pareta gainera igo eta hildakoei begira, ikara bakar eder
batek indartua, gerra bizi bizian ari duela. Ezta pentsatu ere!... Nahi bai, gizajoak, handik hogei eta hamabost urtera, bizi gabekoa bizi izan balu bezala
saldu. Ez niri. Hor konpon zuri.
Katu fantastikoa:
...«En la parte alta del Castillo de la Mota, de San Sebastian, había una
campana con un vigía. Cuando éste veía el fogonazo del cañon carlista, tocaba
la campana, y la gente del pueblo tenía tiempo para meterse en los portales y
sótanos.
Monseñor, el gato rubio, era inteligente. Había notado la relación entre la
campana y el cañonazo, y cuando sonaba la primera, entraba en casa y, a veces,
se metía debajo de la cama. Algunos amigos de mi padre vinieron al sótano,
donde viviamos, a ver las maniobras del gato».

Nere zentzuak arrunt galdu ez badira, hor ez da zinez bizitakoren arrastorik ere nabari. Umetan bizi eztakoak kitatzeko, berrogeitan asmatutako
kaxkarinkeria batzuk ez badira. Zer izan litezke besterik, azken karlistada bete
betean ari duela, katuaren jakinduria finaz liluraturik dabiltzan barojero horiek?... Eta ez pentsa, baditu gehiago, eta apainagoak ere ez gutxi.
Bi ero, asmatuak gero:
...«Después de la guerra, mis hermanos y yo íbamos con mi madre los
domingos a pasear al Castillo de la Mota, un paseo bonito de verdad (sic).
También solíamos encontrarnos con un loco.
Cuando veía a los chicos el loco, se ponía muy alegre; en cambio, si se le
acercaba alguna señora, huía, se arrimaba a una pared y comenzaba a pegar
patadas y a decir: ¡El perro ciego! ¡El perro ciego!»...

Ni sikologo klasikoa naiz. Baserritarra. Baina, sikiatra berrien esku xurietan uzten dut Pio umeak bere ordez sortutako ero honen gaitza. Batez ere
mutikozkorrak ikustean poztu, baina, emakumeak ikustean paretari ostikoka
«zakur itsua! zakur itsua!» oihuka hasteko modu hori. Zer ote da ba, sexua,
«zakur itsua» ez bada?... Oroit Helenaren aspaldiko «zakur begiratu» hartaz.
Gili leitu diot hura ere, beste inori baino hobeki.
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Bai. Maite ditut nik eroak, maite, baita asmatuak ere. Hona beste bat:
...«En un caserío, adonde solíamos ir alguna vez en Loyola, recuerdo haber
visto una señorita loca, que hacia gestos y miraba a un pozo muy profundo, en
donde se veía muy bajo una media luna de agua muy negra»...

Ze modu gaizto da hori, bizitako gertakari morboso bat kontatzeko? Bai,
bistan da... Bi ero nabarmen apainduok, bukaera dizute, halere, biribilena:
«estos dos locos, me perturbaban algo en la infancia». Nik alderantziz esanen
nuke, biharko nere sikiatra berriari beste argimuttur bat azaltze aldera: buruhauste haundiak eman zizkiola ero pare honek Piori bizi guzian, hainbestekoak
non inoiz bizi gabeak ere asmatu behar izan dituen.
GIZON EZIN IZANA:
Bai. Pio gizondurik jaio zen. Aitaren itzal zakarrik ezak, amakeriak,
emekeriak eta gainerako balaku guziek gizondua. Eta handik aurrera, beti ume,
gizajoa. Gizontasun ausart mirestu baten eskeleto bila beti. Sekulan inon haragitu gabeko hezurdura huts.
Bai. Bere obra guzian, bere bizi guzian, itzal batek bezala segitu zion
«ume izangabe» horrek. Eta bere neke guzia, bere meritu guzia, bere fama
guzia, «ume izangabe» horri zor dio Piok. Bere burua nola «gizondu» ezin
asmatuz hil baitzen gizajoa, eta ilobek ere, igoaltsuak izaki, horretan lagundu
zioten fuerte. Idazleen sektan asko baitira sehaskatik hilobirako zubi fantastikoa besterik egin ez dutenak. Eta denetan okerrana, deus tajuzkorik bizi izan
ez dela disimulatzen hastea:
«Cuando habla uno de sí mismo, finge también... el disimulo es imposible,
porque allí donde menos lo ha querido, el hombre que escribe, se ha revelado.
Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cúal es su cara
y cual su careta».

Bai, gorputzeko zulo guzietatik sartzen zaizu mina. Zarenak eta batez ere
ez zarenak, den denak mintzen zaitu. Eta inork ezin ikusi inoren minik. Eta
dena pilatu egiten. Halako batean dena haizeak eramaten dizun arte. Horixe
da gure harrokeria guzia, inork ikusi nahi ez duen haize horixe. Hala eta guzi,
inor ez bezalako izan nahi izaten du batek. Nor bera den ez bezalako, alegia.
Eta Barojak asko hitzegin zuen bere buruaz. Tarteka ongi bada ere, hitzegitea
baita kontua.
BIZIA MOTZ, KONTUA LUZE:
Ai, oi, ai, eta miletan ai!... Nere Pio bihotzekoa. Inork ez zizkion bi
muturreko on sekulan eman. Inork ez zuen buztanetik hartuta lurrean arrastaka
erabili. Inork ez zuen sekulan, igela larrutzen den gisan, haren bildurrik eran
tzi. Ez. Don Tirsok ere beste bildur-jaka beltz bat jantzi zion, lehengo guzien
gainetik:
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«De pronto salió una sombra negra, por detrás de un confesonario, se
abalanzó sobre mí y me agarró con las manos del cuello hasta estrujarme. Yo
quedé paralizado de espanto
–¿Cómo te llamas? –me dijo zarandeándome.
Yo no podía contestar del terror.»

Edozein mutikozkorrentzat gauzarik arruntena zena, horra nolako krudel
keria bihotz nereko Piottorendako. Baina ez. Oraindik ere sakonagoa nahi dizu
tragedia. Bere antiklerikalismoa ere, –oi ze desondra, arima galtzeko ere!–
haurtzaro izangabe haren aitzaki egin nahi dizu:
«Aquella escena fue para mí, de chico, uno de los motivos de mi anticlericalismo. Recurdo a don Tirso Larequi con odio, y si viviera, no tendría incoveniente en ir por las noches oscuras al tejado de su casa y gritarle por la chimenea con voz cavernosa: Don Tirso, eres una mala bestia.

Horra hor berrogei urteko gizona, sekulan egin gabeko umekeria nola
eginen luken amesten oraindik. Egia da, apaizak gogor tratatzen gintuela.
Apaizak, maisuak, gurasoak, lagunak... Eta nork ez?... Eta eskerrak nola edo
hala zaildu gintuzten! Gaurko gizartean sumatzen dudan hutsik haundiena:
«Ese canonigo sanguineo, gordo y fiero, que se lanza a acogotar a un
chico de nueve años, es para mi el símbolo de la religión católica»

Egia haundia. Baina, ispiritu santua, jainkoa eta gainerako bedeikazio
guziak aparte, gauzarik ederrena, huraxe zuen erlijioak neretzako: on xuritik
gaitz beltzerako, dotrina birjinatik ekintza latzerako, kontradizio ernegarri
taigabeko hura, estzeptikarako eskola bikoitz zentzagarri eta indargarri hura.
Zoaz orain!...
Ez, euskal usarioan esan ohi den bezala, ez goaz gero eta katolikoago,
gero eta mellengago baizik. Nik ez daukat behintzat gogoan, dotrineko konturik inoiz zinezkotzat harturik. Baina, bederatzi urteko semeari aditzen nion
lehengoan: «Jesus benetakoa zela, nahiz zeruan ez bizi». Eta semeak komunioa egin zuen egun berean, aldaretik erristan sumatzen nuen, berriz, abadea:
elizara, sinestera etortzeko, ez itxurak egitera. Bi detailetxo horiek aski ditut
nik, berrogei urtetan gizaera nola ergeldu den ikusteko:
«Mi periodo de vida preliteraria ha tenido tres épocas: ocho años de estudiante, dos de médico de pueblo y seis de panadero».

Gero hogei eta hamar urte aldera, idazteari ekin omen zion:
«Era lo mejor que podía haber hecho. cualquier otra cosa me hubiera dado
más molestías y menos alegrías».

Nik ere beste hainbeste esan nezake. Baina, ikus ditzagun gure Pio biho
tzekoaren hiru bizialdi garratzak:

302

EUSKERA – LIII, 2008, 2

Valentzian, karrera amaieran: «Como no conocía a nadie, no salía de
casa, ni iba a ninguna parte; me pasaba los dias tendido en el terrado y leyendo». Horra gaztetasun beteko kreatura. Juventzio zangar hura.
Zestoan mediku: «Como médico no hice ningún disparate. Tenía ya
mucha prudencia». Soberaxko. Berak aitortzen baitu beste nonbaitean «muchos al miedo llaman prudencia». Zaldia ere ba omen zuen, inoiz hankartean
hartzera ausartu ez zena. Eta gero, Dolores serora, ama batek bezala mimatzen
omen zuena. Baina disparaterik ez. Esate bateko, herriko medikuak ohi zuenez,
emazteki ederren bati bere zauririk haundiena ongi sendatuta utzi edo, zer
jesus dakit ba nik. Hala eta guzi, Horaziori ere goitik begiratu nahian, «Epicuri de grege porcum» deituko dio bere buruari.
Madriden okin: Anaia Ricardok bi sosen fundamenturik ez eta, Piok
zerbait gehiago bazela uste. Alferrik, ordea: «donde no hay harina todo es
mohina» esanda aldegin omen zuen, dena bertan utzita. Beharko, Barojatarren
martxa exkaxa sumatzean, etxearen jabeak, Romanonesko konteak, haizea
jostera bidali baitzituen. Eta gero, jakina, irinagatik esandakoak, bere-bere
atera Piori, bere zainetako odola irin izan balu bezalaxe.
GAZTE IHESLARI:
...«en mis libros... he andado por la cornisa de un tejado, a riesgo de caerme, y otras, me he metido por caminos llenos de zarzas, en donde, me he arañado la piel. Esto lo he hecho casi siempre, con torpeza, a veces con cierta
gracia. Todas mis obras son de juventud, quizá sin vigor, sin fuerza, pero obras
de juventud».

Bizitzan inoiz gazte izan ez dena, sekulan deus arriskatu ez duena, inoiz
larrutu ez dena,... Horra hor arantza tartean harramazkatua, eta amildegian
erortzeko arrisku bizian, gizajoa, ausart eta kementsu, bere buruari begira,
konbentzio guzien ispiluan oilartua:
«Hay en mi alma, entre zarzales y malezas, una pequeña fuente de Juvencio.
Diréis que el agua es amarga y salitrosa, que no es limpia y cristalina. Cierto.
Pero corre, salta, tiene rumores y espumas. Eso me basta. No la quiero conservar; que corra, que se pierda. Siempre he tenido entusiasmo por lo que huye».

Egia. Honelatsu litzake euskaraz, Pioren aitorpen zintzo horren zinezko
itzulpena: «Bada nire ariman, mainontzikeria ugariz xuritutako iturri bat
haurtzarokoa. Sumatuko duzue, noski, epel eta exkaxa dela ur xirripa, ez dela
aski zakarra eta sueltoa. Egia. Baina, badoa norabait nere ur xuria, uxkur eta
ager gordeka, inork ikusteko bildurrez bezala. Izu horrek hondatu nau. Pilatu
egin zait, ikaraz ikara; urratu eta uxatu behar nituen bildur ttar guziak pilatu zaizkit, bai, minez min. Horregatik ez naiz inora ere ihes egiteko gauza.
Horregatik nauzu honen sentibera».
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SENSUAL EZ SEXUALA:

Ez dakit nola bereizten diren gauzok. Motzean esan: sentsualitatea sexualitaterako atea baino ez da neretzako. Gero eta pelikula haundiagoak ikusten
ditu, ordea, jendeak. Sexu kontuan, batik bat. Kasi kasik elizak zorrotzegi
estaltzen zuen hark askoz ere sanoago baitzirudien, gaurko prentsak mesuragabe sofistikaturik erakusten duenak baino. Badakigu gaitza, alferreko deseoak
sortzea dela. Baina betiere, osasuna, deseoak betetzeak ematen duela ahaztu
gabe. Aditzen Pio?...
«Si yo hubiera podido seguir mis instintos libremente en esa edad trascendental de los quince a los veinticinco años, hubiera sido un hombre tranquilo,
quizá un poco sensual, quiza un poco cínico, pero seguramente no un hombre
rabioso. La moral de nuestra sociedad me ha perturbado y desequilibrado».

Berriz ere bere ahulkeria, bere ezina, besteren bizkar. Baina, besteri kulpa botatzen dionak, deus ez daki oraindik munduko bizimoduaz. Bere buruari botatzen dionak, oraindik zerbait konprenitu nahi lukeela dirudi, gizajo
optimista errukarriak. Baina kulparik inork ez duela ikusteko haina nozitu
duena, beste kasta batekoa izan ohi da:
«En esta cuestion sexual yo no veo más que el individuo, el individuo que
queda perturbado por la moral sexual: primero, la idea del pecado; después la
idea del honor; luego el temor a la sífilis, y todo esto se baraja con ficciones
místicas y literarias».

Imajinatzen al duzue inprentako hutsegite eder bat: «y todo esto se baroja con ficciones místicas y literarias». Beldurrak eta ezinak elkarren gainean
pilatu ahalean. Egunen batean etorriko omen da higiene sexuala. Etorkizuneko
Pio-Pioak, bene-benetakoak, alegia, libre izan daitezen, paperean idatzi bezalaxe. Baina orduan ere, oilandak ez dira oilar izanen:
«–Casi me hubiera alegrado ser impotente
–¡Qué barbaridad!
–Para mí, como para la mayoría de los que viven sin medios, el sexo no es
más que una fuente de miserias, de venganzas y de pequeñas canalladas. Por eso
digo que me hubiera alegrado de ser impotente...»

Zezena adarretatik, gizona ahotik. Hortxe dago Pioren sikologia guzia,
inpotentzia orokor horretan. Eta ez naiz erdiko hankaz bakarrik ari, baizik eta
horrek, gainerako oreka guzian eragiten duenaz, edo alderantziz, gainerako
guziak horretan eragiten duenaz. Silverio Lanzak harrapatu zion, erdiz erdi,
ustez gordean zeraman gaitza, nere Piotto bihotzekoari:
«–Amigo Baroja. A las mujeres y a las leyes, hay que violarlas.
Yo, ya cansado de oirle, le dije:
–Mire usted, don Juan, todo eso es literatura manida. Ni usted ni yo podemos violar las leyes y las mujeres a nuestro capricho. Eso se que para los Cesar,
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Napoleón, Borgia y compañia. Usted, como yo, tiembla si tiene que transgredir
no una ley, sino las ordenanzas municipales, y respecto a las mujeres, tomaremos
algo de ellas si ellas nos quieren dar algo, que me temo que no nos darán gran
cosa, y eso que somos dos de los cerebros más privilegiados de Europa».

Egia maite bai, baina, bere larruan ez aditu nahi. Hortxe hartzen baitzuen
minik haundiena. Bere biziko ezin guzien ardatza. Inoiz oliotu gabea. Ibili
gabean zeharo herdoiak hartua. Nola ez ba zitaldu gizona, eta betirako barrengaiztotu!... Esana lekuko: larrua natural samar kuratzea, Cesar, Napoleon edo
Borgia izatea baitzen harentzako. Hortik atera!... Eta ez bazara deus ateratzeko
kapaz, hona beste argimuttur bat, Cioranek emana ditxosozko «Ese Maldito
Yo» hartan, Pio eta egungo gizaera fina larrutuz:
«Disertar demasiado sobre la sexualidad equivale a sabotearla. El erotismo,
plaga de las sociedades crepusculares, es un atentado contra el instinto, es la
impotencia organizada. No se reflexiona sin riesgo sobre las proezas que no
necesitan la mínima reflesión».

NI ON IZATEKO, GIZARTEA GAIZTO:
Eta klaro, horren sentibera denarentzako, nola izan gizartea on? Lehen
txeago esan dizu: «la moral de nuestra sociedad me ha perturbado y desequilibrado». Edozein gauza, geure oinazpiak ikustera makurtu ezik. Askoz nekezago dirudi etengabe saldu nahi dugun kareta pintatzen segitu beharrak. Bai,
libertsio nekosoak eta antzuak maite ditugu, ageri denez. Behar den eta ez den
guzia, baten batek, oharkabean liluratu eta, inor ez bezalakotzat har nazan.
Bai. Erantzi, berriz jantzi, berriz atzera erdierantzi, gerrialdea arindu, eta zilborra ongi erakutsi. Inork ez dezala uste izan, munduko ardatza NI ez naizela.
Nere zilborra duzu mundua, bai. Beste guzia kontu hutsa:
«La sociedad es mala para el hombre que tiene una sensibilidad excesiva...
Por eso la odio cordialmente y le devuelvo en cuanto puedo todo el veneno de
que dispongo. Ahora, que a veces me gusta dar a ese veneno una envoltura artistica...
Un negro puede ir desnudo por la selva en donde cada gota de agua esté
impregnada de millones de gérmenes palúdicos, en donde haya insectos cuya
picadura levante abscesos y en donde la temperatura se eleve a más de cincuenta grados a la sombra. Pero un europeo, acostumbrado a la vida protegida de la
cuidad, ante una naturaleza como la tropical, sin medios de defensa, moriría.
El hombre debe tener la sensibilidad que necesita para su epoca y para su
ambiente; si tiene menos, vivirá como un menor de edad; si tiene la necesaria,
vivirá como un hombre adulto; si tiene más, será un enfermo».

Baina Piok, umetako Donostia, gaztaroko Iruñea, eta gainera gaineko
Madrilak, den denak, Afrikako desertu ezinbizi izan zituen, gizajoak. Ur tanta europar bakoitzean ikusten baitzuen milaka partikula pozoidun eta ikaragarri, bildurti txatxu alenak. Halare, beregandik uxatu egin nahi dizu «menor de
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edad» delako kontu mingarria. Azkoz nahiago dizu «enfermo» izan. Bai kapri
txosa dela, Ohore izeneko dama gurea!...
ARIMA AZKAR ARTXIEUROPAR
Inoiz izan gabeko «umebildur» horren fruitu dizu kristau mellenga eta
arraza semitiko guzien aurkako jarrera zuria ere. Honatx nola ari zaizun Nie
tzsche hitzik hitz irentsi nahian:
«No cabe duda que las razas del Mediodía de Europa son las más vivaces,
las más enérgicas, las más duras del mundo. De ellas han salido todos los grandes conquistadores. El cristiamisno al tener que dominarlas, les inoculó su virus
semítico, pero este virus no sólo no las debilitó, sino que las hizo más fuertes...
Hay todavía mucho fuego en el corazón de estos teofagos».

Horrek esan nahi du, Pio ere, artxieuroparra izanik, munduko gizonik
biziena, zangarrena eta gogorrena zela, alegia. Eta kristau eta semita jende
guzia, haren ausardi sekulakora iristen ez den erdipurdiko jendajetzat hartu
beharko genukeela. Izanez ere «estoy constituido por un fondo insobornable»
baitio harrosko bere buruaz, Ortega y Gasseten itzal haundia lagun duela. Eta
atzenean biak jainkoaren babes bila heriotzakoan.
ANARKISTA IZAN, BOHEMIA GUREAN:
Anarkista izan zelako lelo ergelak ere, disfraz berbera dizu, baten batek
ederki bota zion bezala:
«Salaverria supone que sigo en la postura anarquizante y negativa para
conservar la clientela literaria. Salaverria supone que yo tengo un amor oculto
por la sociedad brillante, por los generales, por los magistrados, por los políticos, por los indianos, por los argentinos que dicen: “Qué esperansa”»

Eta zenbat Pio nere inguruan. Nere inguru iraultzale, euskatzale, aber
tzale, jeltzale eta funtzionari negartzale ustel nazkaemangarrian:
«Nunca he sido practicante de ese mito ridículo que se llama la bohemia.
Vivir alegre y desordenadamente, en cualquier lugar, sin pensar en el mañana, es tan ilusorio que no cabe más. En París, Londres... esta bohemia es
falsa, y en España más, donde la vida es tan dura».
Behin, astelehun gorrian, afari legea egin Danbolinen, eta bohemio
itxuran atera ginen, maria errez, tabernaz taberna Leitzan. Lagun arteko fartsa
koxkor bat, geron jazkera apropos zarpaildu, kitarra, kanta, eskerako kapela
eta guzi... Txoroaldiak hirulau ordu iraun zigun, eta goizaldera, sekula baino
okerrago itzuli etxera.
Halare, jende asko sumatzen dut oraindik inguruan, mito ergel honen
miresle. Gaixoak, ez baitakite, dena dela Bohemia anarko hemen. Hegemonia
bera dela buhameriarik gogaikarriena.
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«No sólo es falsa la bohemia, sino que es vil. Es como una pequeña
secta cristiana de impresentables engreidos... Para estas gentes sólo existe lo
práctico».
Inork jakinen balu bezala praktikoa zer den! Inork izanen balu bezala
botika majikorik, bi oinen gainean bere buruari ezin eutsi dion sikopata errukarri honentzako. Inorantziak eta inpotentziak dakarren inbidia, ezineramana, eta
neke antzua, hori bai dela praktikoa beti.
POLITIKA POLITIKAN EZ
Liberalismoak desegiten duen guzia bere guzizko omen dizu Piok: gibelasmo erlijiosoak, harrokeria nobiliarioak, galoi militarrak... Ez ordea liberalismoak eraiki dituen balio berri ergelok: sufragio unibertsala, demokrazia,
parlamentarismoa. Barregarriak eta inolako eraginik gabeak iruditzen zaizkio.
Fartsa hutsa esanen nuke nik, biontzako:
«En la democracia actual no hay más que dos sanciones: el voto y el
aplauso... La democracia concluye en el histrionismo.... Las leyes son como telas
de araña; que detienen a las moscas pequeñas y dejan pasar a los moscardones.
Un hombre que se levanta a hablar ante una multitud, es necesariamente un
histrion... Soy demasiado poco histrion para ser político».

Tiro galanta, ala jainkoa, azkeneko hori, nork bere buruari ematekoa.
Hala eta guzi, nik gauza berbera igoal eginen nizuke, patzada ederrean. Eta
nork ez?...
...«la diferencia espiritual entre el obrero y el burgues no es muy grande;
así se ve muchas veces el caso del obrero que salta a burgues y se desarrolla
como la más completa flor del chanchullo, de la usura y de las malas artes».

Esan beharrik ere!... Itoa nago proletario ustekoz. Iraultzaile fantastikoz.
Euskaldun jator mitikoz... Eta abar eta azkar... Beste asko, berriz, jelkume
ustelon miresle. Eta elkarri dioten gorrotoa!... Bai gizengarri dela eguneroko
pentsu politikoa!... Eta gantza honen erro erroan, betiko oinazea, betiko sufrimentu inozoa, gure euskal izate guzien hazi. Ze pena!...
Burgesia kasik ez da nabaritu ere egiten. Hain da globala!... Beno, gero
gazteak gelditzen dira, bohemio eta anarko pinta duten jitokume robotiko euskañol kankailuok... Eta animo: gehienak sozialista eta iraultzaile baitatoz... Euskal
kazetariek hala omen diote. Baina, lehenagotik katalanen batek esana beti:
«Pi y Margall, era un periodista, un vulgarizador, de un estilo claro, limpio
y conciso. Un hombre sincero, que amaba las ideas y pensaba poco en sí mismo...
Los hombres probos, honrados, que no piensan más que en su conciencia, no
pueden prosperar en la política, ni son útiles, ni sirven para nada».

Zertan gelditzen dira orduan, euskaldun zintzo jatorrok? Hau baino herri
politagorik ba al da ba gaztetan?... Edo jubilatutakoan?... Beno, igoal dio. Nik
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nahi nuen hitza «vulgarizador» horixe zen. Horixe da euskaldunari bete betean
datorkiona. Batez ere donostiarrari. Eta, euskal merkatua, badakigu ez dela
besterik.
S.S. VULGARIZADOR:
Baiona edo Bilbo, Bruselas edo New Yorck, guretzako dena Donosti. Eta
nola bulgarizatzen dugun segituan, inguruan sortzen den eder pizar guzia!
Zeinen txukun! Zeinen fin! Zeinen xuri! Eta nolako jator itxuran gainera. Eta
ostia, nolako nazka ematen duen! Hor hasten da neretzako bidagurutzea. Hor
bereizten adin klaseak:
«No me es simpático San Sebastián por muchas razones. No han sabido
hacer nada serio y noble; por todos lados se ven unos hotelitos ramplones y
pretenciosos. Allí donde los donostiarras, en colaboración con los madrileños,
ponen la mano, se levanta una cosa fea; ya han afeado el monte Igeldo; ahora
estan afeando el Castillo, mañana llegaran a afear el mar, el cielo y el aire».

Egia. Neretzako, Donostiak duen gauzarik itsusiena: airea. Eta Pioren
moduko espainolentzat baino gehiago azken euskaldun pizarrontzako. Euskal
Herriko lau hegaletan sortzen den on pizar guzia, vulgarizatu, (bai, hori da
hitz egokia, dibulgatu baino askoz aproposagoa) hondatu eta merkatu ergelera
hustu besterik egiten ez dakite, eta halere iruditzen zaie, inork deus ez duela
ikusi munduan haiek baino lehenago eta hobekiago:
«A pesar de todo el rastacuerismo, de toda la quincalla, de todo el jesuitismo y todo el mal gusto que tiene, San Sabastian ha de llegar a ser, dentro de
unos años, un pueblo importante y serio. Entonces el escritor que nazca alla no
querrá ser de un pueblo cualquiera perdido entre montes. Yo sí lo prefiero. Yo
no tengo ciudad».

Aspaldi etorria da eguna. Gipuzkoa inguruko edozein herrixkatako euskaldunak, «Donostian bizi naiz» esanen baitizu, halako balio erantsi batekin.
Handik aurrera akabo. Ez dizu deus aditu beharrik, deus ikasi beharrik. Munduko eder guzia bere gerrian jiraka dabilkiola uste baitizu. Eta urrutitik suma
tzen da, betirako pozoitutako jendaje hori: «abvenedizos y rastacueros con
ansia de brillar». Bai ederki esana, Piok neretzako, eta Euskal Herri osoaren
tzako.
ETA IRUÑEKO BIBOLIÑA?...
«Así como la mayoría de los aficionados a la pintura y escultura son chamarileros y judios disfrazados, los aficionados a la música son, en su mayoría,
gente un poco vil, envidiosa, amargados y sometidos».

Idazlerik ez du sartzen pozoi-zorro horretan. Inor baino lehenago sar
zezakeen, ordea, bere burua. Hitzak bestek ez baitu balio mendeku egiteko.
Ekintzak huts egitean, noski. Musikarekin, ordea, ezin liteke negar besterik
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egin. Eta pinturarekin edo eskulturarekin ezta horixe ere. Eta mendekua, arnasa bezain beharrezko dizu gizonak. Ez dugu beste eskolarik:
«En Pamplona había una mezcla de brutalidad y refinamiento verdaderamente absurda. Un pueblo rudo y fanático olvidaba una fiesta de sangre para
aclamar a un violinista. ¡Y que violinista! Uno de los hombres mas amadamados
y grotescos del mundo. Lo estoy viendo pasear, con sus melenas, su trasero redondo y unos zapatos de taconcitos de a cuarta, que le daban el aire de una
cocinera gorda».

Esan dut musikak ez duela balio mendekurako, baina bai negar egiteko.
Eta negar egiten dakienak, «mamatu» ere egiten omen du jeneralean. Eta pen
tsa, Sarasatek, bere garairik hoberenean?... Nola eraman ordea Piok, gozamen
beteko arrakasta gaitz hura? Barren barrendik, esanen balu bezala: «ez duk
erreza baina, ni baino marigixonagoa duk hori, eta begira ze arrakasta
emakumekin eta mundu guziarekin». Eta zertarako, eta gero haren kutsu erromantikoa goresteko:
«La musica debe ser de donde nace. La cancion popular lleva como el olor
del pais en que uno ha nacido; recuerda el aire y la temperatura que se ha
respirado; es todos los antepasados que se le presentan a uno de pronto. si no
pudiera haber más música que la universal o la local, yo preferiría ésta: la
popular».

Baita nik ere. Aurren aurreneko musika, kanta baita. Bizia bera ez al da
ba, oraindik inork ulertzen ez duen kanta? Eta aze ergelkeria, musika sorreran
dantza izan zelako hori! Ez, kanta ez da dantza. Deus bada, melodia da kanta.
Eta funtsean kanta da musika ere. Eta kanta nonbaitekoa izan ohi da sortzez,
gero nonahiko egiten bada ere. Gero gerokoak, eta dena matematika delako
txorakeriak.
DITXOSOZKO ESTILOA:
Gaurkoa, atzokoa, betikoa... Gehienak libertitzen diren lekuan, bat edo
beste aspertu egiten. Eta isilik ezin egon inor. Esan egin behar zerbait, isilak
akatuko ez bagaitu:
... «detras de esta corrección se adivina el optimismo de los eunucos».

Eta lehen esan dizut, buhame anarko usteko gazteok, are nazkanteago
egiten zaizkidala:
«Aun podemos pasar por la estupidez y la imconprensión cuando son sencillas y naturales; pero ¿qué decir de la incomprension adornada y retórica?
¿Hay nada más desagradable?»

Sekula ez dut ezagutu apaindura gabeko ergelkeriarik. Gutxi gehio, denek
badute berena. Izan ere, ergelkeria, krudelkeria baizik ez baita funtsean. Inork
ezagutu al du, esate bateko, egungo gizartea baino ergelagorik eta krudelago-
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rik? Orduero notiziak aditzea aski. Baina, beti izaten da itxaropenen bat, dena
okerrago bihurtzeko:
«Yo tengo una esperanza, la de que el lector de dentro de treinta o cuarenta años, que tenga una sensibilidad menos amanerada que el de hoy, me apreciará más y me desdeñara más».

Horretan saiatu naiz ni, eta ez deus bestegatik, niri ere gauza berbera
gustatuko litzaidakelako baizik. Eta berriro, adinen bidagurutzera iritsi gara.
On izateko indarrik ez dutenen, eta beste bakan horien artekora. Baina, oroimenak, beti atzera eta aurrera, huts haundiak egiten ditu. Horixe da nik ezagutu dudan putarik haundiena: Oroimena.
OROIMEN KAPRITXOSA:
Inork ez daki oraindik zer den ere. Erotuak gauzkala, horixe bakarrik.
Nola jakin, nork, zenbat oroitu behar duen batek, edo zenbat ahaztu, ez ero
tzeko? Eta zenbat ero klase ote da munduan, nitaz aparte? Eta nolako oroimen
tipoa behar ote da gizon normala izateko?...
...Yo no he sabido lo que quería decir pretérito hasta años después de
acabar la carrera; así he repetido varias veces pretérito perfecto o imperfecto,
sin saber que pretérito quería decir pasado, muy pasado en uno y menos pasado
en otro.

Ni oraindik okerrago naiz. Baditut ehunka hitz, batez ere espainolekoak,
behin eta berriz hiztegian begiratu, eta oraindik buruan tentuz hartu gabekoak.
Esate bateko, prolegómeno, lontananza, execrar, locuaz... maiz adituak, buruz
ikasiak, ikusiak, idatzi ere oraintxe egin ditut, baina, ez galdetu zer esanahi
duten. Ezin sartu kaskoan! Marka da gero, eh!... Ez badiot gorputza ikusten:
ilea, lepoa, titiak erdizka, begiak, irria, ahoa, belarriak... izterrak, belaunak,
txurmioa, pausera... ezin gogoan hartu hitzik! Neretzako hitzak, neskatxa seduktorak dira: gutxieneko irudipen sentsual baten oroipen bixirik gorde ez
badut, akabo, ezin jaso buruan:
...Es probable que yo haya sido hombre de un desarrollo espiritual lento.
Como memoria he tenido siempre poca. Afición al estudio ninguna. La historia
Sagrada y las demás historias no me gustaron nada. Únicamente me gustó un
poco la geometría y la física.

Honetan ere bat nator Piorekin. Hagitz mutiko lojikoa naiz. Artikulu
hauxe bera lekuko. Baina, inolako arrazoi edo sentipenik gabe ikasi behartako
gauzak, begien bistako bizitzari lotu gabekoak, ezta buruan mailuarekin joka
ere. Nere literatura guzia bizitzari lotua dago. Sentitu ez badut, ezin asmatu.
Buru guzia dizut bihoztuna:
«El hombre actual ha visto que porque un hombre lleve galones o una
sotana negra o escriba frases bonitas en renglones cortos, no vale más que él,
El hombre de hoy no quiere magos, ni hierofantes, ni misterios. El mismo puede

310

EUSKERA – LIII, 2008, 2

ser, cuando le conviene, cura, militar o poeta. No necesita especialistas en valor,
en moral, ni en sentimentalidad. Lo único que necesita son hombres sabios y
hombres buenos».

Eta ni, ez al naiz hala? Ez dakit. Nere ilusio bakarra, horixe da. Munduko
haurrik argiena eta onena izatea. Baina, nere ohaideak, senideak, lagunak,
muganteak edo dena delakoak ni larrutu, hankapetu, akatu, sutu, kizkali eta
erraustu gabe zenbat denbora pasa lezake?... Eta ze adinetan bizi ote da, halakorik egiteko kapaz ez dena?... Pozik ikasiko nuke. Edozein modutan ere,
Pio baino puskaz zaharragoan. Hasieran esandakora bihurtuko naiz:
«Nadie merece ser alabado por su bondad, si no tiene la fuerza de ser
malo».

Hementxe hasi zen dena. Hementxe bukatu da dena. Pio eta Ortega,
Eduardo eta Miguel, Benardo eta Koldo, Xabier eta Patziku, bigagurutze horrexetan berotu dira. Eta horra gure eder guzia sutan. Eta ez dadila itzali, hil
arte guzian ni.
BUKAERA ZINTZO BETI
Koartila mordoska batekin postariagana doa Pio. Letra larritan «JUVENTUD, EGOLATRIA» besterik ez dio azalak. Zer esan nahi du horrekin: inoiz
gaztetasunik bizi izan ez duelako, sekula baino gazteago eta egoistago senti
tzen dela?... Heldutasuna delako fikzio hori are zikoitzagoa dela ez bageneki
bezala...
«Siento la impresión, al asomarme a la vejez, de que toco con el pie un
suelo más firme que en la juventud. Ahora comenzará en el cerebro la involución
y vendrá la limitación automática del horizonte mental. Está uno en lo alto de
la cuesta de la vida, y cuando se empieza a bajar aceleradamente sabe uno
mucho, tanto que sabe uno que no hay nadie que sepa nada».

Badirudi gaztetako eginbehar larri haietatik libratuxe dela gure gizona.
Badirudi hitz xuriak ez diola deustako balio izan, ekintzaren su gorria behar
beharrezko izan duenean. Eta orain, heldutasun zuhurrean, buruak mugatuko
omen dio gorputza. Gaztetasun ezinduan hala egin ez balio bezala. Alegia:
onartu egin duela haragiaren derrota, etsi etsian. Ez?... Eta gainera, nahi luke
inork ez dezan zalantzan ipini bere hizketa fina:
«–No es sincero lo que has escrito aquí? Si lo es, ¿qué importan los comentarios?»

Nork berak kristo guziagatik esaten duena, beste askok beragatik esanen
duen bildur. Bai errukarria dela gizona. Eta, ondra, egia, zintzotasuna..., zeinen gauza astunak asmatu dituen! Eta asmatzea aski ez, uka eta uka, mundu
guziari sinetsarazi nahi:
«Lo del entusiasmo de Baroja por la verdad es, de verdad, una matracada.
¡Qué le va a entusiasmar la verdad! Aun no a entusiasmado a nadie. Quien
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escribe adopta un personaje; hace de alguien. No sólo el célebre fingidor pessoano o el que emborrona un mazo de cuartillas en primera persona, también el
que redacta una sentencia, evacúa una tesis sin intromisiones subjetivas, echa un
bando, propone una enmienda transaccional, suplica una gracia al ayuntamiento, desgrana un endecasílabo, reseña un poemario, resume un consejo de ministros, engrasa un dietario, traduce a Sulustio, despacha notas de agencia, dice
que piensa, adoba un discurso, firma una factura, recurre a una instancia superior, da fe, declara la renta, entrevista al laureado, solicita amores, trasluce
desolación o se despide del mundo cruel. Todo el que escribe imposta, hace de
alguien. Escribir es histriónico. Para eso se inventó ... Quien quiere decir algo
de veras, se embrolla y no lo consigue».

Neronek frogatua. Eta nozitu ere ez gutxitan. Bai bai, pasarte hauxe
neukan nik jasoa, Pio zela eta, Eduardok esana, zuri erregalatzeko. Zu ez
dakit. Ni sendatu egiten nau. Erremediorik ez duten gaitzetatik ere sendatu.
Egiak ere sendatzen baitu gizona. Indarra behar, hobea izateko.
Y LA NADA VALÍA TODO:
Eta begira dena, buruileko goiz nabar honetan... Belar motxeko soro
berde hori, tarteka kararri urdinsken ingurutan abuztuko agorteak horixkatua.
Eta lizar zahar barrenuts horiek, nolako indarra, azal hutsean!... Eta Pelloren
oilarra kukurrukuka, hark deitu arte eguzkia aterako ez dela seko sinestua. Eta
hirulau etxe haruntzaxeago, kehe urdina dariela, haizearen osasuna erakusten.
Eta Gorriztaran erreka, amon sorgindua iduri, marmarian. Gaueko isiltasunean
zerbait entenitzen nion, egunargiz jatik ere ez. Eta zeinen errukarriak, leihoko
eltxo horiek, argi bila hasiak, horren goiz!...
Hau ote da bizia?... Ez dakit. Pio benpe ez da ageri:
...«Cuando voy a la orilla del mar, las olas que se agitan a mis pies murmuran: Baroja, tú no serás nunca nada. La lechuza sabia, que por las noches
suele venir al tejado de Itzea, me dice: Baroja, tú no serás nunca nada, y hasta
los cuervos que cruzan el cielo suelen gritarme desde arriba: Baroja, tú no serás
nunca nada... Y yo estoy convencido de que no seré nunca nada.

Horra Piok maizenik idatzi duen esaldia. Oroitzen Cesar o nada delako
hartaz? Bai salataria sententzia!... «Baroja, tu no serás nunca nada». Eskerrak
sekulan izan ez diren gauzak diren ederrenak jendearentzako. Inoiz izan gabeko haur horientzako!...

SAKANAKO LEXIKOAREN INGURUAN
Jose Luis Erdozia
Aberatsa oso dugu Sakanako lexikoa eta bizirik dago oraindik mendee
tako lexiko hori, hirurogei urtetik gorako bertako biztanleen baitan. Eta abera
tsa dela diodanean ez diot hitz kopuruari soilik erreparatzen. Kontzeptu bera
adierazteko era ezberdinak dira haranean, isoglosa lexiko oso markatuak na
barmendu daitezkeelarik eta euskalki ezberdinetako burutzapenak, muturre
koak izanik hauek ere, antzeman daitezke bertan, bai ekialdekoak, nola men
debaldekoak, edo erdialdekoak. Honetan, seguru asko, haranaren kokapen
geografikoak, Euskal Herriaren erdi-erdian, zerikusi handia izanen du, eta
harana bera gauzatzen duten mendizerrek (Urbasa, Andimendi eta Aralar) ere
zeresanik ez. Mendeetan zehar euskal artzainen topaleku izan dira aipatu
mendizerrak eta horrek, dudarik gabe, harremanetan jarri ditu Euskal Herriko
txokoetako hizkerak.
Nik lan honetan, duela lau urte jasotako lexiko bilduma eta azken urteo
tan ikasi ditudan Sakanako hitz berriak, ikuspegi ezberdinetatik aztertu ditut:
onomatopeien ugaritasuna, esamolde eta aditz perifrasiak, maileguek gure
haraneko lexikoan duten garrantzia, zenbait hitzen berrezarpen lexikalaren
proposamena, bitxikeriak, isoglosa lexiko garrantzitsuenak, beste euskalkie
kiko hurbilpenak, Sakanako hizkeren polifonia, …
HITZ ONOMATOPEIKOAK
Asko dira soinuetan oinarritutako hitzak Sakanan, jarraian ikusiko dugun
moduan:
anjubek ein Haur jaioberriari, hitzak esaten hasi baino lehenago eskatzen
zaizkion «azalpen» modukoak. Haurraren lehen soinuen irudikapena da
an-ju. Asi da guu aurre anjubek eitten! (Hasi da gure haurra anjuak egi
ten!)
atije Doministikua, eztul indartsua. Atijeka asten neizenien enok atertzen,
trebe nok dozenaat botatzie bata bestien atzeti! (Atijaka hasten naizenean
ez nauk atertzen, trebe nauk dozena bat botatzea bata bestearen atetik!)
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barra-barra ein, birri-barra ein Hautsi, txikitu. Bigarrenak, kontrolik gabeko
ekintza ere, hau da, pentsaturik gabekoa, adierazten du. Auzuortakuek
barra-barra ein ziegubiek txabola! (Auzo horretakoek barra-barra egin
zigutek txabola!)
barrastadan Bat-batean, «barrast» batean. Arriyek barrastadan etor zizkieguk
geñaa! (Harriak barrastadan etorri zaizkiguk gainera!)
baunbako Danbatekoa, batez ere ateek haizearen eraginez ematen dutena.
Eman deen baunbakueki etxe guzie dantzan utzi dik! (Eman duen danba
tekoarekin etxe guztia dantzan utzi dik!)
beeka Ardiak marruma eginez. Beeka ziek axui guziek, ardiyei otseitten! (Bee
ka zaudek axuri guztiak, ardiei hots egiten!)
bixi-bixi ein Leunki, samurtasun osoarekin laztandu. Gustua eiñen nookek orri
bixi-bixi! (Gustura eginen niokek horri bixi-bixi!)
bor-bor Likido bat, odola bereziki, ugari isuritzen ari denean. Eskuturreko
zeiñe ebai ta odola bor-bor atia zikiyoban! (Eskumuturreko zaina ebaki
eta odola bor-bor atera zitzaioan!)
borbosta Haserretu eta berehala jenio bizian, bor-bor, erantzuten duen per
tsona. Ze gertatuakik, mutikua! Len ez yitzen ain borbosta! (Zer gertatu
zaik, mutikoa! Lehen ez hintzen hain borbosta!)
burrun-burrun 1. Erleek ateratzen duten soinua. Gaztelaniako «zumbido»
ordezkatzen du. 2. Berriren bat guztion ahotan dabilela esateko erabiltzen
da. Elduen astien ezkonduko yeizela burrun-burrun ziillek! (Heldu den
astean ezkonduko haizela burrun-burrun zabilek!)
dal-dal, daldalei Dar-dar, dardara. Dal-dal niok goiz guzien! (Dar-dar nagok
goiz guztian!)
dalka ein Talka jo. Normalean animalia adardunekin erabiltzen da. Ariyek dee
dalka eitten ye! Ahariek ere talka egiten diate!)
dan Ezkila kolpea, danbada. Lasei guaño, dan bakarra jo dik ta! (Lasai
oraino, dan bakarra jo dik eta!)
danba-danba, dinbi-danba Kolpe errepikatua edo atsedenik gabekoa adieraz
ten du. Elurra eta kazkabarrari ere lotzen zaio.
ddalddalero Ahula, dulebrerik gabekoa. Beti dal-dal dagoena. Gaztelaniako
«tembloroso, miedica» ordezkatzen du. Zetako bier dek txakur ddalddaleruoi? (Zertako behar duk txakur daldalero hori?)
di-da, ti-ta, ri-ra Momentuan, oso azkar, berehala. Ori di-da betien akatuko
yau! (Hori di-da batean akabatuko diagu!)
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dinbili-danbala Zuzen edo era egokian ez dabilena. Gaztelaniako «dando
tumbos» adierazten du.
diz-diz ein Dirdira egin. Ardue yan da begiyek diz-diz eitten ziebiek! (Ardoa
edan eta begiek diz-diz egiten zidatek!)
durrundara Ostotsaren soinua edo honen antzekoa Lakuntzan. Harrabotsa.
San Sastiñetan durrundara Lakuntzeko karriketan! (San Sebastianetan
durrundara Lakuntzako karriketan!)
fal-fal Harroa edo ero samarra. Ze andre fal-falak ziek erriyontan! (Zer andre
fal-falak zaudek herri honetan!)
firi-fara Batetik bestera, norabide jakinik gabe, haizea esate baterako. Firi-fara zailtzien biyertie, ez tezubie gauz onik eiñen! (Firi-fara zabiltzatzen
bitartean, ez duzue gauza onik eginen!)
firi-firi Haizeraren mugimendu leuna. Gustua yoten gettuk Etxarriko plazan
aizie firi-firi daillenien! (Gustura egoten gaituk Etxarriko plazan haizea
firi-firi dabilenean!)
fuako Jenio txarraren ondorioz botatako hasperena. Neyoo yet yozein aserrealdi, aittan fuakue beño! (Nahiago diat edozein haserrealdi, aitaren fuakoa
baino!)
fuki-fuki ibilli Zerbaiten edo norbaiten atzetik ibili. Normalean, neska eta
mutilen arteko hasierako harremanak adierazteko erabiltzen da. Gurie
altan zikobau ta or ziiltziek erriko txakur guziek fuki-fuki gu etxe inguben!
(Gurea altan zaukaagu eta hor zabiltzak herriko txakur guztiak fuki-fuki
gure etxe inguruan!)
furra-furra Purra-purra, gustura, gozo-gozo. Gehienbat loarekin lotzen den
onomatopeia dugu hau. Antxe geldittuek ezpondan, furra-furra lo! (Han
txe gelditu duk ezpondan, purra-purra lo!)
furrut ein, furrutekan Zurrut egin, zurrutaka. Edaterakoan egiten den soinua
ren onomatopeia dugu. Ik ze nei dek, zopak eta furrut? (Hik zer nahi duk,
zopak eta zurrut?)
gir-gir-gir Olioak irakin egiterakoan ateratzen duen soinua. Pertsonei ere
egokitzen zaie, bere onetik aterata daudela adierazteko. Ori eztek arte
oneskue, yozin gauzangati jartzen dek gir-gir-gir! (Hori ez duk arte
onezkoa, edozein gauzarengatik jartzen duk gir-gir-gir!)
gurrumiau Katuaren urruma. Urdiainen marramiau.
ijili-ajala Umore onean, barrez. Aste guzie yaamaten yau ijili-ajala, ezeen
ajolaipee! (Aste guztia eramaten diagu ijili-ajala, ezeren ajolarik gabe!)
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julu Ulua, otsoena esate baterako. Bestalde, norbaitek gaizki abesten duela
adierazteko ere erabiltzen da. Aik ittuben julu klasiek, bota zittubenak!
(Haiek hituen julu klaseak, bota zituenak!)
karrask Hausturaren onomatopeya dugu hauxe. An infernuben izanen da marraka eta ortz karraxka. (Han infernuan izanen da marraka eta hortz
karraska)
kask Golpearen onomatopeya. Eta guartu bee, kask eman zioban belaunien!
(Eta ohartu bage, kask eman zioan belaunean!)
kike Zotina. Ostuko yon zerbait amai, kike asi dakik ta! (Ostuko hion zerbait
amari, kika hasi zaik eta!)
kilixki-kalaxka Jostailua, «dipsalus silvester» sasiaren adarrekin egindakoa.
Honi eragindakoan horrelako soinua ateratzen du. Jostailuik ez zonien
kilixki-kalaxkak eitten giñuzkiyan! (Jostailurik ez zegoenean kilixki-ka
laxkak egiten genitian!)
kirris-marras Arrailduz, txikituz, erabat hautsiz ohartzerako. Guu txakurrek
kirris-marras jan zittuk ezurrek! (Gure txakurrek kirris-marras jan ditik
hezurrak!)
kiski-kaska, zirrin-zarran, zirti-zarta Gelditu gabe aritu zerbaiten, berdin jaten
nola egurra txikitzen, esate baterako.
kol-kol-kol yan, zinga-zinga Gogo handiz eta gelditu gabe edan. Lehena ge
hienbat urarekin erabiltzen da eta bigarrena, aldiz, ardoarekin.
korrosk Hortzekin zerbait txikitzerakoan ateratzen den soinua adierazten du.
koxk Golpe txikiaren onomatopeya da hau, kask baino txikiagoa.
kurrixke Txerriek egiten duten soinua edo garrasia.
mara-mara Eurrez, ugari. Gehienbat elurrarekin erabiltzen da.
mar-mar, marmarrien, marmarres Murmurazioa, marmarra, marmarrean,
marmarrez. Gaztelaniako «refunfuñar» adierazten du.
marraka Ahuntz eta ardien soinua.
marriaus-marriaus Behiak, bereziki, hausnarrean daudenean egiten duten
soinuaren onomatopeya.
mauka-mauka Bi masailak erabiliz jaten denean erabiltzen da onomatopeia
hau, presaka eta gogo biziz jaten ari dela adierazteko.
pil-pil Momentu edo unerik egokienean dagoenean zerbait.
pilisti-palasta Ontzi batean dagoen likidoaren mugimendua.
pinpi-paunpa Kolpeka, txantxarik gabe.
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plisti-plasta Uretan ibili, erabat sartuta nola oinez gainean. Etxiaño plisti-plasta etor nok ein deen auriyaki! (Etxeraino plisti-plasta etorri nauk
egin duen euriarekin!)
pol-pol Uraren bor-borra, bai naturan sortzen denean, nola egosteko orduan.
pur-pur-pur Barrearen onomatopeya da, batez ere ezin jasan dagoenean.
Guartu ezpeiz dee an yonduek pur-pur-pur farres! (Ohartu ez bahaiz ere
han egon duk pur-pur-pur barrez!)
tar-tar Hitz jario amaitezina, kalapita. Noiz isilduko zaa beinguen, beti tartarrien zailtze ta! (Noiz isilduko zara behingoan, beti tar-tarrean zabiltza
eta!)
tirriki-tarraka Alde batetik bestera zerbait herrestan eramanez ibili. Hankak
herrestan ibili, besterik gabe, ere bai.
ttirin-ttirin Lanean erdi ihesi ibili, denbora pasa alde batetik bestera. Egun
ososue ttirin-ttirin pasatzen dik, fundementuko ezee ein bee! (Egun osoosoa ttirin-ttirin pasatzen dik, fundamenduko ezer ere egin bage!)
txir-txir Elurra eta batez ere euria era leunean baina gelditu gabe botatzen
duenean. Goiz guzien txir-txir aittu dek auriye eta guartziako erabat
txelatuik geldittu nok! (Goiz guztian txir-txir aritu duk euria eta ohar
tzerako erabat blaiturik gelditu nauk!)
txor-txor Soinu leun eta jarraiaren onomatopeya. Etxarri Aranazko toponimian
horrela esaten zaio uharka eta erreka bati Lizarrusti aldean.
zarrakataplan Lihoa egiteko makinaren soinua. «Xordo e hijos, fabrica de
zarrakataplan» XX. mendeko liho lantegiari horrela esaten zioten.
zaztako, zaplastako, zizteko, zartako Kolpe ezberdinen izenak, ateratzen duten
soinuaren arabera. Lehen hirurak aurpegian emandakoak dira eta, lauga
rrena, edozein tokitan.
zizi-maza Kontsonante txistukariak behar bezala ahoskatzen ez dituenari
egokitzen zaio. Gehiegi edandakoan ezin hitz eginez dabilenari ere zizi-maza dagoela esaten zaio.
ESAMOLDE ETA ADITZ PERIFRASIAK
Banan-banan emanen ditut esamolde eta aditz perifrasiak, lehenik modu
estandarizatuan letra etzanaz eta beltzez, jarraian parentesi artean herriko hiz
keran entzun daitekeen moduan eta non erabiltzen den, ondoren esanahia eta,
azkenik, esamolde edo aditz perifrasiaren testuinguramendua batuko ordaina
rekin.
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• haga betean egon (aga betien yon, Etxarri Aranatz) Estu egon, desero
so. Egunoiten aga betien ziok, ez tek ezertaako gauze! (Egun hauetan
haga betean zagok, ez duk ezertarako gauza!)
• ahotan ibili/egon (agotan ibilli/yon, Sakana) Kuidedo geyo ez badek
uraitzen denen agotan ibilkueiz! (Kuidado gehiago ez baduk edukitzen
denen ahotan ibiliko haiz!)
• ahotik hortzera (agoti ortzia, Etxarri Aranatz) Pentsatzeko betarik izan
gabe, bat-batean. Normalean «bota» aditzarekin osatzen da, baina
«esan» edo «erantzun» aditzak ere erabiltzen dira. Kristonak bota zizkiyoban agoti ortzia! (Kristorenak bota zizkioan ahotik hortzera!)
• aho zulora begira egon (ago txulua beire yon, Etxarri Aranatz) Nor
baiten baitako mirespena adierazten du. Itzeitten asten danien, mundu
guzie ago txulua beire yoten zikiyok! (Hitz egiten hasten denean, mun
du guztia aho zulora begira egoten zaiok!)
• aho txikiarekin/handiarekin esan (ago txikiyaki/aundiyaki esan, Etxarri
Aranatz) Zalantza handiz edo ziurtasun osoz esan. Nik ez nioban siñestuko, ago txikiyaki esan dik ta! (Nik ez nioan sinetsiko, aho txikiarekin
esan dik eta!)
• aire hemendik (Urdiain) Alde hemendik!
• hortzak/nerbioak airean eduki (ortzak/nerbiyuek aidien urai, Sakana)
Hortzetako mina («dentera») izan edo nerbioetatik jota egon.
• (ez) adituarena egin (ez aittubana ein, Sakana) Entzun ez duenarena
egin. Gaztelaniako «hacerse el despistado» adierazten du.
• aditzera bota (aditzeria bota, Urdiain) Zeharka jakitera eman. Gaztela
niako «dar a entender» adierazteko erabiltzen da.
• aditzera eman (aitzera eman, Lizarragabengoa) Neurriz kanpoko moduan
ibili, nabarmenduz. Gaztelaniako «llamar la atención» adierazten du.
• aditzeraz jakin (aitzias jakin, Lakuntza) Nonbait aditu duelako jakin.
«Saber de oídas».
• Ai, hau pena nik! Ai, ama nik! Oi, ene nik! (Aiaupenani!, Aiamani!,
Oieneni!, Sakana) Ezustekoa adierazteko erabiltzen dira hiru esamolde
hauek. Aiaupenani! Ez ta egiye izaan! (Ai, hau pena nik! Ez da egia
izanen!)
• zein bere alde (Etxarri Aranatz) Bakoitza bere gisa, bere aldetik. Azken
urtioiten zein bee alde gailtzen aneyok! (Azken urte hauetan zein bere
alde gabiltzan anaiok!)
• hankak arin! (Etxarri Aranatz), hanka emendik! (Sakana) Alde hemendik!
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• hankazpian ibili (ankazpien ibili, Urdiain) Hankazpi hankaren zolari
esaten zaio eta perifrasiak, aldiz, mendean hartu adierazten du.

• aparte bage (aparte bee, Etxarri Aranatz) Gaztelaniako «sin ir más
lejos» ordezkatzen du.
• ez ahuntzetarako, ez ardietarako (Sakana) Ez baterako, ez besterako.

• Asko duk/n! (askuek/n!, Sakana erdialdea) Gaztelaniako «¡Vaya (por
Dios)!» ordezkatzen du.
• atzekoz aurrera (atzekos aurria, Sakana) Aldrebes.

• ongi ustean (aungi ustien, Sakana erdialdea) Asmo onean, asmo
onez.

• aurrez/haustapur bidali (aurres/austepur bieldu, Etxarri Aranatz) Alde
egiteko esan. Pikutara bidali.

• hautsetan eduki (autsetan urai, Etxarri Aranatz) Onespen edo estimu
gutxian eduki. Gizajuorrek, autsetan zikok bee buube! (Gizagaixo ho
rrek, hautsetan zaukak bere burua!)

• atzeneko aztalkak egin (Sakana) Gaztelaniako «estirar la pata» adierazten
du. Gostatu zikiyoban, beye atzeneko aztalkak ein zittuban noizbeittere!
(Kostatu zitzaioan, baina atzeneko aztalkak egin zituan noizbait ere!)
• baldartu/barratu arteo (baldarratu/barratu artio, Sakana) Asko, izugarri,
kantitate handia adieraziz erabiltzen da. Gaur gosaltzekuen baldarratu
artio jan dezubie! (Gaur gosaltzerakoan baldartu arteo jan duzue!)
• batek daki! (bateteki!, Lakuntza) Auskalo!

• bazterrak nahastu (baztarrak nastu, Sakana) Giro txarra sortu eta jen
dea aztoratu. Oriek, ori! Baztarrak nastu ta gio aldein! (Hori duk, hori!
Bazterrak nahastu eta gero alde egin!)
• begitan hartu (begiten artu, Sakana) Gorrotatu, gogoko ez izan. Enkargatu jarri debieneti, makiñaatek artu dik begiten! (Enkargatu jarri du
tenetik, marina batek hartu dik begitan!)

• -en begietatik ikusi (-en begiteti ikusi, Sakana) Beste batek esaten due
na egin, haren baitan konfiantza osoa izanik. Gu etxien, anei zarrenaan
begiteti ikusten ye guziek! (Gure etxean, anaia zaharrenaren begietatik
ikusten ditek guztiek!)

• bost badakik/n, … (bos baakik/n, …, Sakana) Zer jakin behar duk/n
hik! Auriye ein ber deela? Bos baakizubie zuek! (Euria egin behar
duela? Bost badakizue zuek!)
• ibili ta buelta (Sakana) Dena dela. Ibilli ta buelta, atzia beix Olaizolak
iraazi! (Ibili ta buelta, atzera berriz Olaizolak irabazi!)
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• burutik behera egin (buuti bia ein, Sakana) Trufatu. Azkeniako, beti
buuti bia eitten ziegubiek! (Azkenerako, beti burutik behera egiten zi
gutek!)
• ederra bota/esan/egin/sartu (Sakana) Lehen hiru aditzekin, espero ez
den mailako zerbait esan edo egin dela adierazten da. Ederrak bota
zizkieguk! (Ederrak bota zizkiguk!). Azken aditzarekin, aldiz, ziria sar
tu, engainatu adierazteko erabiltzen da.

• egoki ailegatu (egoki allaatu, Etxarri Aranatz) Momentu edo modu
onean gertatu. Gaztelaniako «venir de perlas» adieraziz erabiltzen da.
• Eskerrago likek/n! (Eskerroo likek!, Etxarri Aranatz) Oxala. Zerbait
gertatzea edo egia izatea espero dugula adierazteko.

• Ez izan eta bai uste! (ez izen da bei uste!) Norberak bere baitan edo
zertarako gaitasuna duela pentsatzea, nahiz eta horrela ez dela begibis
takoa izan. Hantusteari esaten zaio.

• joare hotsak aditu (fale otsak aittu, Etxarri Aranatz) Zerbaiten berri
izan, baina zehaztasunik gabe. Zurrumurruak entzun. Zuen laune geizki
ote doon! Nik bintzet fale otsak aittu zittunet! Zuen laguna gaizki ote
dagoen! Nik behintzat joare hotsak aditu ditinat!)
• faltseriari eman (faltsiyai eman, Sakana erdialdea) Alferkerian erori.
Faltsiyai emanik gailtzek! (Faltseriari emanik gabiltzak!)

• joan eta opa ezak/n (fan da opazak/n, Etxarri Aranatz, Lakuntza) Zer
bait erabakitzeko zailtasuna adierazten du. Gaztelaniako «agárralo»
ordezkatzen du.
• pur-pur-pur barrez egon (pur-pur-pur farres yon, Sakana erdialdea)
Barrez, eten ezinik egon.

• gaina hartu (geñe artu, Sakana) Menderatu, lehiaketa batean, lasterka
esate baterako, norbait pasatu.

• gezurra zutik/egiaren kolorean bota (gezurre zuti/egiyan kolorien bota,
Etxarri Aranatz) Oso modu nabarmenean gezurra esan. Gaztelaniako
«mentir descaradamente» ordezkatzen dute.
• gingirrinetan egon/jarri (gingirriñetan yon/jarri, Sakana erdialdea)
Suak harturik egon edo jarri. Iri aittu orduko gingirriñetan jartzen dek!
(Hiri aditu orduko gingirrinetan jartzen duk!)
• gizenak janik egon (gizenak janik yon, Etxarri Aranatz) Puzturik, hazi
rik egon.

• Jo gogotik! (Jo gooti!, Sakana) Eutsi lanari, jarraitu lanean.Garai ba
tean, jendea soroko lanetan ari zela, norbait ondotik pasatzerakoan
esamolde honexekin agurtzen zuen lanean ari zena.
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• gorriak ikusi (gorriyek ikusi, Sakana) Oso gaizki pasatu. Gaztelaniako
«pasarlas canutas o moradas» ordezkatzen ditu. Gu ez gettuk beti ola
bizi, gorriyek ikusitakuek gettuk! (Gu ez gaituk beti horrela bizi, gorriak
ikusitakoak gaituk!)
• gozoak egon (gozuek yon, Sakana) Norbait oso haserre dagoela adie
razteko era ironikoa dugu hauxe. Gozuek ziek zuen etxekuek! (Gozoak
zaudek zuen etxekoak!)
• sua baino gorriago jarri/gelditu (sube beño gorriyo jarri/geldittu,
Lakuntza) Gorri-gorri jarri.
• hil edo bizi (ill o bizi, Sakana) Gaztelaniako «a vida o muerte» ordezka
tzen du. Zerbeitt eittekotan, ill o bizi ai bierra zikonau! (Zerbait egite
kotan, hil edo bizi ari beharra zaukanagu!)
• infernuko demonio piztu (Etxarri Aranatz) Pandoraren kutxa ireki,
edonolako kalte edo arazoak sortzeko eragin. Oik, azkeniako, infernuko
demonio piztu biiñe! (Horiek, azkenerako, infernuko demonio piztu
behar dinate!)
• Inoxentiko, kalderiko! (Etxarri Aranatz) Inuzenteen egunean, ziria
sartu zaionari esaten zaion esamoldea.
• irrikatzen egon (irriketzen yon, Sakana erdialdea) Gogo biziz egon,
irrikaz egon. Irriketzen niok festak allatzeko! (Irrikatzen nagok festak
ailegatzeko!)
• ito ez ito (itto ez itto, Sakana) Itotzeko zorian. Gaztelaniako «a punto
de ahogarse» ordezkatzen du. A, ze sustue artu deen goizien, or yonduek
itto ez itto ibeyen! (A, zer sustoa hartu duen goizean, hor ibili duk ito
ez ito ibaian!)
• hitz eta putz (Sakana) Hitz eta pitz, lasai eta gustura hizketan aritu.
Geixkixe zaudie suban ondoen, hitz eta putz! (Gaizkixe zaudete suaren
ondean, hitz eta putz!)
• Inon direnak! (iyun dienak, Sakana) Harridura adierazteko esamoldea
da, gertaera susmaezinaren aurrean. Iyun dienak! Nok pensatu ber ziyan
alakoik gerta zettekela! (Inon direnak! Nork pentsatu behar zian halako
rik geta zitekeela!)
• Izorra hadi eta hago! (Izurreri ta ago!, Sakana) Gaztelaniako «¡Jódete
(y baila)!»
• kakinaren gainean/jakile egon (jakiñan geñen/jakille yon, Sakana er
dialdea) Jakitun egon. Jakille beitzion, arri galdetu giñon! (Jakile bai
tzegoen, hari galdetu genion!)
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• korrituan jarri (korrittuben jarri, Sakana erdialdea) Dirua errentan jarri
etekina ateratzeko. Dazkaten diru pixkek korrituben jar ber ttut!
(Dauzkadan diru pixkak korrituan jarri behar ditut!)
• kuku gelditu (kuku geldittu, Sakana) Zuhaitza botatzerakoan beste baten
kontra zutik gelditu.
• lehengo harenez/lehengoen huraz (leguarrenes/lenguen ures, Etxarri
Aranatz) Lehengo haren modura. Gaztelaniako «como decía el otro»
ordezkatzen dute.
• lepo-hezurreraino eduki (lepaezurriaño urai, Sakana erdialdea) Nazka-nazka eginda eduki. Lepaezurriaño nakabie! (Lepo-hezureraino naukate!)
• leher egiten egon (lerreitten yon, Sakana) Oso urduri egon, jasan ezinik
egon. Lerreitten niok, ez tikiyet noiz allatu bian! (Leher egiten nagok,
ez zakiat noiz ailegatu behar den!)
• lehertuko bada ere (lertuko ba de, Etxarri Aranatz) Nahiz eta lehertu!
Gaztelaniako «pase lo que pase» edo «sea como fuere» ordezkatzen
ditu. Lertuko ba de argitziaño enok etxia fan ber! (Lehertuko bada ere,
argitzeraino ez nauk etxera joan behar!)
• lehertzea eduki (lertzie urai, Sakana erdialdea) Izorra dadila! Gaztela
niako «¡que se fastidie!» ordezkatzen du. Lertzie daka, ez toot kaso geyo
ein ber! (Lehertzea dauka, ez diot kasu gehiago egin behar!)
• gorputzez libratu (gorputzes libretu, Sakana erdialdea) Kaka egin. Egunek yamaten zittuk gorputzes ezin libretu! (Egunak eramaten ditik
gorputzez ezin libratuz!)
• lihoak adina hartu/lihoari adina eman (liyuek aiñe artu/liyuai aiña
eman, Sakana erdialdea) Liyuek aiñe artu ziyabien! (Lihoak adina har
tu zitean!)
• loak jo/logaleak hartu (luek jo/loganiek artu, Etxarri Aranatz) Logura
izan edo sartu. Atzeniako, ordu biyek aldia, luek jo zieban! (Atzenerako,
ordu biak aldera, loak jo zidaan!)
• logaleak erretzen egon (loganiek erretzen yon, Lizarragabengoa) Logu
ra handia izan. Loganiek erretzen yondu nok goiz ososuen! (Logaleak
erretzen egon nauk goiz oso-osoan!)
• larrutik pagatu (larruti paatu, Sakana erdialdea) Zerbaitek ondorio oso
kaltegarriak izan. Gaztelaniako «pagarlo muy caro» ordezkatzen du.
Ezak alakoik ein, bestela larruti paatukuek ta! Ez ezak halakorik egin,
bestela larrutik pagatuko duk eta!)
• lurra baino faltsuago (lurra beño faltsuoo, Lizarragabengoa) Oso al
perra.
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• luzegarriak eman (luzegarriyek eman, Etxarri Aranatz) Luzamenduetan
ibili. Gaztelaniako «dar largas» ordezkatzen du.
• luze iritzi (luzitzi, Etxarri Aranatz) Norbaiten edo zerbaiten zain izanik,
dena delakoa berandutzen ari dela pentsatu. Gaztelaniako «estar tarda
do» ordezkatzen du.
• mihia loditu (miye lodittu, Etxarri Aranatz) Hitz egiteko arazoak izan
alkoholaren eraginez.

• muinak jan (muñek jan, Etxarri Aranatz) Norbait zure alde jarri engai
natuz. Alabak amiñai muñek jan zizkiyoban da dena betako! (Alabak
amonari nuinak jan zizkioan eta dena beretako!)
• nola zaizkik-n/o/zu/zue/e (nola dazkik-n/yo/zu/zubie/yobie, Sakana er
dialdea) Norbaiten edo zerbaiten izena galde egiteko esamoldea. I,
txikito, nola dazkik? (Hi, txikitxo, nola zaizkik?)

• nondik nora (nundi nua, Sakana) Zerbait ezinezkoa iruditzen zaigula
adierazteko erabiltzen da. Gaztelaniako «¡de qué!, ¡imposible!» ordezka
tzen ditu.
• Hobe duk hutsa! (obiek utse!, Sakana) Abisua edo mehatxua egiteko
erabiltzen da. Gaztelaniako «más te vale» ordezkatzen du.
• odoletan joan (odoletan fan, Sakana) Odolustu. Basuen, bakarrik zoola,
izterpien ebai bet ein da odoletan fan yauben! Basoan, bakarrik zegoela,
iztarpean ebakia egin eta odoletan joan zuan!)

• odola ur bihurtu (odola uts biyurtu, Sakana) Atzera egin, beldurtu. Ezin
izendu nioban aurre ein, odota uts biyurtu zikieban da! (Ezin izan
nioan aurre egin, odota ur bihurtu zitzaidaan eta!)
• Oraino horrelakorik! (guaño olakoik, Sakana) Ez da posible! Ezin li
teke!

• orpo-orpoetan eduki (opopotan urai, Etxarri Aranatz) Gure atzetik
dabilen norbait ia gainean eduki. Gaztelaniako «pisando los talones»
ordezkatzen du.

• hotzak/goseak garbitzen egon (otzak/gosiek garbitzen yon, Sakana)
Erabat hoztuta edo gosetuta egon. An geldittu dek, otzak garbitzen, dal-dal-dal! (Han gelditu duk, hotzak garbitzen, dar-dar-dar!)
• hotz handirik ez izan (zerbaitek) (otz aundik ez izen, Etxarri Aranatz)
Gauza jakina eta oso errepikatua izan. Hozteko edo ahazteko denborarik
eman ez zaiona. Eztikok, ez, otz aundiik kontuboorrek! (Ez zaukak, ez,
hotz handirik, kontu horrek!)
• hotzak atera (otzak atia, Etxarri Aranatz) Gorputza berotu ariketa edo
lanaren bitartez.
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• izerdi paltsetan egon (izerdi paltsetan yon, Sakana) Izerditan blai
egon.
• Osasuna enkomendatzeko! (Sakana) Doluminak emateko esamoldea.

• Pazkoaren amorez! (pazkuen amores!, Etxarri Aranatz) Abenduaren
24an, etxez etxe errepikatzen dute esamolde hau haurrek, dirua edo
janariren bat jasotzeko asmotan. Diktadura garaien eraginez, esamoldea
erdaldundurik entzun zitekeen zenbaiten ahotan: «paz con amores».

• pentsu batean egon (pensu betien yon, Etxarri Aranatz) Egun osoa
jaten eman. Oso jatunei egokitzen zaie esamolde hau.
• pott eginda egon (pott einda yon, Etxarri Aranatz) Ados izan, bat eto
rri. Pott einda ziek aspaldiyontan! (Pott eginda zaudek aspaldi hone
tan!)

• puska-puska egin (puske-puske ein, (Sakana) Erabat hautsi, txiki-txiki
egin. Txabola puske-puske ein ziegubiek! (Txabola puska-puska egin
zigutek!)
• lo seko gelditu (Sakana) Loak erabat hartu. Gaztelaniako «profunda
mente dormido» ordezkatzen du.

• seko gelditu (Sakana) Hil. Golpe txiki bet buuben artu ta seko geldittu
auben! Golpe txiki bat buruan hartu eta seko gelditu zuan!)
• suak harturik egon/ibili (subek artuik yon/ibilli, Sakana) Oso haserre
egon edo ibili.

• tokietan egon (tokiten yon, Sakana erdialdea) Oso urruti egon. Tokiten
ziok esaten deken mendiyoi! (Tokietan zagok esaten duan mendi
hori!)
• Trebe gaituk-n! (trebe gettuk-n!, Sakana) Zerbait lortu edo lortzeko
zorian izanik, poza adierazteko esamoldea. Arboloi botatzen bayau,
trebe gettuk! (Arbol hori botatzen badiagu, trebe gaituk!)

• Txakurraren ipurdira! (txakurran ipurdie, Etxarri Aranatz) Pikutara!
Bayueke txakurran ipurdie! (Bahoake zakurraren ipurdira!)

• txakurraren buztana baino atzerago egon (txakurran buztena beño
atzeroo yon, Etxarri Aranatz) Atzeraturik bizi, aurrerakuntzak iristen ez
direla. Alemaniaki konpatuta, txakurran buztena beño atzeroo gaudek!
(Alemaniarekin konparatuta, txakurraren buztana baino atzerago gau
dek!)
• txantxarik gabe! (txantxipe!, Sakana) Indar guztiarekin, mugarik gabe.
Ez tiobiek muturrekuat bakarrik eman, ez. Txantxipe eman ziobiek! (Ez
ziotek muturreko bat bakarrik eman, ez. Txantxarik gabe eman zio
tek!)
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• Txo, marro, txo! (txomarrotxo!, Burunda, Etxarri Aranatz) Txerriak
deitzeko esamoldea.
• Aida!, Esti!, Uo! (Sakana) Uztarriko ganaduari ematen zaizkion agin
duak: lehena, aurrera egiteko; bigarrena, atzera egiteko; eta, azkena,
gelditzeko.
• urdindu arteo eman (urdinddu artio eman, Etxarri Aranatz) Jipoi han
dia eman.
• hurren-hurren hartu (Etxarri Aranatz, Lizarragabengoa) Bata bestearen
atzetik, aukeratu gabe, hartu. Gaztelaniako «tal y como viene» adieraz
teko erabiltzen da.
• zartana baino eroago/harroago egon (Etxarri Aranatz, Urdiain) Buru
tik jota egon. Gaztelaniako «estar como una cabra» ordezkatzen du.
• zotzera bota (zotzia bota, Etxarri Aranatz, Urdiain) Zozketatu, neurri
ezberdinetako zotzak erabiliz.
MAILEGUAK
Ohikoak izaten dira mundu zabalean hizkuntzen arteko maileguak. Eta
asko dira euskarak bere inguruko hizkuntzetatik hartutako hitzak edo maile
guak eta horietako askok aldaketa fonetikoak ez ezik, euskararen beraren
beste berezitasun zenbait jaso dituzte.
Horrela, egun, horietako asko euskal lexikokoak direla esan dezakegu,
gorputz, txitxirio, auskalo, mandatu, merezi eta mesede esate baterako, «cor
pus», «cicero», «a buscarlo», «mandato», «merescere» eta «merced» dute
bakoitzaren jatorrian.
Sakanako lexikoak ere horrelako mailegu ugari baliatu ditu, hala nola:
• allakuidaus! (allá cuidados) Hor konpon!
•N
 i kotxien fanen nok mendie. Ik ez peek nei, allakuidaus! (Ni kotxean
joanen nauk mendira. Hik ez baduk nahi, allakuidados!)
• dekeittu (decaído) Erabat nekaturik.
•A
 zpiontzak atiatzen ibildu nok eta dekeittuik geldittu nok. (Azpiontzak
ateratzen ibili nauk eta «dekaiturik» gelditu nauk)
• deskuiduen («descuido»an) Kasualitatez, ustekaitzean. Gaztelaniako
«por casualidad» adierazten du.
•D
 eskuiduen biandutzen baakit, ez yon nai espia! (Deskuidoan berandu
tzen bazait, ez egon niri espera!)
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• endriatu (enredar) Nahastu, endredatu.
•U
 tziko aut etxien sartzen, beye ez badek bertan ezee endriatzen! (Utziko
haut etxean sartzen, baina ez baduk bertan ezer ere endredatzen!)
• entiatu (enterar) Zerbaitez jabetu, «enteratu». Izenondo moduan, «han
tuste» edo «handiuste» adierazten du.
•E
 nikiyan alako entiatube zanik gizonoi! (Ez nekian halako enteratua
zenik gizon hori!)
• entresaka (entresacar) Bakanketa, bereziki basoan zuhaitzekin egiten
dena, hoberenak aurrerako utziaz.
•B
 eko basuen entresaka ein bierra ziok, fago zaparrak sarrigi ziek ta!
(Beheko basoan entresaka egin beharra zagok, pago zaparrak sarriegi
zaudek eta!)
• entriatu (entregar) Eskura eman, eman. «Itzuli» ere adieraz lezake.
• Guaño ez doot entriatu libuube! (Oraino ez diot entregatu liburua!)
• errep(i)atu (reparar) Ohartu, konturatu.
•E
 z tiobet errepiatu noiz aillatu yeizen etxia! (Ez zioat erreparatu noiz
ailegatu haizen etxera!)
• erretietu (retirar) Erretiratu, etxeratu.
•B
 iandu erretietzen danak urrengo goizie galduik izaan dik! (Berandu
erretiratzen denak hurrengo goiza galdurik izanen dik!)
• eskarmentu (escarmiento) Ikasbidea, abisua.
•E
 skarmentu aundiye daka zuen aittek! (Eskarmentu handia dauka zuen
aitak!)
• eskartxera (scarsella, «bolsa de peregrino o de mendigo») Bizkar-zo
rroa, bizkarretik zintzilik eramatekoa.
•T
 xerriyek basuen uraitzen giñuzkiyenien eskartxera artabikorres beteik
yamaten giñuban! (Txerriak basoan edukitzen genituenean eskartzela
artabikorrez beterik eramaten genian!)
• ezkeñu (escaño) Etxeko sarrerako, ezkaratzeko, aulkia. Bizkarrari eus
tekoa eta guzti izaten du.
• gualmente (igualmente) Berdin. Aferesia jasan du burutzapen honek
etxarrieran. Hasieran kontsonante itxia daramala ere entzun daiteke
zenbaitean.
• Gaubon pasa! Gualmente! (Gau on pasa! Berdin!)
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• kalma (calima, calina) Zerua bat-batean hodeiek estaltzen dutenean.
•L
 entxoo garbi-garbiye zioban zerube ta guai, beix, kalma ziok! (Lehen
txeago garbi-garbia zegoan zerua eta orain, berriz, kalma zagok!)
• kuanto (cuanto) 1. Jakina, noski. Kuanto beyetz! (Jakina baietz!)
2. Ba- … bezala. Kuanto biak bakarrik dakiyen ori eitten! (Hori egiten
berak bakarrik jakinen balu bezala!)
• lijito (licitum) Zuzenbidearen araberakoa, benetakoa, onartua. Gaztela
niako «legítimo» edo «auténtico» izendoen esanahia harten du.
•A
 urtengue, meixtru lijitue dek! (Aurtengoa, maisu lijitoa –benetakoa–
duk!)
• malamente (malamente) Alferrik. Ez dauka/t/k-n/gu/zu/zue/te ezer egi
tekorik. Gaztelaniako «en vano» ordekatzen du.
•M
 alamente zailtzie! Ez tezubie ezee lortu ber! (Alferrik zabiltzate! Ez
duzue ezer ere lortu behar)
• martingala (martigale, frantsesetik) Amarrua.
•E
 z ttuzu guaño orren martingalak ezautzen! (Ez dituzu oraino horren
martingalak ezagutzen)
• makinetu (Sakana) Goldatu.Golda garaiak gainditu eta bravant-a sortu
zenean «makina/e» izena jarri zitzaion Sakanan gutxienik, hori bai,
kontsonante sudurkaria palatalizatu gabe, jatorrizko ahoskera manten
durik (Izenordain mugagabearen kasuan aldiz, palatalizaturik ageri da
aipatu kontsonantea: makiña bat). Eta hortik makinetu aditza, asimilazio
aurrerakaria eta guzti, sortu. Bitxikeritzat har daiteke golda hitza bizirik
mantentzea, baina lurra irauli adierazteko ez erabiltzea, makinetu baizik.
Hala ere, golda esaera zahar moduan baino ez zaigu gelditu: Golda
billen da golda bizkerrien! (Golda bila eta golda bizkarrean!).
• malapartatu (mal apartado).Madarikatu.
•A
 ldein zak nee ondoti, txakur malapartatuborreki! (Alde egin ezak nire
ondotik, txakur madarikatu horrekin!)
• malaprenda (mala prenda).Jarrera desegokia duen emakumea.
• Ori, malaprendoi den ii laune? (Hori, malaprenda hori dun hire laguna?)
• malenpleo (mal empleo). Egindakoa alferrikakoa izanik, saiatu izanaren
damua adierazteko erabiltzen da.
•M
 alenpleo aurten soruen sartu ttuten ordubek! (Malenpleo aurten so
roan sartu ditudan orduak! Jakin izan banu! Ez nituzkeen soroan
hainbeste ordu sartuko!)
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• malfin ein (mal fin). Gaizki bukatu.

•A
 zkeniako, malfin ein ziyan! (Azkenerako, malfin egin zian! Gaizki
bukatu zuen!)
• malgobierno (mal gobierno). Era desegokian, ez buru ez hanka.

•G
 oizterroo o bianduboo, malgobierno ibiltzen dan guziei bierreztankeiren bat gertatzen zikiyok! (Goizterrago edo beranduago, malgobierno
ibiltzen den guztiari beharreztenkeriaren bat gertatzen zaiok!)
• malkirrot ein (bancarrota) Porrot egin, negozioren batek esate baterako.

•G
 uu tabernak urtiatzuk onak izendu zittuban, beye azkenien malkirrot
ein ziyan. (Gure tabernak urte batzuk onak izan zituan, baina azkenean
malkirrot egin zian. Porrot egin zian)
• malo (malo es). Seinale txarra.

•E
 zpebie ezee yantzun, malo! (Ez badute ezer ere erantzun, malo! Sei
nale txarra!)
• malosea (malo sea) Esan edo aurrikusi dena gertatuko delakoan. «Ho
rrela izanen ahal da!» edo «Ez ahal da horrela izanen!»
•M
 alosea ez padiau geyo olakoik ezautu ber! (Malosea ez badugu ge
hiago horrelakorik ezagutu behar!)

• manzeliñe (manzanilla). Burutzapen metatesiduna eta hitz bukaerako
bokal asimilazio aurrerakaria duena.
•E
 gunio, guatzia fan beño len, manzeliñe artzen ñet! (Egunero, ohatzera
joan baino lehen, kamamila hartzen dinat!)

• matei (materia). Zornea. Bokal arteko dardarkari samurraren erorketa
eta bukaerako –a organikoaren galera jasan ditu burutzapen honek
etxarrieran.
•Z
 auriye erabat geiztotuik zikonet, mateis beteik! (Zauria erabat gaizto
turik zaukanat, materiaz beterik!)

• ma(a)tille/a (tarabilla) Maratila, ateak ixteko ziri edo kisketa. Metatesia
eta b/m kontsonante txandaketa jasan ditu: tarabilla > baratilla > maratilla. Sakanan, ondoren, bokal berdinen arteko dardarkaria erori da.
•E
 yeiz bee gelan sartuko biak ez pau nei, maatille zikok ta! (Ez haiz bere
gelan sartuko berak ez badu nahi, maratila zaukak eta!)

• mejuatu (mejorado) Gizendu, pisua hartu. Txartu da bere antonimoa.
Bokal arteko dardarkari samurraren erorketa jasan du eta ondoren er
diko bokalaren disimilazioa.
• Asko mejuatu dek azken illontan! (Asko mejoratu duk azken hil honetan!)
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• metete, metikon (meter) Saltsero, besteen gauzetan sartzea gustuko
duenari esaten zaio.
• Ago ixillik, metete alena! (Hago isilik, saltsero alaena!)

• mukuru (cumulum, cúmulo, colmado) Erabat betea. Burutzapen meta
tesiduna dugu.

•Z
 ui ondoko uberka utses mukuru ziok! (Zubi ondoko uharka urez
mukuru zagok!)
• obligetu (obligar) Behartu, obligatu.

•E
 z obligetu jendiei guu egiyeki bizitzia, yakusi guu gezurreki ez bizitzen!
(Ez obligatu jendeari gure egiekin bizitzera, erakutsi gure gezurrekin ez
bizitzen!)
• okurrittu, okurrenzi (ocurrir) Bururatu, pentsatu. Burutazioa.

•E
 zta okurrittu dee oiri ezere esatie! (Ezta okurritu ere hoiei ezer ere
esatea!)

•E
 ztakik ze okurrenziyek dazkan orrek! (Ez dakik zer okurrentziak
dauzkan horrek!)
• olgatu, olgan ibilli (holgar) Jolastu. Lakuntzatik ekialdera erabiltzen da.
Jatorriz latinetik, folicare, datorren hitza dugu.
•A
 urzaruen olgatu ein ber da ta gero gerokuek! (Haurtzaroan olgatu egin
behar da eta gero gerokoak!)

• oiñele (orinal) Txizontzia. Bokal arteko dardarkari samurra erori, pala
talizazioa, asimilazio aurrerakaria, eta bokal erdiaren protesia usertatu
zaizkio burutzapen honi: orinal > oinal > oiñal > oiñel > oiñele.
• otxokuarto (ocho cuartos) Harridurazko partikula, kexatzeko erabiltzen
da eta «demontre»ren parekoa dugu.

•Z
 e afai ta ze otxokuarto! (Zer afari eta zer otxokuarto –afari on
doko–!)
• paatu (pagar) Ordaindu. Bokal berdinen arteko herskari ahostuna erori da.
• Paatu bee aldein ye! (Pagatu bage alde egin diate!)

• pasmatu (pasmar) Egurra zahartu eta belztu hezetasunaren ondorioz.

• patrifiliyo (patri + filio, latina) Azken hitzak entzun, amaiera. Ola segi
tzen beek, laster aittuko ttuk patrifiliyuek! (Horrela segitzen baduk,
laster adituko dituk patrifilioak!)

• perlesiye (paralisia) Hitz sinkopatua dugu, /r/ eta /l/ kontsonanteen ar
teko bokala galdu baitu. Perlesiyek jota ziok, gerritti bia ezin muittus!
(Paralisiak jota zagok, gerritik behera ezin mugituz!)
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• pillere (pilar) Zutabea. Bukaerako bokalaren protesia, bokal asimilazioa
eta palatalizazioa jasan ditu burutzapen honek.
•L
 au pillaren geñen ziok etxe guzie! (Lau «pilare»ren gainean zagok etxe
guztia!)
• pratu (probare) Probatu, dastatu. Bokal arteko kontsonante ezpainkaria
erori eta V1V2 > V2V2 > V2 bilakabidea izan du burutzapen honek: probatu > proatu > praatu > pratu.
•E
 yet nei iltzie zuen arduoi pratu bee! (Ez diat nahi hiltzea zuen ardo
hori probatu bage!)
• premi, premiyetu (apremiar) Premia (izan), beharra.
• Garbialdi beten premiyen ago! (Garbialdi baten premian hago!)
• presente (presente) Txerria etxean hildakoan, familiakoei zein hurbile
koei emandako txerrikien multzoa, txerriaren beraren sabeleko gantz
hoztuan (basare) bilduta.
• primeran (primera) Ederki, bikain.
•G
 uk bintzet eztikobau kejatzeik, primeran bizi gettuk ta! (Guk behintzat
ez zaukaagu kexatzerik, primeran bizi gaituk eta!)
• puerkei (puerco) Txerrikeria, zikinkeria.
•G
 aurko aurrek puerkeyek besteik ezittubien jaten! (Gaurko haurrek
«porkeriak» besterik ez ditizten jaten!)
• salto, saltokan (saltar) Jauzi, jauzika. Aditzondoak kontsonante su
durkariaren protesia du.
•B
 eyek saltokan utzi ttugu mendiyen! (Behiak saltoka utzi ditugu men
dian!)
• sanga(a)tu (sangrar) Animaliak hildakoan, modu kontrolatuan odolustu.
•T
 ripota onak eitteko aungi sangaatu ber da txerriye! (Tripaki onak
egiteko ongi «sangratu» behar da txerria!)
• sikia (siquiera) Oxala. Gutxienez.
•B
 ier bezela itz eiñen balebie, sikia! (Behar bezala hitz eginen balute,
sikira!)
• sobree (sobrar) Sob(e)ra ere. Dirudienez, antza denez.
• S obree ez tie entiatu, bestela emen yonen zien! (Sobra ere ez dira en
teratu, bestela hemen egonen ziren!)

SAKANAKO LEXIKOAREN INGURUAN - Jose Luis Erdozia

331

• sosiatu (sosegar) Lasaitu, «sosegatu». Bokal arteko herskari belare
ahostuna erori eta erdiko bokalaren disimilazioaren ondorio dugu buru
tzapen hauxe etxarrieran.
•E
 zin sosiatus ziillek atsalde guzien zuen mutilloi! (Ezin sosegatuz zabi
lek arratsalde guztian zuen mutil hori!)
• suelto (soltar) Lasai, kezkarik gabe. Aditzondo moduan erabiltzen da.
• S uelto etor zettezke nei dezunien! (Suelto etor zaitezke nahi duzu
nean!)
• tap(ab)oka (tapaboca) Lepoa berotzeko edo teilaturik gabe lo egiteko
erabiltzen zen tapakia edo manta.
• taranta, tarantulero (tarantola) Ulertzeko zaila den jarrera, erokeria.
Halako jarrera duen pertsona. Corominasek (2000) «tarántula» sarreran,
italieran attarantare «morder (la tarántula) causando trastornos nervio
sos» dela dio. Ukaezina dirudi Sakanako eta italierako hitzen arteko
harremana. Gaztelaniako «venada» hitza adierazteko erabiltzen da.
•O
 ik ttuk, oik, tarantak dazkakenak! (Horiek dituk, horiek, tarantak
dauzkaanak!)
• tiefer (tira ferra) Enborrak edo zuhaitzak herrestan eramateko burdi
nezko ziria eta ferra.
• tresondatu, tresondagarri (deshonrar) Desondratu, lotsarazi. Metatesia
eta hortzetako herskarien arteko txandaketa suertatu da.
BERREZARPEN LEXIKALA
Euskara, hizkuntza zaharra izanik eta euskaldunon lanbideak mendeetan
zehar aldatuz joan direnez hainbat eta hainbat hitzen jatorrizko esanahia egoki
tzen joan da eginkizun berrietara. Ezagunak ditugu ardatz bezalako hitzak,
hausnartu eta jorratu esate baterako, jatorriz «animalia belarjaleen ekintza»
eta «soroko lana» adierazten zutenak hurrenez hurren eta egun, «gauzak ongi
pentsatu eta aztertu» eta «edozein gai landu» esateko erabiltzen ditugunak. Eta
horiekin batera badira beste zenbait hitz Sakanako lexikoan baliagarri suerta
daitezkeenak sortzen diren kontzeptu berriak azaltzeko.
• iragotu (irautu Etxarri Aranatzen) partizip. Egurra egoera txarrean
dagoenean, sutarako ere balio ez duela. Kanpoan, metereologiaren era
ginaren mendean, denbora asko pasatu ondoren sutarako egurra erabat
belzturik geratzen da eta ez du surik ere egiteko balio. Horrela jaso dio
Andres Garmendia etxarriarrak bere ama Isidora Izari: «Iguel dek egu-
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rroi ezpadook subai botatzen, irautuik ziok ta! (Igual duk egur hori
suari ez badiok botatzen, iragoturik zagok eta!).
•H
 itz bera ia, jaso zuen Juan San Martinek (Zuazo, 2005, 214) Eibarren,
iraotu «revenir», burdin langintzari lotua.
•O
 rotariko Euskal Hiztegian (OEH) bestalde, iragotu sarrera dator eta
ondorengoa jarraian: «<Revenir el acero después del temple, hasta iri
sarlo> … Etxba Eib.»
•O
 so egokia izan daiteke hitz hau, iragotu, egun eraberriturik agertu den
«obsoleto» hitza adierazteko. Zaharkitu hitzak ez du zehatz-mehatz
kontzeptu hau adierazten, zahartzea eta egungo beharretarako ezegoki
gelditu edo suertatzea ez dira eta, gauza bera beti izaten.
•E
 txarri Aranazko burutzapenak primeran adierazten du iragotu dela
jatorrizko burutzapena: iragotu > iraotu (bokal arteko herskariaren
erorketa) > irautu (diptongazioa).
• ikertza(tu) iz.(ad.) (Etxarri Aranatz) Ganaduak soroan egindako kal
teak, normalean uzta jan duelako. Aditzak egindako kalteak aztertzearen
ekintza adierazten du. Gaztelaniako «tasar los daños» ordezkatzen du.
Egun, ezbeharren bat suertatu ondoren sortutako kalte ordainak asegu
ruari eskatzeko erabil daiteke.
• pertzeko (Etxarri Aranatz) Pertzan prestaturiko janaria animaliendako,
inolako janari ongailurik gabea, beheko suko laratzetik zintzilik egosita
baino ez. Pertsonendako gaizki prestatutakoari ere horrela esaten zaio.
«Zabor janaria» adierazteko balio lezake.
• igurain (igurei/ingurei, Sakana) Herriko basoak eta soroak zaintzen
dituen pertsona. Bere jatorrian «iguriki» edo «inguru + zain» egon
daitezke, Unanun kontsonante herskariaren aurretik sudurkaria darama
la entzuten baita dudarik gabe. Inguru bateko «guarda de seguridad»
itzultzeko erabil daiteke.
• etro (Sakana erdialdea, Larraun) Gehiegikeria adierazteko erabiltzen da.
Sakana erdialdean, gehienbat jan-edanari lotua erabiltzen da. Larraunen
aldiz, OEHn ageri den moduan, euriarekin: Etro ari du «llueve torren
cialmente» dator. Burutzapen egokia izan daiteke beste motatako gehie
gikeriak ere, sexu mailakoak esate baterako, adierazteko. Horrelaxe,
gaztelaniako «promiscuo/a» izenondoa adierazteko etro erabil liteke.
• okelak ezin jasoz egon (Etxarri Aranatz) Horrela adierazten da norbait
oso gizen dagoela. Hainbatean telebistan ikusiak ditugun ohean etzanik,
mugi ezinik ia, haragia ohe osoan zabaldurik bizi direnen egoera adie
razteko balio dezake, hau da, «Obesitate morbido» kontzeptua itzul
tzeko.
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• porka (Sakana) iz. Gai baten multzoa adierazten du. Gaztelaniako «hor
ca», «sarta», «ristra» eta «racimo» hitzak ordezkatzen ditu: artaporka,
matsporka (mahatsporka), batxuiporka (baratxuriporka), …Etxarri
Aranatzen izporka ere erabiltzen da, izen eta izenondo moduan, «hitz
andana» eta «hitzontzi» adieraziz kategoria bakoitzean.
•O
 EHn modu ezberdinetan dago jasoa, baina esanahi berarekin: morka,
borka (AN-ulz, Sal, R; Lh), porka (G-nav, AN, B).
•E
 ta badirudi hedapen zabalagoa izan duela burutzapen honek, beti ere
toponimiari erreparatzen badiogu. Ezaguna dugu guztiok, azken hamarka
da hauetako arkeologia indusketak medio, Burgosko Atapuerca toponi
moa. Toponimo honen etimologiari buruzko iritzia duela urtebete, gutxi
gorabehera, eman zuen Xabier Kintana euskaltzainak (Diario de Navarra,
2007-07-30). Jose Mari Satrustegiri entzun omen zion lehen aldiz hitz
horrek euskal etimologia ukan zezakeela. Bere ustean hitz horretan «biki
edo geminatu semantiko deitu ohi denaren kasu bat genuke, hau da,
esangura bereko bi hitz, euskaraz bata, gaztelaniaz bestea, elkarrekin lo
tuak. Hortaz, jatorriz *Atapuerta genuke, hots ate-puerta, hitz bakarrean
era bereko bi fonema gerta ez zitezen, hasierakoak eraginda, bigarren
/t/-a disimilatu eta /k/ bihurtuz. Horretara, *aTa-puerTa-tik Atapuerca-ra
iragan bide zen, ondoren, eskualde hartan euskara galtzean, gaztelaniazko
puerco/a hitz arruntarekin herri-etimologia faltsua sortu arte».
•N
 ik ere Jose Mari Satrustegik intuizio handia erabili zuela pentsatzen
dut, baina seguru asko toponimoaren osagaiak ezagunak eginen zi
tzaizkiolako. Lehena, ate, oso hedatua dago Euskal Herri osoan eta,
bigarrena izan daitekeena, porka hitza, oso erabilia izan da duela gutxi
arte Sakana osoan, gorago esaten nuen esanahiarekin. Hala ere, toponi
mo honen osagaiak hauek izatekotan, kasu honetan ere gaztelaniak izan
du eragin zuzena bere bilakabidean, jatorria latinekoa duten beste kasu
batzuetan gertatu den moduan bokal erdiaren diptongazioa burutuz, hau
da, o > ue bihurtu du. Hala suertatu da, esate baterako, portam > puerta, solum > suelo, …hitzen kasuan. Beraz, ate eta porka izanen balira
toponimoaren osagaiak, ate, sarrera edo kobazulo multzoa adieraziko
luke. Ez al du zentzurik?
•D
 ena dela, eta berrezarpen lexikalera itzuliz atzera berriz, hitz hau
egokia izan daiteke jatorri bereko gai multzoak adierazteko, hala nola,
izarporka edo izarmorka «konstelazioa» edo argiporka edo argimorka
«bonbilla askoko lanpara» adierazteko.
• potokeria (potokei Etxarri Aranatzen) Litxarreria. Potoan saltzen zena,
horrelakoak ezagutzen hasi zirenean, XX. mendeko bigarren erdiaren
hasieran, eguneroko jakia ez zena adierazteko erabiltzen zen. Egun «li
txarreria» edo gure haurren artean hain zabaldua dugun «txutxe» hitza
ordezka dezake.
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• eseki (Sakana) Gari izpiek multzokaturik «espal»a osatzen dute eta
multzo horietako bakoitza lotzeko erabiltzen da esekia, zikirioz egina.
Ondarrak eta Eizagirrek ere jaso zuten Bakaikun eta Altsasun. Egokia
izan daiteke «cinta de embalar» kontzeptua adierazteko.

• hesol (Sakana) Oholez egindako itxia edo pareta da eta hesi eta ohol
dira bere osagaiak. Sakanaz gain nahiko hedatua dago hitz hau Euskal
Herrian zehar OEHren arabera: G-to, B, BN-ciz. Hizkuntza guztiek
burutzapen ezberdinak dituzte antzeko esanahiarekin, gaztelaniak esate
baterako, «pared», «muro» eta «tabique» bereizten ditu. Eta hauxe,
hesol, egokia izan daiteke gaztelaniako azken adiera ordezkatzeko.
• gazur (Sakana) Gaztari kentzen zaion ura. «Suero de la leche» itzulirik
ageri da jaso dutenen artean. Egun medikuntzak hain erabilia den ter
minoa adierazteko, «suero», erabil daiteke.
• garbierotu (garbieratu Etxarri Aranatzen) Burua nahasi galderak egi
nez, esate baterako. Osagaiak begi bistakoak dira. Gaztelaniako «apa
bullar» eta «enredar» aditzen parekoa litzateke.

• txirrimiskeria (Sakana erdialdea) Garrantzirik gabeko eginbeharra
adierazten du. Gaztelaniako «acción o cuestión superficial» itzultzeko
balio lezake, «peccata minuta» kultismoaren parekoa.

• lepatxikiko, lepagaineko (Sakana) Lepo atzealdean emandako kolpe
txikia da. Gazteek maiz erabiltzen duten gaztelaniako «colleja» itzul
tzeko erabil daiteke.
• ametsetako odolkia (Lizarraga) Gogoko pertsona, batez ere, edo gauza.
Egun «idolo» itzultzeko egokia izan daiteke.

• portalanga (Sakana) Bide bateko pasa oztopatzekoa, altuera ezberdinetako
hiruzpalau langaz osatua. Langak makil luzeak dira, bidea alde batetik
bestera ixteko modukoak. Peajea adierazteko baliagarri suerta daiteke.
• irindura (Etxarri Aranatz) Esne kolpea, jaisterakoan edo kumeak har
tzerakoan, bat-batean datorrenean. «Orgasmo» hitza itzultzeko erabil
daiteke.

• mendeko egur (Lizarragabengoa) Jatorriz, egurra gurdira botatzerakoan,
lehenik zama handikoak jartzen ziren eta mendekoak, hots, erabiltzeko
errazak, gainean. Pertsonei egokiturik ere erabili izan da gaztelaniako
«facilmente manejable» zentzuarekin.
BITXIKERIAK
Sakana erdialdeko euskara aztertu nuenean (2001), jarraian agertzen diren
bitxikeria hauetako zenbait jaso nituen eta ondorengo azalpena eman nuen:
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«Bitxikeria deitu diogu zenbait lexemak erakusten duen erabilerari. Norma
lean, lexema batzuk erabiltzen dira azterketa esparruan, beste esparru geogra
fiko edo hizkerekin bereiziz, baina konposaketa, eratorpena, toponimia edota
espresio berezi moduan, era normalean erabiltzen ez diren lexemak agertzen
zaizkigu batzuetan».
Orduan hamabi baino ez nituen jaso eta oraingoan beste batzuk gehiago.
Hasierako burutzapena da normalean erabiltzen dena eta bigarrena litzateke
bitxikeritako har genezakeena, lehenaren esanahiarekin inoiz erabiltzen ez
delako:
lazka erabiltzen da izen arrunt gisa, baina inguindduik (higuindurik) partizipio
moduan. Alde ein zak nee ondoti, iguindduik nakak ta! (Alde egin ezak
nire ondotik, higuindurik naukak eta!)
utse/udse erabiltzen da beti «ura» adierazteko, baina «ur» ageri zaigu beti
toponimian: urbijotzendenzui (Urbijotzenduenzubi, Etxarri Aranazko to
ponimoa), ubondo (Urondo, Etxarri Aranazko toponimoa).
osto dugu ohiko burutzapena, baina orri (letxugarenak) eta iruorribelar (hi
rusta) ere ageri zaizkigu.
opo (orpo) da hankaren atzealdea, baina orbo zuhaitzen irtendura.
anka (hanka) erabiltzen da normalean, baina oiñetako (Urdiainen ankatako),
bernazaki eta zango ere bai. Nun da nee gogue, an da nee zangue! (Non
da nire gogoa, han da nire zangoa! Etxarri Aranazko esaera zaharra)
aragi (haragi) Sakana erdialde osoan erabiltzen da, baina okela ondorengo
kasu honetan: Okelak ezin jasos ziok! (Okelak ezin jasoz zagok!Etxarri
Aranazko esamoldea, norbait oso gizen, «obesitate morbido»-arekin, da
goela esateko erabiltzen da)
iñeresagu , baina saguzar Bat, bi, iru, lau, saguzarrak jan al au, … (Bat, bi,
hiru, lau, saguzaharrak janen ahal hau, … Etxarri Aranazko jostagarria)
aittu (aditu) baina entzun (meza entzun, ez aditu) Meza entzun dek gaur?
(Meza entzun duk gaur?)
zakar, baina itxusi ein (itsusi egin) Izenondo moduan beti lehena erabiltzen
da, baina aditz perifrasian ez da zakar erabiltzen, itxusi baizik eta gazte
laniako «quedar feo» ordezkatzen du. Ezak beixee ori ein, itxusi eitten
dik ta! (Ez ezak berriz ere hori egin, itsusi egiten dik eta!)
pluma (luma), baina lumei (Etxarri Aranatz) Lumeri. Hegaztien luma aldake
tari esaten zaio horrela eta bereziki oiloekin erabiltzen da.
planta (landare), baina birlandatu (Etxarri Aranatz) Landare edo zuhaitz bat
atera eta berriz beste toki batean landatu.
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erde (lerde), baina lirdiketu (Etxarri Aranatz) Lerdea jario. Izena erabil
tzerakoan ez darama hasierako kontsonante albokaria, aditz moduan be
rriz bai.
asnei (azkura), baina izgure (Sakana erdialdea) Burundan azkura erabiltzen
dute, ez ordea Etxarri Aranaztik ekialdera. Berriz, -gura atzizkia hemen
aipatu kasuan baino ez da erabiltzen, «hitzontzi, berritsu» zentzuarekin.

bietz (behatz), baina eriko (Etxarri Aranatz) «Behatz» dugu ohikoa, baina
behatzetan izandako zauriak babesteko zorroari eriko esaten zaio Etxarri
Aranatzen eta Lizarragabengoan eta normalean oihalezkoa edo larruzkoa
izaten zen.

pixe (txiza), baina gernubelar, gernujariyo eta gernumin (Etxarri Aranatz)
«Txiza» esateko kontsonante herskari ezpainetako ahoskabea erabiltzen
da Sakana osoan txistukari afrikatuaren ordez, baina hitz horrekin erla
zionaturiko bestelako hiruetan gernu lexema erabiltzen da hitz konposa
tuen lehen osagai moduan. Lehena, gernubelar, prostatako mina aisetzeko
sendabelarra da; bigarrena, gernujariyo, gaztelaniako «incontinencia»
adierazteko erabiltzen da; eta, hirugarrena, gernumin, prostatako gaixota
suna.
leño (laino) baina odoye-a (Sakana erdialdea), odeiya (Unanu, Urdiain) Biga
rrena ekaitza adierazteko erabiltzen da Sakanan, ekaitza edo, modu zeha
tzagoan esateko, ekaitzaren aurrikuspena izanen genuke, laino beltzak
zeruan ikusterakoan, hain zuzen ere.

Jangoikuen gerrikue / gerriko banda / paxa / baranda (ortzadar), baina ostrilleka ere bai Etxarri Aranatzen. Bestalde, lehen burutzapena Burundan
eta Etxarri Aranatzen erabiltzen da; bigarrena, Uharte Arakilen; hiruga
rrena, Irañetan; eta laugarrena, Lizarragan.
ISOGLOSA LEXIKOAK SAKANAN
Isoglosa lexikorik nabarmenenak Sakanan, Burunda eta gainerako herrie
tako hizkeren artean suertatzen dira eta horiek taula batean jasoak ditut lehe
nago ere (Erdozia, 2007, 38). Hala ere, badira aipatu muga gainditzen duten
beste zenbait burutzapen eta horiek taulatik kanpo jasoko ditut. Aipagarriak,
era berean, Burundako ekialdeko azken herriko emaitzak, Bakaikukoak.
Burundako hizkera izanik bertakoa, hauxe da gehien hurbiltzen dena Sakana
erdialdeko burutzapenetara, continuum geolektalaren teoria jarraituz.
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BURUNDA

SAKANA ERDIALDEA ETA
ARAKIL

aulubi, ailubi (Urdiain), albitxogorriya
(Olazti)

marrubi, malubi (Irañeta)

amandre

amin

aitajaun

aittun

azkura

asnei, asenei

barru

bedar, belar (Bakaiku)

biki (Bakaikun ere biboru)
bultzurrun
domeka
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barne
belar

biboro (Arbizun bixki)

gultzurrin, giltzurrin (Arbizu, Arruazu,
Uharte, Irañeta)
iyende

er(o)an (Olazti), yan1 (Altsasu, Bakaiku) yaman, aaman, eaman
errapatu (Bakaiku), erreparau (Altsasu)

guartu

eutsi (Iturmendi), autsi (Urdiain,
Altsasu). Baina Bakaikun (y)auski

auskin, autxin (Arruazu), eldu (Irañeta).

esenatu

esnatu, itzerri (Unanu, Lakuntza,
Uharte, Irañeta), yatzarri (Urritzola)

eztai

ezkontza

gaztai

gazta

galtzarpe
guti

ira baina Bakaikun iyostor
izara
izeko

jostai
kare

kendu (Irañetan ere bai), gendu (Bakaiku)
kipula, tipula (Bakaiku)
korrikan

ku(ru)tza, gurutza (Bakaiku)

masurta, matxurreta (Urdiain)

besape
gutxi

ixtor (iraztor)
menddere
izeba

ostots, ortots (Uharte, Irañeta)
galtzin

gendu, jendu (Etxarri, Uharte)
tipula

lasterkan
guutze

masusta, martutsa

1
Hauxe izanen litzateke bere bilakabidea: eroan > (V1V2 > V2V2) eraan > (V2V2 > V2) eran
> (bokal arteko dardarkaria erori) ean > (hasierako e- bokalaren itxiera) ian > (bokal itxiaren
kontsonantizazioa) yan.
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SAKANA ERDIALDEA ETA
ARAKIL

BURUNDA
musti

busti

mutxikan ibili

jolastu, olgatu (Lakuntza, Arruazu,
Uharte)

mutiki

nesaki

mutiko

neskato

oi (ohe)

guatze (ohatze)

okela

ondo, txarto , obeto
3

orri

aragi2

aungi, ongi, txarki, obeki

osto (orri ere bai Etxarri Aranatzen,
baina letxugari egokitua baino ez)

pago (Arruazun ere bai), fago (Bakaiku) fago
pits

apar

txindurri

txingurri, txiñurri (Hiriberri)

txal (txahal)
txixa

ub(er)axa, igualaiza (Bakaiku)

atxe (aratxe)
pixe

zapoziyel, zapittel (Arbizu, Unanu)

larru, lazka, laurri (Etxarri Aranatzetik ekialdera eta Bakaikun ere bai), baina
narru, nazka, naurri (Burundan). Sakana osoan bestalde lasei/lasai
erabiltzen da. Eta Arakilgo Irañetan eta Hiriberrin nazka eta neurri erabil
tzen ziren.23
aztiyen (arestian) Arbizun, Lizarragabengoan eta Lakuntzan, baina lentxoo
(lehentxeago) Etxarri Aranatzen.
esne Etxarri Aranatzen, Arbizun, Dorraon, Unanun eta Uharten, baina esene
Burundan, Lizarragan, Lakuntzan, Arruazun, Irañetan eta Urritzolan.
eskuere (eskuare) Ameskuan, Burundan eta Sakana erdialdean Uharte Araki
leraino, baina zarre Irañetan eta Hiriberrin Arakilen.
iñeresagu, gauiñere (Arruazu), gaubeko iñere (Unanu), gauxirrin (Irañeta),
xaguzar (Uharte). Eta Burundan gauinara.
itzoo (itzego) erabiltzen da Sakana erdialde ia osoan, baina Irañetan eta Burun
dan iyo (igo).
2
Gogoratu bitxikerietan esandakoa: Etxarri Aranatzen izen arrunt moduan aragi erabiltzen
da, baina esamolde berezi batean «okelak ezin jasos» entzun daiteke.
3
Urdiainen, hala ere, txarki eta obeki.
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forratu erabiltzen da Sakana erdialde gehienean eta Bakaikun, baina jorratu
Burundan, Arbizun eta Irañetan.
uts, uds (ur) erabiltzen da Etxarri Aranatzen, Ergoienan, Arbizun eta Lakun
tzan, baina Burundan eta Arruazutik ekialdera ur.
BESTE EUSKALKIEKIKO HURBILPENAK
Aurreko atalean ikusi dugu muga lexiko nahiko nabarmena dagoela
Etxarri Aranatz eta Bakaikuren artean, hau da, Burunda eta Sakana erdialdeaArakilen artean, Sakana osoaren erdialdean gutxi gorabehera. Eta gainera,
Burundako burutzapenek Mendebaldeko euskalki multzoko oihartzuna ekar
tzen digute (barru, domeka, eztai, izera, eroan, bedar, izeko, okela, musti, ira,
ondo, txindurri, kipula, orri, pits, oi, narru, …).
Bada, Sakana erdialdean eta Arakilen badira Erdialdeko euskalki mul
tzora eta Ekialdekora begiratzen duten burutzapen lexikoak ere. Eta hau guz
tia hogeita hamabost kilometroko eremuan solik.
Erdialdeko hizkera multzora lerratzen dira ondorengo burutzapenak: ezkil,
arkakoso, otsein (hots egin), triku, aittu (aditu), atia (atera), ainddu (agindu),
asko, aurre, atze, baso, eskuere, ezer, goguatu (gogoratu), koipe, ostu, ilbeltz
(urtarril), soro, marrubi, …
Nafarrerako, Iparraldeko edo ekialdeko hizkeretara begiratzen dute, be
rriz, beste hauek: biatz (beratz), garagarzaro (ekain), garil (uztail), urri (irail),
lasteil (urri), ja (ezer), sor (gor), atai (ate), guatze (ohe), paatu (paratu, jarri),
ubelde (ibaia), dermiyo (eremu), jangoikuen gerriko, nekazai, ostots/ ortots,
bota/eroi, kisu, arraso (arras), festa (jai), zetako (zerengatik), atorra, zurgin,
farra/irri, barne, arotz (errementari), bierrik/eskerrak, istoi (istorio), karrike/
kale, ikertzatu (ikertu), buuzei (buruzagi), axui (axuri), miye (mihia), galtzin,
aatxe (aratxe), …
Bestalde, Sakana erdialdeko euskara liburuan (2001), Iñaki Caminok
(1977) jasotako aezkerako, zaraitzuerako, goi-nafarrerako eta behe-nafarrerako
lexikotik, Sakanako lexikoarekin bat datozen hirurogeita hamar baino buru
tzapen komun gehiago jaso nituen: gendu (Zaraitzu), afari/afaldu, kafi (habia),
armimau (GN), berendu, aurpegi, kopeta, akatu, ellegatu, goatze, guzi, aretze,
armindderi (ergueniri Etxarri Aranatzen), kisu, chut/thu (txu Sakanan), otsots
(ostots), oinaztura, soro, amiña, muña, bekain, kokots (okotz Sakanan), ukondo
(ukolondo Sakanan), titimutur, zilko (zil Sakanan), pixauntzi, atzazkar (azkazkal
Etxarri Aranatzen), uspel (auspel Sakanan), urdai, bigantxa, arrano, txorizale,
pinpintxori, garaitxori, musker, lar, urritz, erro, iñare, ote, sasi, kalpitzar,
txingla (txindille Etxarri Aranatzen), mizpira, Jangoiko, garagartzaro, garil,
abuztu, urri, lastalla, azaro, larunbat, lañu, erreka, ugazanaya, beatz, txongo-
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lo, calentura, argizari, mono, kalfor, bele, amurrai, ipurtargi, txipo, ezki,
xunka, gazta, atari, zartaiñ, oranta, ezkil, kuraxe, estrabilia, bilatu.
Eta bukatzeko, Orotariko Euskal Hiztegian Iparraldekoekin edo ekialde
koekin kidetasuna ageri duten Sakanako zenbait burutzapen lexiko aipatuko
ditut: adaro (L, BN), aixkolto (R-uzt, S, BN), amiña (G-nav, AN, Ae, Sal, R),
arbaldi (Sal), arotz (G-nav, AN-larr-ulz-erro, B, Sal, R, S), arrauts (AN-gipegüés-ilzarb-olza, B), arreil (G-nav, B, AN-ulz, BN, Sal, R, S), arri-erauntsi
(AN-ulz, Sal, R, S), artio (AN, L, BN, Sal, S, R), atalaga (G, AN-larr-erro,
L-sar-ain, BN), atija (AN-araq-olza-egüés-larr-ulz, Ae), ats artu (AN-ilzarbolza-egüés-ulz, L, BN, Sal, R, S), atsaundittu (AN-egüés, Sal, R), aulei (L,
BN, S), aztal (AN-gip, L, B), aztalka (BN-baig), azundu (G-nav, L, B, BN,
S), bafada (L-ain, BN-baig, Sal, R), bano (L, BN, S), barra-barra (BN-baig),
bartan (G-nav, AN-5vill, B), begigorri (AN, L, Sal, S, R), begimakur (G-nav,
Sal, R), beizei (BN-arb), bideberri (G-nav, AN, L-côte, BN-ciz, S), bilixkorriko (biluzgorri, L), birike (hesteki, G-nav, BN-baig, Sal, R), bulketu (G-nav,
AN-5vill, B, L, Sal, S, R), burnikaka (burdin-kaka, BN-bard), dal-dal (BN, S,
R), e(g)iñahal (L, BN, Sal, R), eldu (G-nav, AN, B, L, Ae, BN, S), eltzeko
(B, L, BN, S), ereinzale (R-uzt), erlastu (L, B, BN, S, R), errosaar (BN-baig),
fal-fal (B, L, BN-baig), ferra (AN, L, BN, S), fiñementu (finamendu, BN-arb),
fits (B, L-côte, BN), floka (BN-baig, S), garagarzaro (AN-ulz-arce, BN-baig,
Ae, Sal, R), galar (AN-erro, BN), galdein (B, BN-arb, Ae, AN-ulz-erro),
galtierro (galtiar, L), galtxarrotx (BN-baig), gazmor (R-uzt), geñu (L, BN,
AN-erro), gesal (AN-larr-erro, B, L-ain, BN, R), gider (AN, L, BN, Ae, S),
gios (geroz, AN-5vill, L), gizekunde (B, R), gostatu (AN-5vill, BN-arb), guartu (AN-ulz, Sal, R), guatze (AN-ulz, B, Ae), ibintze (G-nav, AN-araq-ulz-burg,
Ae), iderrosi (Sal), ilintxe (B), ilzale (B, Sal, R), illor (G-nav, B, BN), inbuluzke (Ae), indui (induria, Sal, R), iraunpentsu (B), irinzu (AN-erro, BN-lab,
S), isets (AN-ulz, B), istiketu (BN-baig), ixu(r)i (AN-mer, L-sar-arcang, BN,
Sal, S), iyeiketu (igerikatu, AN-erro, BN, S), ja (AN-ulz-burg, B, R-vid), jakinsu (BN, S), jendu (AN-burg, Ae, Sal), kafi (L, AN, BN-baig, Ae), kak(a)
untzi (L, BN, B, R), kakestatu (S, R-uzt), kalfar (BN-lab), kalfarro (AN-ulzegüés-ilzarb-olza, Ae, Sal, R), kalkatu (B, Sal, S, R), kankallu (kankail, L, B,
BN, S), kapazo (G-nav, AN-5vill, B, R-uzt), karrakarroska (AN-5vill, B),
karrika (AN, L, B, BN, S, R), kaskallu (AN-ilzarb-olza, B, Sal), kasko (G-nav,
L-ain, BN-baig-mix, R), kattalingorri (AN-ulz, B, BN-ciz-mix-arb-baig, Ae,
Sal), keru (AN-larr, BN, S), kinkur (BN-baig, AN-arb), kireil (B, AN-ulz),
kisu (AN-5vill-ulz-egüés-ilzarb-olza, L, B, BN-baig, Ae, Sal), kisk(a)ildu (BNbaig), komekatu (AN-5vill, L, B), kostaye kosta (kostarik kosta, BN-lab),
kuluxka (B, BN-baig), lantxurde AN-ulz, L-ain, BN-arb-baig, Sal, S, R), lepagein (L), lepazein (AN-ulz-egüés-olza, L, B, BN, S, R), lirdiketu (R), lixu
(AN-araq-larr-ulz-erro-burg, B, Ae, Sal), loganetu (logaletu, AN-gip, B, BNarb, S), malkar (AN-araq, Sal, R), mandabelar (L, BN), mandar (G-nav, ANlarr-ulz, B, Ae, R-is-uzt), milixko (miliska, BN-ciz), motxale (B, Ae, Sal),
mukizu (AN, BN, S), mututu (R, S), muxer (AN-ilzarb-ulz-egüés, Sal), muxur-
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ketu (AN, L, BN, S), nabarben (B, S, R), no (AN-ulz, L, BN, S, R-uzt),
noizeskios (noizezgeoz, BN-ad), nuanei (nuanahi, BN-bard, S), ñiki-ñaka (L,
B, BN, S), odol belarra (L, BN-ciz, Sal, S, R-vid), odol(d)ui (S), ogimami (L,
S), okaka(n) (L-ain, B, Sal, R), olabai (Sal), oldiyo (oroldio, AN-5vill, B, BN),
olexe(n) (holaxe, AN, L, BN, S), oliyodure (B, L), oliyozopa (AN, L, BN, S),
ongarritei (B, BN-baig, Ae), orbiatu (orberatu, AN-larr, S), orikera (horikara,
L, B, BN), osatu «irendu» (G-nav, AN, L, BN, S, R), otsobaba (G-nav, AN5vill-larr, S, Sal, R), pelatu (AN, L, B, BN, S), pinpintxori (AN-egüés-ilzarbolza, Sal, R), pinpi-pa(u)npa (AN, L), pintterdi (AN, BN), piru (AN-burg, B,
BN-ciz-baig), pitxera (BN, R), pixekurre/pixagorri (pixagorri, L-ain, BN, S,
R), popin (AN, Sal, R), primal (S, Sal, R), pur-pur-pur (B, BN-baig), satar
(L, B, BN-ciz, Sal), segitu (AN-gip-5vill-egüés-ilzarb-olza, L, BN, S), seil
(sail, AN-gip-5vill, BN-haix-baig, L, B, Ae, S), solo (R-is-uzt), soor (G-nav,
AN-egüés-ilzarb-olza, L, B, BN-baig, Sal, R), sorre(r)i (AN, B, BN-baig, Sal,
R), tipul (AN-ulz, BN-arb-baig-lab), …
SAKANAKO BURUTZAPEN POLIFONIKOAK
Lehentxeago ikusi dugu lexikoari dagokion isoglosa-«porka»(multzo)
nabarmena dagoela Burunda eta Sakanako gainerako herrietako hizkeren ar
tean eta baita Sakanan zehar Euskal Herriko ia txoko guztietako burutzapenak
entzun daitezkeela ere.
Eta, orain, herritik herrira ia, Sakanan bertan, zenbait kontzeptuk erakus
ten duen «polifonia» edo burutzapen ezberdintasuna islatzen ahaleginduko
naiz. Burutzapen «polifono» horietako zenbait, lehen zortziak, lehenago
«Sakanerak» artikuluan (F.L.V. 98, 2005) azaldu nituen eta orain beste
hainbesteren berri emanen dut:
armiarma
amimoro (Etxarri)
amimora (Arbizu)
armimau (Altsasu)
armimosa
(Lakuntza)
amarratza (Olazti)
imermau (Arruazu)
irmimau (Irañeta)
irmiarmario
(Huarte)
imirrimau
(Urdiain)
mirrimarrau
(Bakaiku)

eduki
urai (Etxarri)
urei (Altsasu)
urii (Lakuntza)
udii (Arruazu)
uittu (Dorrao)
irui (Arbizu)
idui (Unanu)
idugi (Uharte)
idiittu (Irañeta)
iruki (Urritzola)
iguri (Olazti)
ibili (Bakaiku)
yon (Lizarraga)

narra
istaasa (Etxarri)
istresi (Unanu)
estosi (Lakuntza)
entresi (Arbizu)
estrasi (Arruazu,
Uharte, Irañeta)
txistezai (Bakaiku)
txistazi (Urdiain)

igel
zapoziyel (Etxarri)
zapittel (Arbizu,
Unanu)
iyel (Irañeta)
apieziyel,
zapieiyel,
zapielixter
(Lakuntza)
igualaiza
(Bakaiku)
ñaskar (Dorrao)
ubaxa (Urdiain)
uberaxa (Altsasu)
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pikorkatu
urbeldu (Etxarri)
urgeldu, yalkitu
(Arruazu)
urkaldu (Bakaiku)
bikortu (Arbizu,
Irañeta)
yakurri (Urdiain)
yikurri (Altsasu)

erbinude
ergueniri (Etxarri)
erginurde
(Bakaiku)
erguneri (Altsasu)
ergoniri (Ergoiena,
Irañeta)
errekoniri (Arbizu)
ergunera (Urdiain)

txolarre
galartxori (Etxarri)
galarreko txoi
(Lakuntza)
galtxoi (Arruazu)
erritxoi (Unanu)
erliztxoi (Urdiain)
paatetxoi (Arbizu,
Irañeta)

barre
farra (Etxarri,
Arbizu)
irri (Ergoiena,
Uharte, Irañeta)
barre (Burunda)
parra (Lakuntza,
Arruazu)

txantxangorri
txontxolongorri
(Etxarri)
ttattalangorri
(Bakaiku)
lepagorri (Irañeta)
papargorri
(Urdiain)

itogina
ittefure (Etxarri)
itxixura (Arbizu)
itxexura (Unanu,
Arruazu)
itxesure (Lakuntza)
itxufura
(Lizarragan)
itxuxure (Irañetan)
itofina (Olazti)
itajura, itufara
(Bakaiku)
itajun (Urdiain)
itojina (Altsasu)

ganbara
ganboiko (Etxarri)
ganbatxo (Arbizu)
goikoganbara
(Urdiain,
Bakaiku)
pastarda
(Ergoiena)
safei (Uharte,
Irañeta)
safai (Altsasu)

txizagura
pixekurre (Etxarri)
pixegorri
(Ergoiena)
pixagale
(Lakuntza)
txixakurre
(Burunda)

erratz
isets (Etxarri)
itsesillera
(Arruazu)
eskoba latz
(Uharte)
ilarrontzi
(Bakaiku)
ilarruntzia
(Urdiain)
ilarriguntziya
(Altsasu)

ikuilu
estarbi (Etxarri,
Arbizu))
okolu (Altsasu)
estrabi (Arruazu,
Uharte, Irañeta)
okullo (Urritzola)

saguzar
iñerexagu (Etxarri)
gaubeko iñeria
(Unanu)
gauiñere (Arruazu)
gauxirriñe
(Irañeta)
xaguzarra (Uharte)
gauinara (Urdiain)

zapelatza
txorijale (Etxarri)
txorijanzale
(Unanu)
txapelatxa
(Irañeta)
kapelats (Urdiain)
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ASTO LASTER BERRIA

Ehizlariak eta ekologistak
(Südür gorriak eta üzkü berdeak)
Txomin Peillen
ERAKUSTE/PRÉSENTATION
Zer ziren asto lasterrak / (Qu’étaient les asto laster?)
Lehenago beste txostakarik ez zelarik gazteek alargüner eta beste senar
emazte zonbaiter zintzarrotsak egiten zeitzen: sonia phaka artino, gai oroz
zintzarri, bertz, hüstü, türüt eta oihuz jenteak iratzarririk ezarten. Prefosta
ülünpean tiro baten ez biltzeko etxetarik hürrünxka egoiten ziren. Gero jenteak
ez baziren zeditzen egünaz, astolasterra egiten.
Hau egiazko antzerkia zen, erran nahi beita pastoralaren gisa egünaz
emanik –eta zonbait aldiz pastoral baten erditan– berset, dantza eta khantorekin. Ordian, ez zen aski herots egitea, senaremazte horien bizio bat edo komedia batez ezkibatzen zen: batean emazteak senharra joiten, bestean senarra
edale handi, bestean neskatila bat gizon oroekin haur egiten züana.
Pentsa zer pena zen holako baten jesaitea eta zonbait «khantoreak eginik»
kartieletik joaiten ziren. Zonbait aldiz ogenik gabeak ere hunkirik ziren. Gerla ondoan 1950. urteetan zintzarrots egitea ützi bazen, astolasterrak lehenagotik, justiziak eta hede xuriek debetatzen zütielako galdü ziren. Pastoral zaharretan ezpazen Euskal Herriko egunorozko bizitzea aipatzen, astolasterretan
bai eta frantsesez ere idatzirik edireiten ez diren lehenagoko berriak heetan
jakiten ahal dütügü.
Zer diren oraiko asto lasterrak
Ezkünüke nahi moda zaharreko historia laidogarri itsusi batekin ihor ere
minberatü eta hortako Joanes Casenave Harigilek abiatü bidetik asto laster
moda berrikoa eman nahi günüke. Jones Casenavek badü Frantziako Iraültza
izeneko bat ezkiribatürik, hor kontatzen deikü, erri eginaraziz frantses erreboluzione horrez Eüskal Herrian agitü afera errigei zonbait. Maleruski eztü
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emanarazi ahal izan 1999.an berrehüngerren urtebürü hartan politika estakürü
zonbaiten gatik jokülariak ez peitziren libre izan emaiteko.
Arauz, asto laster hunek eztü süberte gaixto bardina ezagütüko edo bestelan, nahiz frantzimantek gaiza gogorragoak eta itsusiagoak idazten, dutien
ezkünüke eüskaldünek lege zonbaitez, politikero zonbaitez erri egiteko züzenik. Eztügü behin ere agertzen diren jente horien etxeko bizitza aipatüko.
Ihizlari bürü beroen arteko aharrak eta ekologista üzkü berdeekin dütien partidez erri egin dezagün ihor ere gaitzitü gabe.
*

*

*

En bref
Nous rappelons que jusqu’aux années 50 des charivaris nocturnes les zin
tzarrots étaient donnés à proximité des maisons par des jeunes qui voulaient se
faire payer un bal par des veufs, des remariés ou des concubins pour les empêcher
de bien dormir. Si les personnes ne cédaient pas, de jour, on donnait une représentation théatrale de farse, l’astolaster, qui cette fois allait plus loin et dénoncait
un travers du couple victime repéré par les jeunes. le texte en vers et en chansons
joué comme une pastorale avait des thèmes variés le mari ivrogne, la femme qui
bat son mari, la fille qui couche avec tous les hommes et récupére une ribambelle d’enfants etc. Ces textes étaient parfois révélateurs de la vie en Soule au XVIII
ème, XIXème et XXe siècle. Une douzaine ont été récupérés.
Nous n’avons pas voulu reprendre ces procédés qui parfois étaient diffamatoires et grossiers, nous n’avons retenu que le principe de cette farse et sa
scénographie, guidé en celà par le précédent du Père Joanes Casenave Harigile, qui innova en écrivant une farse sur la Révolution Française qui hélas ne
fut pas représenté en 1999 en partie pour des raisons politiques. Notre thème
est moins ambitieux, plus général c’est celui des conflits entre les écologistes
et les chasseurs ainsi que le comportement de leurs élus. Aucune allusion à la
vie privée de ces personnes n’apparaîtra dans ce texte. Espérons que cet asto
laster trouvera grâce auprès de quelques acteurs souletins et que bien d’autres
Basques en écriront.
*

*

*

Asto laster hunen emaiteko
Taulata:
1. Teatreala jelkitean, eskuineko oihal borta bluiaren leküan oihal berde
bat ezar. Üzküberdeak hortik sar.
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2. Erditan borta xuria, bena apez eta aingürien partez hortik jelk abokatüak eta debrü xarrak.
3. Exkerreti jelkitean betiko borta gorria. Üzkü gorriak hortik sar.
Arropak:
Ekologista Üzküberdeak ahalaz bonet berdez eta arropa xurieki.
Ihizlari Südürgorriak ahalaz bonet gorriz eta ihizeko arropekin.
Nor, nun.
Lehen jelkaldian (Satanak, Allande Ligi, Antton Kabaña)

Bigerren jelkaldian (Ezkertiro, Antton Kabaña, Musde Maule, Allande Ligi)
Hirurgerren jelkaldian (Tarrapata Hüts, Esküintiro)

Laurgerren jelkaldian (Esküintiro, Domingo, Satanak)

Bosgerren jelkaldian (Kartuxa, Tarrapata Hüts, Antton Kabaña)

Seigerren jelkaldian (Ezkertiro, Esküintiro, Tarrapat Hüts, Antton, Allande)
Zazpigerren jelkaldian (Mamera, Voynet, Lalonda, Senjosé)
Zortzigerren jelkaldian (Brigitte, Allande Ligi, Ezkertiro)

Bederatzügerren jelkaldian (Muñuña, Pitzitzi, Antton, kosinersa ihizlariak oro)

Hamargerren jelkaldian (Jüjü Stissia, Laberde, Latiro).
Jokülariak (zazpi ürrüxa eta hameka kotxo)
Südürgorriak (ihizlariak)

Üzküberdeak

Besteak

Esküintiro?
Domingo?
Kartuxa?
Tarrapata Hüts?
Ezkertiro?
Allande Ligi?
Senjosé?

Mamera?
Voynet?
Lalonda?
Brigitte?

Kozinersa?
Jüjü Stissia?
Laberde?
Latiro?

Satanak: Bujideferre eta Jakirako

Bonjour à vous
Souletins enragés;
vous êtes venus voir
de plus enragés que vous.
Pour Carnaval nous sont arrivés
des troupes possédées du démon
nous vous les montrerons :
ce sont les chasseurs et les écolos.
De la cabane de derrière
descendront les chasseurs de palombes
et du fond de cette caverne viendront
les chasseurs de sangliers acharnés.
Pour les surveiller viendront
les verts au cœur rouge
que les chasseurs enverront
se promener dans les épines.
Voici en ligne tout bouillant
le palombier Tir De Travers
et le chasseur de sanglier
Ambroise Tir à Gauche.
Cartouche de Mauléon
aura son rôle dan l’affaire
s’il vend de bonnes cartouches
Nous le saurons rapidement.
De la ville de Bègles Mamère
nécessaire président des Verts

Egün hon deiziela
Xiberoko arnegatenak;
ziek beno arnegatagoen
ikustera jin zidenak.

Ihautiriz jin zaizkü
debrüak hartü saldoak
erakutsiko deitziegü
ihizlari eta ekologoak.

Gibeleko kabanatik
jaitsiko zaizkü ürzokariak,
bai eta horko karbepetik
basurdekari ehelegatiak.

Heen begistatzera jinik
Berde bihotz gorriak
igorriko dütütie
bisitatzera elhorriak.

Horra bero, herrokan
ürzokari Okertiro,
bai eta basurdekaria
Ambrosi Ezkertiro.

Mauleko Kartuxak
badüke bere egitekoa
kartuxa honik saltzen ote
deienez laster jakitekoa.

Begles hiritik Mamera
Berdeen president beharra

Lehen peredikia / Prologue
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De Paris nous dira
la dame au cul vert
ce qu’il faudra sauver
les Rouges ou les Verts.
Le Labrit Lalonde de ses aboiements
éloignera le gibier
et monté sur un âne
se mettra à rigoler.
Une chasse ne se ferme pas
sans le repas d’Akabaillosa
A l’auberge Chilomaite
un repas curieux se donnera.
Vous verrez le gibier
et les animaux domestiques
sans oublier les Verts
s’exprimer dans leurs patois.
Maintenant écouter
les tirs de l’ironie
car ils ne tueront ni
Chasseurs, ni écolos.

Pariserik erranen deikü
üzkü berdeko andreak
zoin behar deizkün salbatü
Gorriak ala berdeak.

Labrit Lalondek bere txanpaz
ihizia ohiltüko
eta asto baten gainetik
erri karkazaz ariko.

Ihizerik ezta zerratzen
nun ezten Akabaillosa
Xilomaiteko ostatüan
date apaidü küriosa.

Ikusiko dütützie
ihize ta kabaleak
Bakotxa mintzatüko da
ahatze gabe berdeak.

Orai entzün etzatzie
ihakinaren tiroak
ezpeitütü ehoko ez
ihizlari, ez ekoloak.

Bujideferre
Dans ce coin de Pays Basque
Les habitants sont silencieux

(Bujideferre)

Eüskal Herri zoko hortan
jenteak beti ixilik

(Bi satanak jalki eta dantza)

n’aura pas peur
même en allumant la bagarre.

ezta lotsa izanen
piztürik ere aharra.
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Les journaux en ce moment
n’ont rien à raconter
grâce à nous ils auront
de quoi épiloguer.
Jakirako
Buljifer tu as raison
ce coin es trop silencieux
pour mettre le désordre en ce pays
nous trouverons bien des tru du c...
Les chasseurs enragés
avec les écologistes endurcis
nous allons leur importer
pour qu’ils se disputent ensemble.

Kazetek eztie oraikoz
deuse kontatzekorik
gü girela medio
izanen die erraitekorik.

(Jakirako)

Buljifer arrazutan hiz
kartiel hau ixilegi dük
herri hunen nahasteko
edirenen diat des trous du c...

Ihizlari arnegatak
ekologista gogorrekin
honat ekarriko tiagü
aharragei elkarrekin.

Arnaud Licq et Antoine Kabaña sortent
Antoine l’arme à l’épaule
Arnaud Licq parle
Salut et où vas-tu,
Antoine le grand chasseur,
si matinal et armé,
ou bien le lit t’as jeté bas?

(Jalki Allande eta Anton Kabaña)
(Antton arma bizkarrean)

(Allande Ligi mintza)

Agur eta norat hoa,
Antton ihizlari handia,
hain goiztiar armatia,
ala oheak hai urthiki?

I. Lehen jelkaldia: ürzokariak / I. Première scène: les chasseurs de palombes

Jakirako nous devons partout
les mettre dans la pagaille.

Jakirako bazterrak oro
jarriko tiagü nahasirik.
350
EUSKERA – LIII, 2008, 2

Antoine
Comme tous les jours
je vais à la chasse
c’est pour cela que j’ai
depuis longtemps acheté cette arme.
Arnaud
Sais-tu que c’est après demain
l’ouverture de la chasse
qu’avant ce jour il n’est pas libre
de pratiquer la chasse.
Antoine parle en riant
Aujourd’hui j’apprends
que la chasse s’ouvre.
Je n’avais jamais compris
que la chasse se fermait.
Arnaud
Pourquoi vas-tu si matinal
je ne peux démêler tes raisons?
On ne voit pas encore de palombes
ni chevreuil ni sanglier.
Antoine parle
Si une mauvaise rencontre
je faisais aussi
je te prends cette arme
quoiqu’il m’arrive en chemin.

(Antton)

Egünoroz bezala
banoa ni ihizera
hortako beitüt arma hau
aspaldian erosia.

(Allande)

Badakika etzi dela
ihizearen zabaltzea
lehenago eztela libre
ihizen aritzea.

(Antton mintza erriz)

Egün diat jakiten
Ihizea zabaltzen dela.
Enia sekülan entzün
ihizea zerratzen zela.

(Allande)

Zertara hoa hain goizik
arrazuak ezin berhez?
Orano eztük urzorik ageri
orkatz basurderik ere ez.

(Antton mintza)

Errekontrü gaisto bat
egin baneza ere
arma hau hartzen diat
bidean zer hel ere.
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Arnaud
Brigitte Bardot plaignant les palombes
va les informant
qu’à travers la Soule
ils évitent de passer.
Arnaud
Je sais certaine chose à ce sujet
que c’est la faute des télécoms
car même les palombes ont acheté
Le téléphone insupportable.
Avec ce téléphone mobile
les palombes nous embobinent
elles échangent des informations
pour éviter le Pays basque.

(Antton)

Brigitte Bardot ürzon dolüz
mezützen ibilten ziek
Xiberoan gainti igaran
kasü emazie ziek.

(Allande)

Nik badakiat hortaz zerbait
telecomengatik dela
ürzoek ere erosi die
telefona portablea.

Telefono mobil horrekin
gitie aisa khoditzen
elkharri berri emanez
Eüskal Herritik baztertzen.

Urzo lüma gris gaxua
jakinzak hire bidea

L’an passé nous n’avons pas
vu beaucoup de palombes
car elles ont dû apprendre
à passer par ailleurs.

Igaran urthean eztiagü
hanbat ürzo ikhusi,
beste nonbaitik igaiten
beitie haiek ikhasi.

Urzo lüma gris gaixoa
Palombe au gris plumage
apprends ton chemin

Sonü. Ihizlari bat eta neska bat sar eta kanta

Arnaud

(Allande)
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laisse ces ravins et reste ici
sur cette jolie paroi de montagne tu as ta place.
Je veux aller entre les deux
je ne risquerai rien.
Si vous voulez envoyer chez vous vos nouvelles
je pense me poser en l’air à Saint Jean le Vieux.
Ne vois-tu pas palombe
le col du grand Osquich.
Tu te laisseras prendre là-bas dans les filets
si tu veux t’en sauver fonce vers le ciel.
Merci beaucoup Monsieur,
j’accepte ce que vous dites
je laisserai de côté les appeaux blancs du patron Duprat
et je continuerai à aller de l’avant.
O! la plus belle des palombes
c’est Dieu qui t’a créé,
avant de franchir les hautes montagnes passe le jour ici
la forêt d’Irati n’a pas la bonne faîne de ma forêt.
La faîne n’a pas son pareil
je l’aime bien la faîne,
mais j’ai dans l’esprit quel est votre faîne
ce sont des plombs achetés en boutique et mis dans votre arme.
Sale palombe maigre,
quitte ma vue tout de suite.
Ayant peu de forces tu t’en vas en volant bas
sans doute ne verras-tu pas la pente du col d’Osquich.
Il y a peu j’étais belle
j’ai vite changé,

Ziloka horiek ützirik eta barazak heben joaitea
Mendi parete pollit huntan badük hiretzat lekhia.

Nahi nüzü joan erditik
eztüket hor nik lanjerrik.
Nahi badüzü zük igorri etxerat zure berririk
aidian phausatü gogo dit laster Donazaharretik.

Eztük ikusten ürzoa
Oxkax handiko lephoa.
Hanko saretan dük ütziko hartürik hire buria
Nahi badük hortik ezkapi jozak berhala zelia.

Hanitx esker zuri jauna
hartzen dit zure errana
Oxkaxeko makil xuriak Duprat nausiaren lana
Utziko dütüt erortzera eta joanen niz aitzina.

Urzoetan ederrena
Jinko jaunak hiz egina,
mendi gorak igaran gabe eman’zak heben egüna
Iratiko oihanak eztik eniaren ezkür huna.

Ezkurrak eztü parerik
ezkürra bai maite dut nik,
bena zure ezkurra zer den gogoan dut iraganik
botigetan saldü trajea arman duzula emanik.

Urzo txar mehe pherdela
bixtatik abil berhala.
Indar handiak ez ukenez bahoa aphal aphala
agian eztük igaranen bizirik Oxkax hegala.

Ixtantian nintzan eder
khanbiatu nuzu laster,
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adieu donc adroit monsieur deux mille fois merci
si vous voulez manger une aile de palombe attaquez-les d’autre manière.

Tir de Travers parle
Tu étais installé à gauche
et comme je te l’avais dit,
à la palombe de gauche
tu devais tirer.
Tu ne la voyais donc pas.
puisque tu n’a pas doublé ton tir,
ma palombe de droite inutilement
tu l’as faite envoler.
Tir de Travers parle
Il est bien temps que tu parles
quand la palombe approchait:
Les voilà! les voilà
en criant tu as fait fuire le vol.
Tir à Gauche
Est-ce à toi de parler
même si tu te tais
avec tes grands gestes de bras
il ne s’en pose même aucune.
Va donc chasser les « merles »
car il ne sont pas si sauvages

(Ezkertiro mintza)

Ezkerrean jarri hintzan
erran neian bezala,
ezkerreko ürzo hari
tirokatü behar hiala.

Eta e’hiana ikhusten,
doblatü ere ezpeitük,
esküin ürzoa ezdeusetan
aidarazi badereikük.

(Okertiro mintza)

Ordü dük hik mintzatzeko
hüllantzen zenian ürzoa:
Horra tük! horra tük
oihüka ohiltü hian saldoa.

(Ezkertiro)

Hik düka behar hitz egin
ixilik egoiten bahiz hire
beso jesto handiz eztük
pausatzen bakhotxik ere.

Abil hortik xoxokara
hurak ezpeitira hain ohil

(Jalki Okertiro eta Ezkertiro) / (Tir de Travers et Tir à Gauche sortent)

adios beraz jaun abila bi milaka zuri esker
ürzo hegal baten jateko beste gisaz jokha bester.
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Tir de Travers
Puisque tu me parles de « merles »
il ne te convient d’en parler
car l’on ne t’as jamais
vu chasser les jeunes filles.
Tir à Gauche
Taisons-nous tous les deux
que les adversaires étrangers
n’entendent pas d’ici
nos disputes de Gascons.

(Okertiro)

Xoxoez mintzo beihitzait
etzaik aipatzea komeni
ezpeihaie behinere
neskatilakan ikhusi.

(Ezkertiro)

Ixil gitian arren biak
izterbegi kanpotarrak
entzün ez ditzan hebentik
gure arteko aharrak.

Tir à gauche
Il me souvient que j’allai
l’an passé au col de Bezkoi
que les chasseurs au col
j’allai visiter.
Je me suis trouvé à Bezkoi
il y avait vingt chasseurs
qui tiraient n’importe comment
on aurait dit la guerre.

(Ezkertiro)

Orhit nük egon nintzala
Bezkoien igaran urthian
hanko ürzo aidekarien
ikusten ibili nündian.

Bezkoien agitü niz han
hogei thirari bazian
nolanahika tiratzen
gerla üdüri zükian.

II. Bigerren jelkaldia: aidekariak eta kabañakariak
II. Deuxième scène: les tireurs au col, les tireurs en cabane

avec «eux» tu feras
ton pâté et tes petits pains.

heekin eginen dük aisa
hire pate eta ophil.
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Antoine de la Cabane parle
Voici des tireurs au vol
d’une équipe le patron,
ce n’est pas une étoile
tout au plus une demi-lune.
Prétextant qu’il faut aux oiseaux
tirer à l’avant du vol
avant que les palombes n’arrivent
il leur commande le tir.
A Huje pour éloigner le ramiers
nul besoin d’épouvantail,
car les tireurs au vol
leur tirent à l’avant.
Tir à Gauche
Près d’eux nous ne tirons
pas une seule palombe
mais les oreilles cassées
nous nous lassons de cette guerre.
Dans les cabanes nous ne tirons
que deux palombes posées
vainement nous ne les criblons
de plombs inutiles.
Tandis que les riches tireurs au vol
quand ils sont vingt à tirer
à chaque tir ils nous blessent
beaucoup de palombes.

(Antton Kabaña mintza)

Hortxe düzie aidekari
saldo baten bürüzagi,
ezpeita izar ederra
bena erdi argizagi.

Hegaztier behar dela
thiratü aitzineala.
Ürzoak heltü beno lehen
manhatzen beitü tiroa.

Hüjen ürzo hürrüntzeko
Eztügü khüso beharrik,
aidekariek beitütie
aitzinetik thiratürik.

(Ezkertiro)

Horien ondoan eztiagü
ürzo bat ere thiratzen
bena beharriak hautserik
gerla horrez debeiatzen.

Kabañetan beitütügü
pausatü bi ürzo thiratzen
eztütügü auherretan
plomü ezdeusez bethatzen.

Aldiz aidekari sosdün horiek
hogei direlarik tirokan
ürzo hanitx dereikie
kolpatzen tiro aldikan.
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Tir à Gauche
M’ayant entendu
vous m’avez compris
que vous avez détruit la chasse
vous devez nous avouer.
Arnaud de Licq
Il y a quarante ans
il y avait partout des palombes
dix fois plus encore
Que dans notre siècle.
Autrefois il y avait cent palombes
et une dizaine de chasseurs
maintenant dix palombes
et une centaine de chasseurs.

(Ezkertiro)

Nik errana entzün eta
entelegatü beitüzü
ihizea düziela akabatü.
aitortü behar deiküzü.

(Allande Ligi)

Düala berrogei bat urte
bazela orotan ürzo,
oraiko mentian beno
hamar aldiz haboro.

Lehen bazen ehün ürzo
eta hamar bat tirari
orai aldiz hamar ürzo
eta ehün ihizlari.

Ürzo lüma gris gaixoa
hire bidajean bahoa
Gerthatzen bazaik Musde Sarri, jaun apetitü hon hura
begiz ikusten baldin bahai Phetiriñala bahoa.

(Khantore) (lau kantari)

Zer diozü gizon tzarra
uste dit gütaz mintzatzen zirela
zier deiziegü kario pakatzen
zienetan ihizen aritzea.

Que dites-vous méchant bonhomme
je pense que vous parlez de nous
c’est à vous que nous payons cher
le droit d’pouvoir chasser chez vous.

Pauvre palombe au gris plumage
tu t’éloignes en ton voyage
Si tu rencontres Monsieur de Sarri
s’il te vois tu iras tout droit à Beyris.

(Denak erretira, sonü) / (Tous sortent, musique)

Monsieur de Mauléon du Col

(Musde Mauleko Aidekaria)
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Monsieur retournez chez vous
de Mauléon à Beyris
manger quelques passereaux et grives gras
ces palombes aux dures ailes ne sont pas votre mets.
Bujideferre
Il a fait un beau travail
le maître de l’enfer
nous avons vu les chasseurs de palombes
bien brouillés entre eux.
De ces chasseurs de sanglier
voici que vient le tour
allumons donc entre eux
disputes et dépit.

Jauna zoaza etxera
Maulerik Phetiriñala
txori eta bilagarro gizen zonbaiten jatera
ürzo hegal azkartto horik eztira zure platera.

Satanak

Lan ederra egin dü
ifernüko nausiak
ikusten ‘tuk ürzokariak
gük ontsa nahasiak.

Basurdekari horien
aldia jiten beita
heen artean pitz dezagün
aharra eta despita.

Sortent Pur Vacarme et Tir à droite
Tir à droite parle
Me voici devant vous
ayant égarés les chiens,
cet incapable de garde-chiens
les a laissés aller au chevreuil.

(Jalki Tarrapata hüts eta esküintiro)

(Eskuintiro mintza)

Orai horra nitzaizie
ihizorak galdürik,
hotero ez deus horrek
orkatzetara ützirik.

III. Jelkaldia: basurdekariak / III. Troisième scène: les chasseurs de sangliers

La pauvre palombe humblement
dit qu’à Monsieur de Sarri
elle ne lui a jamais fait de tort
qu’il la laisse passer par sa voie habituelle.

Ürzo gaixoak apalki
diozü Musde Sarriri
egündano eztereiola ogenik egin jaun hari
ützi dezan igaraitera üsatü düan bideti.
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Paraît Pur Vacarme et retentit un pétard en coulisse
Tir à droite parle
Oui Pur vacarme est bien
faiseur de vacarme et de pures râtées
La fois dernière tu commenças
à fumer toi l’imbécile.
Pur Vacarme parle
Est-ce à moi que tu parles ainsi
toi le sans vergogne
car toi le prenant pour un sanglier
tu abattis mon chien noir.

(Ager Tarrapata Hüts, tiro bat gibelean)

(Eskuintiro mintza)

Tarrapata hüts bai dela
tarrapata eta hüts egile
Azken aldian hasi hintzan
pipatzen, hi, telele.

(Tarrapata Hüts mintza)

Eni hiza hola mintzo
hi ahalkegabeak edo
ustez zela basurdea
zakür beltza heitan eho.

Un malheur est arrivé en Haute-Soule
à la vérité à Sainte Engrâce
une belle héritière mordue par l’ours près de chez Possompes
mais elle a eu bien de la chance de ne pas être mangée.
Si c’eût été le loup dévoreur de chair
il eut suffi de faire aboyer le chien
mais qui se risquerait contre l’ours
car il est plein de malice.

Malür bat agitü zaikü Basabürüan
egiaren erraiteko Santa Grazian
prima eder bat hartzak usiki Pusunpes altean
bena hanitx irus izan da jan eztüanean.

Otsoa izan balitz arakoitüa
ihork aski zükean horaren haxitzia
bena hartzari nola leiteke mentüra egitera
zeren hura beita dena malizia.

(Denak erretira) (Sonü Malür bat heltü zaikü Santa Grazian)

J’étais posté pour le sanglier
quand Pur Vacarme a commencé
gaiement à siffloter
lorsqu’il a vu un sanglier.

Basurde postan nintzalarik
Tarrapata Hüts hasi zaikü
hüstülatzen alagera
basurde bat ikusi beitü.
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Maider écoute mon propos
ferme mieux « la porte du bas de ton moulin »
Si ce grand ours te viens du côté du ravin d’Ehüjarre
tends lui un bon piège et attrape le par la patte.
Lorsque le terme des mois s’accomplira.
quatre, cinq, six, sept, huit, neuf
la douleur lui passera
et alors elle chantera le Chant de l’Ours.

Erran Maider behadi ene erranari
«Peko eihera bortha» zerra ezan hobeki,
hartz handi hura jiten bazain, Ehüjarre aldeti
zepo hon bat heda eta hatzaman ezan zankhoti.

Kunplitü direnean hilabeteak,
lau, bost, sei zazpi, zortzi, bederatziak,
sendotüko ziozü primari dolorea
eta gero kantatüren Hartzaren kantorea.

Entrent Tir à droite et Domingo
Tir à Droite
Pour Carnaval l’isard
ne le mangiez-vous pas au village
les jeunes tous réunis
même pendant la fermeture.
Domingo
Oui c’était moi le chasseur
qui toute l’année chassait l’isard
mais pour cela il faut être
bon marcheur et bon tireur.

Jalki eskuintiro eta Domingo

(Eskuintiro)

Ihautiriz basahüntza
etzüniena jaten herrian
ihizea zerratürik
gazteek horko ostatian.

(Domingo)

Bai ni nünduzün ihizlari
Urth’orotan basahüntzkari
bena hortako behar dizü izan
ibiltzale ta thirari.

IV. Laurgarren jelkhaldia: domingo basahüntz ihizlari eta Esküintiro
IV. Quatrième scène: domingo chasseur d’isards et Tir à Droite

La contrariété pour cette grande héritière
lorsque l’ours lui fit « cette morsure »
Peut-être ce coup lui coûtera la vie
car la morsure d’ours se gangrène facilement.

Prima handi harentako nahigabea
egin zereionean hartzak usikia.
Mentüraz kostako ziozü kolpe hura bizia
gangrenatzen aisa beita hartzaren usikia.
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Domingo parle à nouveau

Il me souvient d’avoir vu
soixante isard en troupeau
faisant du ski dans la neige
et nous les regardant bouche bée.

Désormais je ne vais plus
courir en haute montagne
et parmi les jeunes il n’yen a pas
qui chassent ainsi.

(Domingo berriz mintza)

Orhit nüzü ikusirik
hirutanhogei ahüntz saldoka
eski egiten elhürrian,
heer so gü ahozabalka.

Orai enüzü haboro
ibilten hola bortütan
eta hola ibilten denik
ezta batere gazteetan.

Gaüaz ere tira lirozie
lauzpabost bala alkar ondoz,

Ni arma zaharrekilan
nündüzün ibilten
orai zonbaitek titzie
teleskopikoak erosten.

Ordian bat baizik ezkinizün
eho eta egün hartan,
basahüntz hila lagünaren
bizkarretik jauz eta joan.

De nuit il peuvent tirer
quatre à cinq balles en répétition,

Moi avec ma vielle arme
je circulai.
maintenant certains achètent
des armes à lunettes.

Alors nous n’avions tué qu’un seul
et ce même jour,
l’isard mort du dos
d’un camarade sauta et s’échappa.

Je n’avouai rien
mais je fis attention
depuis au Carnaval
nous mangeâmes un agneau légal.

Apparaît un masque de gendarme

(Ager jendarma bürü bat)

Enizün deuse aithortü
bena kasü egin nizün.
Geroztik Ihautiritan
axuri leal jan ginizün.

Je ne revenais jamais bredouille
mais dénoncé par quelqu’un
je fus par les gendarmes
horriblement maltraîté.

Gabe enundüzün ützültzen
bena batek salhatürik
jendarmez izan nündüzün
itsuski iharrausirik.
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Il faut que nous les fassions se brouiller
avec Monsieur Cartouche de Mauléon
ainsi on les entendra
en Soule et en Cize.

Hortxe beitzira Kartuxa
mauletar eta gezürtia

(Tarrapata Hüts mintza)

Puisque vous voilà Cartouche
de Mauléon le menteur

Pur Vacarme parle

(Ager Kartuxa eta basurdekariak, ürzokariak)
Paraît Cartouche, les chasseurs de sangliers et de palombes

V. Bosgarren jelkhaldia: kartuxa jauna eta terreilka
V. Cinquième scène: monsieur Cartouche et le tir traditionnel

Mauleko Kartuxa jaunareki
Behar tiagü aharrarazi
hola entzünen dütie
Ziberoa ta Garazin.

Jakirako

(Jakirako)

Bujideferre
Lorsqu’ils ont des ratées
le tort est à la cartouche
mais je crois bien qu’ils ont
les enveloppes de l’oeil de travers.

(Satanak dantza)

Je suis sûr qu’il y a des isards
j’irais bien les voir
sans armes j’emporterais
avec moi ma caméra.

mais pour aller à pied
il ne sont pas bien capables.

Hüts egiten düenean
ogena düe kartuxak
bena nik uste dütiela
oker, begiko estüxak.

(Bujideferre)

Segür nüzü badirela
joan nintezü ikustera
armarik gabe eraman nirozü
enekin ene kamera.

bena hoinez ibilteko
eztira hun ahal oroz.
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il n’est pas très clair
le contrat passé avec nous.
Vous prétendiez que sans râtées
seraient vos cartouches
mais nos chevrotines
ne touchent même pas le sanglier.
Cartouche parle
Comment avec des chevrotines
vous tuez le gros gibier!
les lois vous disent qu’avec des balles
vous devez les tuer.
Antoine Kabaña parle
Et avec les ramiers les plombs
sont comme s’ils étaient de sel
lorsqu’ils les touchent aux palombes
ils leur chauffent le derrière.
Cartouche
Messieurs ne vous fâchez pas
de qui est la faute.
Pour le savoir allons
consulter Ben Laden.
Que vous êtes bons tireurs
montrez nous le donc;
ce qui veut dire que vous
organisiez un tir traditionnel.

ezta batere argia
gurekin egin tratia.

Allegia hütsik gabe
izanen zirela kartuxak,
ezteizkie xebrotinek
hunkitzen basa xerriak.

(Kartuxa mintza)

Nola ari zide xebrotinez
ihize handi ehaiten!
balaz dela eho behar
legeek deizie erraiten.

(Antton Kabaña mintza)

Eta ürzokan trajeak
gatzez balira bezala
ürzoer deie berotzen
üzkia hunkitzeala.

(Kartuxa)

Jaunak ez zitiela kexa
ogena nurena den.
Jakin dezagün goazen
ikustera bai Ben Laden.

Tirari hunak ziradela
erakutsi izagüzie;
erran nahi beita ziek
terreilka bat egizie.
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Tirons! tirons!
Tirons! tirons!
sur la plaombe grise.
Tirons! tirons!
Tirons! tirons!
sur le sanglier noir!

Khantorea gibeletik:

Entrent Tir à Gauche, Tir à droite, Pur vacarme,
Antoine et Arnaud
Tir à Gauche
Qu’avons nous vu par ici
chassant sans arme
Alexandre de notre village
occupé à voler le gibier.
Tir à Droite
Ayant tiré un sanglier
qui péniblement nous échappa
il nous conta un mensonge
qu’il s’était dirigé vers la montagne.
Mais Antoine se méfia
et faisant semblant de monter
par dessous ce bois
retourna vers le fond de la vallée.

(Jalki Ezkertiro, Eskuintiro, Tarrapata hüts,
Antton, Allande)

(Ezkertiro)

Nor dügü hortxe ikusi
armarik gabe ihizen
herriko gure alexandro
ihize ebasten ari zen.

(Eskuintiro)

Basurdea thiratürik
nekez ezkapi beitzeikün
mendira goiti joan zela
gezürra kontatü zeikün.

Bena Antton etzen fida
eta alegia goiti zoala
hantxe oihan horren petik
ützüli ibar zolala.

VI. jelkaldia Ihize ohoina / VI. Le voleur de gibier

Eta tiro eta tiro
eta tiro eta tiro
ürzo grisari
eta tiro eta tiro
eta tiro eta tiro
basurde beltzari.

En coulisse tirs à blanc

(Gibelean kartuxa faltsüz tiroak)
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Antoine
Sitôt qu’il nous vit
Alexandre s’enfuit
ayant laissé le sanglier mort
là-bas même au bord du chemin.
Pur Vacarme criant
Te souviens-tu l’an passé
deux faons avaient apparu
Alexandre et son fils
les épuisèrent avec leurs chiens.
La chasse n’était pas ouverte
et je crois bien que facilement
sans avoir aucune médaille
ils tuèrent les jeunes faons.
Arnaud
Je voulais montrer à Txomin
mon piège à loups
mais Alexandre qui traîna par là
me l’avait bien volé.
Antoine
On dit que le voleur
ferait un travail de gendarme
ils pourraient faire avec l’un deux
un excellent garde-chasses.
Tous sortent de scène

(Antton)

Gü ikhusirik berhala
Alexandro ihesi joan
basurde hila ützirik
haintxe bide bazterrian.

(Tarrapata Huts oihüz)

Orhit hiza igaran urthean
bi oreinhume zütian agertü
Alexandro ta semeak
txakürkatzez lehertü.

Etzian ihizea zabalik
eta aisa ziean edo
medailarik izan gabe
hüme gazteak han eho.

(Allande)

Otso zepoa nahi niroa
Txomini erakutsi
eta Alexandrek zeitan
sabaietik ebatsi.

(Antton)

Erraiten die ohoinak
egin lirola jendarme lan
ihize garda haitia
egin liroie batekilan.

(Denak erretira)
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Paraissent Mamère, Voynet, Labrit Lalonde,
Sen Jossé
Mamère parle
C’est moi Mamère, le réputé
le vrai Vert de Vert
je suis venu prendre
l’air de ces montagnes.
Quelle est cette mauvaise odeur
c’est sûrement la puanteur
de leur patron Sen Jossé.
le patron du CN a pété.

(Mintza Mamera)

Ni niz Mamère famatua
egiazko berde berdea
hona jin beiniz hartzera
hebenko bortü aidea.

(Ohar: Senjosse ihiztarien
CNPT alderdiko buru eta
europar diputatua da).

VII. Jelkhaldia: üzkü Berdeak eta Senjossén üzkerrak
VII. Septième scène: les culs vertes et le chasseur pétomane

(Jalki Mamera, Bonet, Labrit Lalontza,
Sen José)

Zirrina beita üsü berde
badiagü kolore hortako
zer nahi ministro eta
leihoko ta borthako.

Comme la diarrhée est souvent verte
nous avons de cette couleur
toute sorte de ministères
de la fenêtre et de la porte (de la porte= porc).

Les gens d’ici nous ne
les embrouilleront pas davantage
avec les Parisiens rapidement
ils apprendront à danser.

Hebenkoak eztitiagü
aitzinala nahasiko
Parisentekin laster
dantzan die ikasiko.

(Jakirako)

Buljideferre

(Sataneria)
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Senjosse

Hortakoz tiagü ehaiten
mendi horietan ihiziak
eta ziek gogoz jaten
gorderik ixil-ixilak.

Jentea dük bere sortzez
aragi jale egina
nola behar günüke hartü
belarjale bat lagüna.

C’est pour manger que nous tuons
dans ces montagnes les gibiers
et vous volontiers les mangez
en cachette et en silence.

L’homme par sa naissance
est fait pour manger de la viande
comment pourrions-nous prendre
un herbivore comme camarade.

Pour vivre as-tu besoin
d’aller tuer du gibier
ou bien la faim t’as ainsi mis
dans l’état où tu te trouves.

(San Jose)

Bizitzeko behar düka
ihize ehaiten ibili
ala goseak hai hala
holako trenpian jarri.

Homme tu n’as pas assez
de ta machine entre les cuisses
pour que tu charges tes deux boules
avec de la ferraille.

Mamère parle

(Mintza Mamère)

Eztüka aski gizona
zankarteko bekanika
bürdüinezko batekilan
kargatzeko bi kanikak.

N’ayant pas d’arme dans sa poche
ou accrochée à son épaule
il ne sera jamais celui-là
un homme civilisé.

Je suis Senjosse député
président des chasseurs
Je suis venu défier
Mamère de Bègles.

(Senjosse parle)

Armarik ezpeitü sakolan
edo soinean zilintzau
ezta sekulan izanen
gizon zibilizatü hau.

Sen Jossé heben nüzie
Ihizlarien presidenta,
Ene Ama Begleskoaren
desafiora jin nizana.

(Mintza San Jose)
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Entre Labrit Lalonde avec une chevelure de Labrit
Labrit parle
Ne pouvez-vous pas comme les autres
manger de la boucherie
ou bien voulez-vous rendre
les montagnes stériles et désertées.
Senjosse parle
Repaissez-vous donc
de votre vache folle
quant à nous nous préférons
le sanglier de la forêt.
Labrit Lalonde parle
Je ne crois pas Senjosse
que tu ne manges pas de bœuf
et que du mouton tremblant
tu n’avales pas.
Senjosse
Regarde pauvre Labrit Lalonde
comme nous sommes beaux en tenue
avec ces grands vêtements
admiration de tous.
Labrit
Ceci n’est pas une réponse
l’habit ne dit pas

(Sar Labrit Lalontza, Labrit biloareki)

(Labrit mintza)

Eztüzieia besten gisa
buxeriatik jaten ahal
ala nahiago dütützie
mendiak antzü eta ütsal.

(San Jose mintza)

Bai zien behi erhoaz
egizie ziek asea
gük nahiago beitügü
oihaneko basurdea.

(Labrit Lalonda mintza)

Eztiat sinesten San Jose
eztiala behikirik jaten
ez ardi ikararik
sekülan ere iresten.

(San Jose)

Soik gaixo Labrit Lalontza
nolako giraden eder
arropa handi horiekin
jente güzien mirailer.

(Labrit)

Hori eztük arrapostü
arropak eztik erraiten
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ce que la vraie personne
est en son for intérieur.
Labrit Lalonde parle
Les paysans feraient mieux
laissant de côté la chasse à la palombe
de faire la vraie fête
et de chasser les filles.
Vous laissez partir
du pays vers les villes
ces oiseaux aux deux mains
qui se marient à d’autres.
Senjosse
Nous ne sommes pas tous vieux garçons
ni même paysans
nous avons toutes sortes de métiers
médecins dentistes et hôteliers
Labrit Lalonde
Que vous ayez des hôteliers
ne m’étonne nullement
car il ne recule pas
à pratiquer le coup de fusil.
Senjosse
Ayant ouïe cela je ne sais
ou l’on te donnera à dîner

egiazko jentea
barnean nola den.

(Labrit Lalonda mintza)

Hobe lükie laborariek
ürzoka ützi eta
neskatilen ihizerako
egin baleze besta.

Bi eskütako txoriak
herritik üzten tützie
joaitera hiri horietara
besteekin ezkon ditian.

(San Jose)

Ezkütük oro mothiko zahar
ez eta oro laborari
Bedezi, dentista ostaler
badiagü ofizioz zer nahi.

(Labrit Lalonda)

Ostaleren izateak
e’nik batere harritzen
coup de fusil aren egiten
ezpeitira gibelatzen.

(San Jose)

Hori entzünik eztakiat
nun bazkaltüko ote hizan
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Vas! Vas! pauvre Mamère
vivre dans le désert
là-bas tu n’auras ni médecin
ni restaurant à la vue.

Abil, abil Mamère gaizoa
desertüan bizitzera
han eztükek bedezirik
ez ostatürik bistala.

La chapelle de Senjosse
est très haute dans le désert
Quand je vais en Espagne
là-bas est ma halte
en regardant en arrière
je soupire souvent.

Senjosse

(San Jose)

Sen Joseren ermita
desertüan gora da
Espainiala joaitean
han dük ene pausada
gibelera sogin eta
hasperrena ardüra.

Cela ne me surprend nullement
car il m’est arrivé souvent
que dans leurs cliniques
ils me prirent pour gibier.

E’nik batere estonatzen
agitü beiniz hanitxetan,
ihize batentako nündiela
hartü beren kliniketan.

Petit oiseau où vas-tu?

Je viens d’entendre à l’instant
que vous avez des médecins,
qu’ils ont des postes
pour chasser avec vous.

Orai berean entzün diat
bedeziak batütziela:
zien artean ihizen
postak omen dütiela.

(Txorittoa norat hoa?)

Mamère

(Ene ama, Mamère)

(Kanta berset bat)

vas donc paître en forêt
avec ton gibier Bien-aimé.

oihanean bazkatzera
abil ihize maitekilan.
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Il n’est pas suffisant de dire
merde à Brigitte Bardot

Le renard à quatre pattes
les quatre tordues
s’il les a tordues tordues
que tu sois merdu!
Xirikito!

Haxeriak lau zankho
lauak khako
khako badütü khako
khaka dela hiretako.
Xirikito!

Eztük aski erraitea
Brigitte Bardoti khaka

Apparaît un diablotin, qui parle en hurlant d’une voix grinçante

(Debrü xar bat ager, oihu karraskaz mintza)

Arnaud parle

N’avez-vous pas honte
vous le poseur de pièges à dents
qui en véritable sauvage
faites souffrir le renard.

Ez zirea zü ahalke
zepo horzdün pausazale,
haxeria sofrirazten
zü egiazko salbaje.

(Allande mintza)

S’il vous arrivait ainsi
une jambe cassée
de passer la nuit dehors gelés
vous en auriez des cris.

Zier hala agitürik
zanko bata hautserik
gaia kanpoan hoztürik
bazünükie oihürik.

Le diabolotin disparaît

J’ai vu comment le renard
était pris dans le piège
passant la nuit entière
la patte à demi cassée.

Ikhusi dut haxeria
nola zepoan hartürik
aztaparra erdi hautserik
igaiten gaia osorik.

(Debrü xarra erretira)

Brigitte parle

(Brigitte mintza)

Jalki Brigitte Bardot, Allande, Ezkertiro / Entrent Brigitte Bardot, Allande et Tir à gauche

VIII. Brigitte Bardot eta haxeriak / VIII. Brigitte Bardot et les Renards
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Rigolant
Pour ne pas faire de mal
à ces nuisibles
nous devrions avoir un enseignement
et apprendre à poser les pièges.
Brigitte
Faites comme moi
allez acheter du poulet
Laissez les renards en paix
et gardez vos agneaux.

(Erri karkazaz)

Ogenegile horier
zepoan minik ez egiteko
behar ginikek eskola
zepo pausan ikasteko.

(Brigitte)

Egizie nik bezala
zoazte oilasko erostea
Haxeriak bakean ütz
eta axuriak begira.

La queue dressée de la chèvre
le trou qui est en dessous

n’étais-tu pas toi
Arnaud le piégeur partout
à cause de ces écolos les fouines
sont dans les coins de village.

Lehen ehintzana hi
Allande zepokari orotan
berde horiengati batük
foinak kharrika zokhotan.

Ahüntzaren büztan txüta
haren peko zilo hütsa

Tir à Gauche parle

(Ezkertiro mintza)

Un diablotin crie fort et la menace du geste

Renard, blaireau et fouine
nous devons faire quelque chose
si nous voulons sauver
nos poules et nos agneaux.

Haxeri, hazku eta foina
zerbait egin behar diagü
nahi ba’tügü oiloak
eta axuriak salbatü.

(Debrü xar bat oihüz mintza Brigitteri
keinü itsusia egitez)

les renards prolifèrent
et le piégeage est interdit.

haxeriak ari’tük nasaitzen
ta debetatü zepoka.
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Sataneria

Puisque demain ils auront
la fermeture de la chasse

Jakirako

(Jakirako)

Bihar beitükie
ihize zerratzea

Pour ne pas trop nous compromettre
à brouiller le monde
nous ferons passer aux chasseurs
le plaisir de manger.

Bujideferre

Sans toi certes nous savons
par où forniquer la fille
nous n’avons pas besoin
d’une vieille poule comme toi.

Jente nahasten ezkitian
soberarik busta
ihizlarier igaraniziko
dieiagü jateko gusta.

(Bujideferre)

Hi gabe badakinagü
nuntik ziriko neskatila
eztiagü hi bezalako
oilo zaharren beharra.

Quant à toi tu perdis
un bon mâle;
puisque tes voisins t’ont
castré ton âne.

Tir à Gauche

(Ezkertiro)

Aldiz hik xikokako
Lagün hura dün galdü;
Asto arra beiteie
Aizoek kerestatü.

Allez donc dans vos bergeries
sauvages chasseurs
les gens disent que vous
fricottez avec vos bêtes.

Brigitte

(Brigitte)

Zoazte arren arthegira
ihizlari salbajeak
jenteek dioie tütziela
xikokatzen kabaleak.

Mets-lui(femme) ton nez
pour que ne lui échappe pas le vent.
Xirikito!

sarezan sar südürra
ezkapa ez dakion hütza.
Xirikito!
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Bujideferre
Demain ils mangeront
du gato por liebre
et en suivant aussi
chevreuil devenu chèvre.

(Bujideferre)

Bihar jan behar düe
bai gato por liebre
bai eta ondotik ere
chevreuil devenu chèvre.

Un après-dîner autour d’une table
Amis chasseurs je vais chanter
car en vers on ne peut mentir
en janvier l’hiver est arrivé
froid dans la vallée, neige aux sommets.
Réunis au restaurant Chilomaite
nous n’avons pas pour autant chassé la faim
la patronne a fait un repas
car elle a coutume de bien faire.
Nous avons d’abord honoré une viande
qui n’est pas gibier de la côte de porc
il nous a été facile d’avaler
ce mets sec arrosé de vin.

(Mahain baten ungürian bazkalondo)

Kantatzera noazü ihizlari maite
bersetetan gezürrik erran ezpeitaite
urtarrilarekin zaikü negiaren heltze
hotza ibarretan ta, mendian elhürte.

Xilomaite huntan beikirade bildü
eztügü horregatik gosea ohiltü
Etxeko andereak egin dü apaidü
hun egitekoa kostüma bat beitü.

Lehenik ihizea ez den aragia
ohoratü dizügü xerri saiheskia
ardoaz, idor hori ederki bustia
aisa izan beitzaikü horren irestia.

(Ahaidea. Ligetxen soldadoen kantorea. Kantatzera noazü bi berset berrien)
Sur l’air de Liguetx, ou Markesaren alaba, des vers nouveaux

IX. Jelkhaldia: akabaillosa / IX. Repas de Fin de Chasse

ils feront leur Repas
de Fin de Chasse.

Akabaillosa die
eginen apaidüa.
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En troisième nous voulions notre chevreuil
il n’était pas bien rôti au bon endroit
il était plus gras que celui que nous tuâmes
le séjour à la cuisine dut le faire engraisser.

Hirugerrenik orkatza jan nahi günian
etzen ontsa errerik behar den günian
gük eho hura beno gizenago zian
sükaltian egoiteak gizentü beitzian.

Muñuña d’une voix chevrottante
As-tu vu Pitzitzi
ma fille Mañaña
ce matin je l’ai laissée
à brouter la diablesse.
N’aurait-elle pas fugé
avec quelque sale bouc
si elle sort pleine de cela
tant pis pour elle.
Les deux montent sur la scéne, les chasseurs regardent
Pitzitzi d’une voix miaulante
Il faut que je dise hélas
ce que j’ai vu
la cuisinière du restaurant
a décapité ta fille.

(Muñuña, ahüntz mintzoz)

Ikhusi düna Pitzitzi
ene alhaba Mañaña
goizan ostatü ondoan
alhen ützi dinat añaña.

Akher zikin batekilan
ez ote zaikü ezkapi
ernari bada holaxet
harentako date tant pis.

(Biak teatreala igain, ihizlariak so)
(Pitzitzi miau mintzo batekin)

Maleruski behar deiat
erran zer düdan ikhusi
ostatüko kozinersa
düala alhaba degoilli.

(Ager Muñuna eta Pitzitzi, lehena ahuntz maska batekin, bestea gatü batena
Teatre aitzinean lehenik mintza, goiti joan gero)
Paraissent Muñuña avec un masque de chèvre et Pitzitzi avec un masque de chat
Ils parlent d’abord devant la scène puis montent

En second le lièvre apporté par Pierre
avait un goût drôle et surprenant
mais comme un second vin est excitant
il ne nous a brisé la soif.

Bigerrenik erbia Pettek ekarria
bazian gozo drole ta harrigarria
bena bigerren ardo bat beita pizgarria
ezteikü hala ere hautsi egarria.
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Muñuña
Pauvre cher Pitzitzi
je dois te dire la vérité,
que la cuisinière a mis
ton fils en daube.
Ensemble
Allons braves gens
chasseurs ici présents
malgré vous vous avez été
mangeurs de chat et de chèvre.
Entre l’hôtelière
Antoine
Adroite hôtelière
apportez nous la facture
le Repas de Fin de chasse de cette année
sera bien raconté.
Nous paierons les vins
bien qu’ils aient été assez faibles
mais la viande à votre compte
car nous ne l’avons pas trouvée bonne.
La cuisinière
Comment après tant de peine
vous ne voulez pas me payer.
En échange je prendrai
vos vêtements en guise de gages.

(Muñuña)

Gaixo Pitzitzi maitea
erranen deiat egia,
kozinersa horrek deiala
doban ezarri semea.

(Biak)

Alo arren jente hunak
heben ziden ihizlariak
nahi gabez izan zide
gathü ta ahüntz jaleak.

(Jalki etxekanderea)

(Antton)

Etxekandere xotila
ekarzü hona khuntia
aurthenko gure Akabaillosa
izanen da khuntatia.

Ardoak phakatüren tügu
nahiz ahülxka izan diren
bena txitxia zure khostü
ezpeitügü hon ediren.

(Kozinersa)

Nola hainbeste lan hartürik
e’nüzie phakatü nahi?
Ordainez hartüko deitziet
arropa horik zien bahi.
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Au public
Ne vous inquiétez pas
braves gens si dorénavant
en ce pays se perd
la race des chèvres et des chats.
Ils chantent «le chat de Paradis, chant traditionnel
Le chat de Paradis naquit en triste heure
Salazar armé fut son assasin
avec deux camarades ils le mangèrent en daube
mangérent en daube.
Le chat était catarrheux, vieux et laid
il y avait sept ans quil ne mangeait que vers
insectes, lézards, cadavres de rats
n’était-ce pas écœurant.

(Jenteer)

Etzitiela arrenküra
gaxo jentiak harzara
herri hontan galtzen bada
ahüntz ta gathü arraza.

(Khanta Paradisen gathia)

Paradisen gathüa, oren tristean sorthüa
Salazar armatürik haren ehailea,
beste bi lagünekin dobatan jalea,
dobatan jalea.

Gathüa zen marranta, zahar eta itsusi;
Bazüan zazpi urthe jaten züala xixari
Barbalot, süskandera, arratoa berhilki
etzena greügarri.

Beharriak eta begiak
edertarzünari zabalik
bi ahoak eta üzkiak
plazerrari idekirik
arrenkürak baztertürik
gozezazie ahaloroz. Halabiz!

Les oreilles et les yeux
ouverts à la beauté
les deux bouches et les derrières
ouverts au plaisir
écartant les soucis
jouissez si possible. ainsi soit-il!

Attention femme fausse
les os vous trahiront
Muñuña et pitzitzi
ont perdu leur progéniture.

Kasü emazte faltsia
ezürrek salhatüko zütie
Muñuñak eta Pitzitzik
hümeak galdü dütie.

(Debrüxarrak)

Antoine

(Antton)
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Juju Stisse entre et parle
Je suis Juju Stisse
président du tribunal
avec ces deux avocates
nous saurons la vérité.
Parle Maître Laverte
Puisque au nom des Verts
je vous parle directement
vous verrez sûrement
quel châtiment je demande.
Que ces diables de chasseurs
mangent pâté de chien
et pour mieux avaler
qu’ils boivent du vin.
Parle Maître Latire
Or au nom des chasseurs
je m’adresse à vous
je sais ce qu’ils méritent
dans leur verre et dans leur assiette.
Que soient condamnés les Verts
à ne boire que de l’eau
et pour seule nourriture
de la soupe d’orties.

(Jüjü Stissia sar eta mintza)

Ni niz Jüse Tizia
tribunal buruzagia
bi abokatsa horiekin
Jakinen dügü egia.

(Laberde mintza)

Berdeen izenean beiniz
zier züzenki mintzatzen
ikusirenko düzie
zer phena düdan galthatzen.

Ihizlari debrü horiek
jan dezen denek Canigou
eta hobeki iresteko
edan dezatela ardu.

(Latiro mintza)

Ihizlarien izenean
hitzegiten beteiziet
badakit zer merexi düen
dans leur verre et dans leur assiette.

Kondena bite berdeak
hura hütsik edatera
eta jateko bakarra
asün zoparen jatera.

X. Azken ephaika: justizia / X. Le dernier: jugement
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(Gaurkotu epaitegiak
ongi ebatzi ondoan
errudunak entzun gabe
denak zigortuko ditu).
(Kexa baztertuko dugu
eta gastuak biek ordainduko
Alajinkoa! Bai Jupiter! ikasiko duzue
pleteiatzeak zer kostu duen).
Voilà ma dernière sentence
que les Verts achètent des oies
et que les chasseurs associés
aillent ferrez ces oiseaux.

Le tribunal modernisé
sans avoir délibéré
sans écouter les accusés
va tous vous condamner.

la plainte sera déboutée
et les dépens à deux seront payés
Ala jinkoa Perjiou! vous apprendrez
ce qu’il en coûte de plaider.

Hau da ene azken sententzia
berdeek eros beze antzera
eta ihizlari lagünak
bihoatza antzera ferratzera.

Tous sortent
Epilogue
Les vers que vous avez entendus
sont bossus et boîteux
ce n’est pas de notre faute
s’ils ne sont pas fameux.
Le versicoteur hélas
n’a guère imaginé
et comme les gens s’expriment
il les a fait parler.

(Denak erretira)

(Azken peredikia)

Entzün tützien bersetak
konkor dira ta txainkiak
ezpeita gure ogenez
ezpadirade haintiak.

Bersetegileak maleruski
ez dü sobera asmatü
jenteak diren bezala
badirade mintzatü.

(Südürgorriek lürra jo eta Üzküberdeek nigar egin)
Les Nez Rouges tapent le sol du talon, les Culs Verts en larme

Sentence de Juju Stisse

(Jüjü Stissiaren sententzia)
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Le bétail des écologistes carnivores
étant empoisonné
et le gibier de nos chasseurs
étant malade.
Nous irons aux cayolars
sous le Pic d’Orhy
tous nous rassassier
de l’herbe douce de là-haut.
Plainte de gens écœurés
Le nouveau vin de Bordeaux
se fait sans raisin
Nous irons à Ahuzki
nous saouler de bonne eau.
Cris de dégoût
De l’avis de l’écrivain
il dit aux uns aux autres
qu’entendent les adversaires
que ce soit Senjosse ou Wechter.
Trop c’est trop
le désert naît
lorsqu’il n’a plus de gibier
ou lorsqu’il y en a trop.
Vous venez de voir
présenté en nouvelle mode
ce qui nous est connu
comme une course asine.

Ekolo aragijaleen
kabaleak pozoatürik
eta gure ihizlarien
ihiziak eritürik.

Alkharrekin joanen gira
Orhipeko olhetara
hanko belhar gozoez
denak oro alhatzera.

(Jente greutü zinkuria)

Bordeleko ardoberria
mahatsik gabe da egiten
Joanen gira Ahuzkira
hanko hur hunez aseren.

(Greütüen oihüak)

Egilearen aholküz
bai bater eta bester
entzün dezen bi etsaiek
Sen José edo Wechter.

Sobera sobera delako
desertia sortzen dela
ihize gabe edo bestela
ihize sobera balin bada.

Egün ikhusi düzie
moda berrian egina
asto laster izenarekin
ezagützen dügüna.
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Pardon à toi l’âne
plus clairvoyant que le cheval
tu as la tête dure
pour faire ce que tu veux.
Adieu Ekolor et Chasselor
nous avons joué comme nous avons pu
mais plus que noir et blanc
nous est sorti Mélimélocolor.
Nous n’aurons pas assez d’argent
pour vous nourrir de chevreuil
envoyez donc la facture
pour que la paye Madame Voynet.
Si vous préférez
vous bourrer de vache folle
nous ne vous accompagnerons pas
nous préfererions la faim.

Azkenik pharka astoa
zaldia beno argiagoa
nahi düanaren egiteko
gogorra beitük kaskoa.

Adio Ekolor eta Ihizlor
ahal bezala eman dügü
bena xuri ta beltz beno
nahaskolor heltü zaikü.

Eztükegü aski sosik
zier orkatz janarazteko
kontia igor ezazüe
Voynetsari pakarazteko.

Nahiago badüzie
behi erotütik asez
gük ez zutiegü lagüntüko
nahiago ginate hil gosez.

Sur l’air des Bat’Daf, paroles nouvelles
En Soule nous sommes peu nombreux
mais à qui plus fripouilles
Ces épouvantails venus de Paris
ne nous changeront pas.

(Bat’DAF ahaidean)

Xiberoan guti girade
bena zoin maltzurrago
Pariserik jin küso horiek
ez gütie kanbiatüko.

(Kanta)

Ceci n’est pas une ânerie
car les ânes n’ont pas ce tort
mais bien une humainerie
écrite sur la chasse.

Hau ezta astokeria
astoak eztü ogenik
bena bai jentekeria
ihizengatik eginik.
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Heureusement nous avons
des chasseurs et des écolos
quand le temps est couvert
pour nous faire rire.
Et après! Et après
que les tirs soient pour eux
et le repas pour nous.
Grand bien nous fasse!
Portez-vous bien!

Behar ere badütügü
ihizlari eta ekolo
denbora dündü dügünean
erri eginarazteko.

Eta gero! eta Gero!
tiroa dela haientako
eta apaidüa guretako.

Hun deiküla!
Izan ontsa!
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LAPURDIKO ATURRIKO EUSKARA:
BARDOZEKO Ü BOKALAZ1
Kristina Encinar San Martin
Laburpena
Lan honetan aurkezten dut ü bokalari buruz Bardozen (Lapurdin) egindako inkesta linguistiko baten emaitza nagusien interpretazioa. Aipaturiko
inkesta horren arabera, Bardozen ü bokala berezkoa izan arren, egunak aurrera
egin ahala, zailagoa da bardoztarren ahotan entzutea. Ezaguna da Lapurdiko
iparrekialdeko biztanle batzuek diotela Bardozeko euskara «nahasia» dela, eta
gainera, haien ustez hori ez dela «un bon language». Horregatik, inkesta horretan, galdetegi linguistikoarekin batera, saiatu naiz beste alderdi horri buruzko
informazio eta iritziak ere biltzen, ez bakarrik Bardozen, baizik eta baita Mugerren eta Beskoitzen ere. Lan honek eskaintzen ditu ü bokalaren egoera eta
sustraitzea zein den ezagutzeko ideiak, bokal horren gertaeraren testuinguruari
buruzko oharrak eta baita ü bokalaren agerpena edo gabezia baldintzatu dezaketen faktoreen identifikazioari buruzko gogoetak ere. Izan ere, ü bokala
bezalako ezaugarriengatik, Lapurdiko Bardozeko euskara interesgarria da Iparraldeko nahiz Euskal Herriko euskal hizkeren sailkapena deskribatzeko.

1. SARRERA
1.1. Galdeketaren abiaburu orokorra eta artikulu honen helburu nagusia
Aturri ibaia Pirinioetako tontorrik garaienetan jaiotzen da, eta bere besoak
Lapurdiko ipar-ekialdea bustitzen du. Bertan kokatzen da Aturriko euskara
–izendapenaren inguruko eztabaida ikerlan honetan aipatu gabe utziko dut–.
Aturriko euskarak euskalkien mapa marrazteko laguntza handia ekar
dezakeela esan ohi da, baina Aturriko euskararen beraren zatiketan sakontzeak
ere ez luke zeregin horretan argi gutxi eskainiko. Izan ere, interesekoak dira
1
Aturriko berriemaile eta laguntzaile guztiei eskerrak eman nahi dizkiet niregana duten urte
hauetako harrera eskuzabalaren eta pazientzia agortezinaren truke: ordainduko dut inoiz zuekiko
zor handia? Euskaltzaindiaren Azkue liburutegiko langile prestuei ere, eskerrik asko. Eskerrak
ematen dizkiet Gotzon Aurrekoetxeari, Joseba A. Lakarrari eta Blanca Urgelli. Nire familia,
adiskide eta laguntzen nauten guztientzat ere nire esker ona. Lan honi egin iruzkinak ongi etorriak
izanen dira.
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oso Lapurdiko ipar-ekialdean zintzilik bezala agertzen den Bardoze herriko
euskararen ezaugarri batzuk. Hain zuzen ere, ikertzaileon arreta hartzen duen
Bardozeko elementu horietarik bat ü bokal «zalantzatia» da. Hau da, nolakoa
da bokal hori? Ezaugarri horrengatik bardoztarren mintzoa lotu behar da Nafarroa Behereko Amikuzeko hizkerarekin, edo alderantziz, Lapurdiko Aturriko
euskaratzat hartu? Hara, galdera handiegiak idazki honentzat. Hala ere, eta
bokal honek Bardozeko euskaran bete ahal duen tokiaren nolakotasunari zerbait hurbiltzeko asmoz, ikerlan honetan Lapurdin egindako galdeketa baten
emaitzen interpretazioa ekartzen dut.
Ez du Bardozeko bokal horrek soilik ikertzaileon ardura jasotzen. Izan
ere, aspalditik bertako zein inguruko hiztunak ere bere presentziaz jabetu dira.
Zehatzago esanda, Lapurdiko alderdi horretan ü bokala hiztunak –nahiago
bada, hiztunen jatorria– bereizteko eta identifikatzeko baliatzen den tresna
omen da. Datuen bilketarako ez ezik, dialektologiaren teoriarako ere interesgarria da berriren bat jasotzea marker honi buruz –kanpoko hiztunengandik
baina baita bardoztarrengandik ere–.
Aturriko euskara modu xehean edota nolabaiteko arduraz aztertu dituzten
iturri batzuen bidez –ik. Bibliografia atala– korpusa osatu eta gero, aukeraturiko berriemaile batzuei galdeketa egin diet. Artikulu honen helburu nagusia
inkesta horietako emaitzen interpretazio orokorra jakitera ematea eta Bardozeko ü bokalaren ezagutzarako proposamen batzuk eskaintzea da. Izan ere,
beste lan zabalago batean aritu nahiko nuke xeheago Aturriko euskarari buruz.
Eta horregatik, artikulu hau ez da lan horren berezko zatitzat hartu behar.
1.2. Galdeketen testuingurua eta berriemaileak
Jarraian laburtuko ditut lagundu nauten berriemaileen ezaugarri nagusiak.
Bi motako hiztunak aukeratu ditut. Batetik, Bardozeko egungo eta aspaldiko
euskara ezagutzen dutenak. Eta bestetik, Mugerreko eta Beskoitzeko NORM
berriemaileak –guztira, lau lagun–. Bigarren talde honetako hiztunak aukera
tzeko irizpide nagusiak bertako hizkera egitea edo ezagutzea eta bertan bizi
izatea izan dira, eta galdeketa modu orokorrean egin diet. Lehen taldean, ostera, bi multzo egin ditut, hiztunen ezaugarrien arabera. Lehenik, modu arinagoan elkarrizketatu ditudan hiztunak. Laguntzaile horiek guztiak Bardozen bizi
dira, eta ezagutu/ezagutzen dute Bardozeko euskara, nahiz eta NORM ereduaren baldintza guzti-guztiak ez dituzten betetzen –guztira, lau lagun–. Bigarrenik, galdeketa osoa egin diedan hiztunak, honatx:
(1) Berriemailea, 63 urte, Bardozen sortua, ama eta aita Hazparnekoak.
(2) Berriemailea, 77 urte, Bardozen sortua, gurasoak Bardozekoak.
(3) Berriemailea, 87 urte, Bardozen sortua, aita eta ama Bardozekoak.
Guztira, 11 lagun.
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Galdeketak lauzpabost hitzorduetan egin ditut, eta beti giro atsegina sor
tzea lortu da. Horregatik, berriemaileen erantzunak jasotzeko ez ditut bakarrik
zuzeneko galderak edota frantsesaren itzulpenak erabili, solasaldi lasaiak ere
baliatu ditut. Galdeketak amaitu eta gero, beste hitzordu bat antolatu nuen
zenbait hiztunekin nituen zalantzak argitzeko.
2. GALDEKETEN EDUKIA
2.1. Korpusa osatzeko iturriei buruz
Erabilitako iturriak aztertu ditudanean, lehentasuna eman diet ü garbia
duten lekukotasunei. Kasu batzuetan zalantzak izan ditut. Izan ere, oraindik
artikulu honen idazketaren momentua arte, hitz batzuen grafiarengatik edota
datozen iturrien nolakotasunarengatik, ez dut posible izan u eta ü idazketen
artean aukeratu. Kasu horietan guztietan u eman dut geroxeago aurkezten
dudan zerrendan. Adibidez, L. L. Bonaparteren eskuizkribuetan batzuetan ez
da erraz ikusten u, ü edota ou idazketen arteko harremana, bereziki batera
agertzen direnean zenbait hitz zerrendetan zehar. Beste kasu batzuetan, ordea,
zalantzak ez dira horrenbesterako izan. Adibidez, EAELko Beskoitzeko eta
Urketako emaitzak alderatzen badira, argi ikusten da ez direla irizpide berdinak erabili erantzunen transkribaketan. EHHAko grabaketei dagokienez, aldiz,
zalantzak askoz arinagoak izan dira.
Erabilitako iturrietako adibideetatik aparte, hitz batzuk gaineratu ditut ü
bokalaren hedapena hobeki ezagutzeko ideiak ekartzeko asmoz. Hitz horiek
izartxo batekin markatu ditut.
Hiztegi arruntaren barneko hitzak bereziki aukeratu ditut. Hitz horiekin
guztiekin korpus itxi bat osatu eta horren gainean artikulu honen helburu nagusia eraiki dut. Beraz, korpus itxi honetatik kanpo jasotako lekukotasunak ez
ditut lan honetan aintzat hartu.
2.2. Korpusa
Jarraian inkestetan galdeturiko hitzen zerrenda alfabetikoa ekartzen dut.
ahüntza
aitzur
akülia
altzüria
alümeta
amü
askaldü

auhaldü
auharia
azabüria
barur*
basakülan
bazkaldü
burdina

bürkhi
bürra
bürü üna
bürülla
büztana
egüberri
egüerdi
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egun*
egürra
egürrairiak
ehün, berrehün/biehün
epheildü
erditu, hertu
ersün
esku*
eskurpiüñ
eüliak, ülia
ezkür
früitietan
frutüak
gaitzürü
garbüra
gathüa
gau
gauerdi*
gizun
gorpütza
gu, gure*
gusu, gusia
haür
hün vs. (h)un
hür vs. ur
hurrupatu*
-i bürüz
iküztea
ilüna
intharrostü
isildu*
itsu*
kallüa
kexü
kharrunte, kharruñ
khürlo
küba

küküso
larrüa
lebüra
legümak
lümak
maikhü
mailü
makhürtü
marrhübi
masüsa
merkatüian
miiküian
moztu
mürü
müsütü
muthu*
mütür
negü
oihü egin
onthüak
orhoitu, orhitu*
partitua*
pelatüa
phiztu
pikatüa
plomü
-ra bürüz
sartu*
su
sudur
suge
sugeütsü
sükhar
sülfatatu
suskandila
suskar
thü egin, thüa

uda
üdaondar
udare
udazkena
uhatx*
ülhündürü
ülündu
üme
unyo
urde
urdin
urhandi
uri
urre
ürrieta
urrin
ürritza
ursan*
urtu*
urtzo
urxantz*
uste izan*
ustel
uthurriac
utz*
üztalla
xagü
xuriketa
zabaldu, zabaldurik
zalü
zelaurü
zerbitzu
zikindü
zorroztü
züpi
zura
zuritü

2.3. Korpusa osatzeko erabili ditudan galderak
Arestian esan bezala, irudi luke Bardozen –baina baita Bardozetik kanpo
ere– balio berezia ematen zaiola ü bokalaren agerraldiari. Inkognita hori argitzen
saiatu ahal nintzela ikusi bainuen, pertzepzio-dialektologiaren bidetik –ingelesez,
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Perceptual Dialectology2– galdera batzuk egiteari egoki iritzi nion hastapenetik.
Horregatik, galdeketan zehar, eta beti ere giro atseginean murgilduta, Bardozeko
euskarari buruzko iritziak eskatu dizkiet berriemaileei. Batzuetan, galdera zuzenak erabili ditut. Beste batzuetan, ordea, berez atera da gai hori elkarrizketan.
Egin dizkiedan galderen adibide batzuk idazten ditut jarraian.
– Bardozen txikitan hitz egiten zenuen euskaraz? Eta orain? Herri guztian
berdin hitz egiten zen/da? Alderik bazen/bada inguruko herriekin
konparatuz?
– Bardozen izan zara? Euskaraz hitz egiten da/zen bertan? Ulertzen duzu
Bardozeko euskara? Nolakoa da? Aipatuko didazu Bardozen erabiltzen
den hitz edo ezaugarriren bat?
– Ba duzu zure inguruan bardoztarrik? Euskaraz hitz egiten duzue elkarrekin? Berak zure euskara ulertzen du? Zer esaten du?
– Lehen esaten zen bazela euskara «ona» eta «txarra»? Nork esaten zuen?
Eta orain?
3. GALDEKETEN ERANTZUN NAGUSIEN LABURPENA
3.1. (1) Berriemailea
a.	Oso erantzun gutxi eman ditu ü bokalarekin. Bokal honetaz galdetu
izan diodanean saiatu da elkarrizketan batzuk txertatzen.
b.	Partizipio burutu zenbaitetan eta hitz batzuetan –üa entzun dut (partitüa, ormatüa, negüan, zalüa, mirüa). Hala ere, gehienetan iruditu zait
errazago esan dituela –uia amaieradun hitzak. Berriemaile honek Bardozen berezkoagoa omen den –ia amaiera ere ezagutzen du, baina ez
du maiz erabiltzen. Gainera, batzuetan, (1) hiztun honen –üa ez zait
(3) hiztunarena bezain garbia iruditu, hau da, –üia edo antzeko zerbait
ere entzun izan diot (aphezpiküia). Mürrüa erantzunaren –üa, ordea,
argia izan da. Gertaera horien guztien atzean hizkuntzaz kanpoko eragileak ere egon daitezkeela iruditu zait.
c.	Berriemaile honentzat Hazparneko euskara eta Bardozeko euskara
gauza berdina dira, nahiz eta badiren hitz batzuk aldatzen direnak. –uia
eta –ia amaieren artean Bardozekoa zein den galdetuz gero, biak direla Bardozekoak esaten du, biak berdin esaten direla.
d.	Früitietan eta mürrüa erantzunetan frantsesaren ordainaren eragina ere
badela ematen du.
2

Ik. Preston, D.R., 1989, Nonlinguitics’ Views of Areal Linguistics, Foris, Dordrecht.
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e.	Hiztun honen ustez ü bokala ez da askotan Bardozen entzuten, bakarrik
hitz batzuetan. Eta etxean erabili ez duten arren, beti ulertu izan dutela dio. Bardozen ü bokalarekin esaten diren hitzak bertakoak ez direla
esaten du, hain zuzen ere, Donapaleu, Amikuze edota Zuberoakoak
direla. Ahalmena du aipatzeko bere ustez Bardozeko euskararenak
diren ezaugarri batzuk (ekheerri, züketa alokutiboa, eta abar) baina ez
dirudi bere hizkeran txertatu dituenik.
3.2. (2) Berriemailea
a.	Eman dituen erantzunetan ü bokalaren ahoskera (1) hiztunarena baino
zertxobait garbiagoa dela iruditu zait.
b.	Jarraian ekartzen ditut berriemaile honen galdeketan ü bokala duten eran
tzun gehienak, salbuespenak eta guzti: zuritü, zikindü, pikatü/pikatu,
aphaldü, askaldü, auhaldü, sulfatü eta isildü baina akülatu, orhoitu, pelatu, urtu, onthu eta xorroxtu; akülia, larrü, gathü, hürra, mürü, xüria,
amü, ersün, kexü, mendira bürüz, egüberri, barür, üztalla, üdaondar,
egürra, ilhündüria/ülhündüria, gorpütza, oihü, maikhü, azabüria, maasüsa, züpia, zelaurü, üsteldia, negü, büztana/buztana, haürra, ahüntza.
c.	Frantsesaren eragina ikus daiteke garbüra, alümeta, basakülan, legümak, lebüra erantzunetan, adibidez.
d.	Erantzun batzuetan gathüa eta gathia gisako hitzen artean zalantza
izaten duen arren, gathia eta gathü bat aukeratzen ditu amaieran. Ez
dut gathuia aldaeraren alde egiten entzun.
e.	Korpusaren hitz kopuru osoa aintzat harturik, hiztun honen erantzunen
heren bat edo eman du ü bokalarekin, gutxi gora-behera, salbuespenak
barne. Gauza bera esan daiteke (3) berriemaileari buruz.
f.	Hiztun honek hasieran ezkor agertzen bada ere, galdera batzuen ostean
memoriak erantzuten dio eta ederki aritzen da galdeketan. Kasu ba
tzuetan, oso ziur da bere erantzunaz, eta zalantza duen kasuetan, gehienetan ü bokala duen aldaeraren alde egiten du. Bardozen horrela
hitz egiten zela esaten du, baina hala ere, bere ustez Bardozeko euskaran ez da oso txertaturik egon, ez da «oso berezkoa». Hau da, hiztun
honen aburuz, egia da ü bokala bardoztarren euskaran aurkitzen dela,
baina txertatuago dago, adibidez, Amikuzen.
3.3. (3) Berriemailea
a.	(2) hiztunaren kasuan bezala, ü bokalarekin eman dituen erantzunetan
bokal horren ebakera (1) hiztunarena baino garbiagoa izan da.
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b.	Ü bokalarekin eman dituen erantzunen adibide batzuk: zikindü, auhaldü, onthü, idortü, baina akulatu, garbitu, urthu, moztu, aphaldu,
makhurtu, pikatu, epheildu, afaldu, xorroxtu, ustelduko eta bazkaldu;
entzüten, büztanaakin, ürrixa/urrixa, thü, lekhütan, azabüria, üdaria/
udaria, batzü, bürian, güti, üztarrian, hürra, ahüla, ülhüna/ilhüna,
egürra, egürreiliak, marrhübia, ümia/umia, ürte, itzülikatzeko, hüna,
ülia, baakizü, lürrien, gaiztürü.
c.	Frantses ordainaren eraginaren bidean kokatuko nituzke hurrengo adibide hauek: bürra, alümetak, düdako, otobüsak, lagümak, garbüra.
d.	Lehen egunetik aurrera ü bokala entzun izan diot hiztun honi. Hala
ere, beharbada euskaraz mintzatzeko ohitura faltagatik, ez du erakutsi
aurreko galdeketa batzuetan agerturiko ziurtasuna. Esan behar da minutu batzuen ondotik badakiela ezberdintzen bere ustez Bardozekoak
diren aldaerak. Horrekin batera, ü bokala (2) hiztunak dioen baino
askoz ere zabalduagoa zegoela esaten du. Gainera, Bardozen euskara
«ona» ez dela egiten uste du, eta euskara «polita» entzuteko Hazparnera edota Uztaritzera joan behar dela. Ez daki zergatik esaten duten
ü hori, baina duaikha, hantik ekharria pentsatzen du, ez baita, bere
ustez, Bardozen sortu.
3.4. Gainontzeko berriemaileen ekarpenak
Galdeketa erantzun duten Bardozeko berriemaileek ü bokalari buruz dituzten iritziak mota askotakoak dira. Gehienek esaten dute Bardozen bokal
hori bazela/badela, eta aspaldian gehiago entzun zitekeela orain baino. Bada
iritzien gutxiengo bat, ordea, uste duena Bardozen ez dela bokal hori agertzen,
batzuek esaten zutela/dutela, baina haiek ez zutela/dutela erabiltzen. Ü bokalari buruzko galdeketan pixka bat sakondu dudanean, Bardozeko berriemaile
batzuek erantzun dute haien euskara ez dela ona, hainbat hizkuntzekin nahasten dutela, ez dela euskara garbia, eta beraz, ü hori ez dela esan «behar»3.
Halarik ere, lagun horiek jarraian gaineratu ohi dutena bainan erten da izaten
da. Gaineratu nahiko nuke Bardozeko hiztun gehienek Mugerre edota Beskoi
tzeko euskara konprenitzen erraza dela esan didatela.
Bardozetik haratago galdeketetan, hau da, Mugerren eta Beskoitzen, Bardozeko hizkera zertxobait diferentea dela esan didate orokorrean. Baina ü
bokalaz galdetu izan dudan gehienetan, ez zait iruditu ezaugarri horretan Bardozeko hiztunek bezainbeste arreta jartzen dutenik, izan ere, batzuek ezagutzen
dute ü bokala ez den Bardozeko bestelako ezaugarriren bat ere. Dena den,
3
Ik. Preston (2006): «This may indicate that northern speakers are more focused on the
symbolic use of their own variety as a vehicle for standardness, education, and mainstream values,
but are less concerned with language variety as a vehicle for solidarity.».
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Mugerre eta Beskoitzeko berriemaile askok dena nahaxtekatuik duxu hor
edota antzeko zerbait esaten dute. Badira, ordea, modu positiboagoan pentsa
tzen dutenak, ezberdintasun horiek –baita beraien euskararen barnean direnak
ere– erlatiboki hartuz. Bide honetatik, batzuek diote Bardozeko euskara uler
tzea erraza dela, eta beste batzuek, aldiz, ez dela konprenitzen.
Esan dezadan Mugerren mirüa bezalako hitz bakan batzuk jaso ditudala/
direla4, baina artikulu honen idazketaren unean ez dut posible izan horrelako
adibideen lekua zehaztea. Iruditzen zait azterketa fonetiko-fonologikoarekin
batera, azterketa akustikoa ere baliagarria izan daitekeela ü bokal horiek guztiak ongi identifikaturik egon daitezen5.
4. ONDORIO ETA PROPOSAMEN ZENBAIT
Bardozeko ü bokalari buruz idatz daitezkeen galderak kolore askotakoak
dira: euskal hizkera horren barneko fonematzat har daiteke? Nolako banaketa
fonetiko-fonologikoa erakusten/zoritzen du? Bardozeko euskara egiten dutenek bakarrik esaten dute edo bertako euskaldun guztiek erabiltzen dute? Nolako iritziak dituzte bardoztarrek eta inguruko euskaldunek bokal horri buruz?
Gisa horietako galderen erantzuna aurkitzen laguntzeko, jarraian laburtuko
ditut, batetik, ikerlan honen testuinguruaren barruan kokatu behar diren ondorio nagusiak, eta bestetik, Bardozeko ü bokalaren azterketa egiteko aintzat
hartu ahal diren proposamen batzuk.
4.1. Ü bokala
Begien bistako baieztapena iruditu arren, esango dut Bardozeko euskaran
ü bokala aurkitzen dela. Gainera, kanpokoek eta bertokoek ezagutzen dute,
Bardozeko hizkeran nolabaiteko presentzia indartsua edo arrunta duen/zuen
bokala da.
4.2. Nork esaten du ü bokala?
Bardozeko hizkera egiten duen bardoztar batekin ezkonduta dagoen arren,
eta Bardozen bizi arren, (1) berriemaile bardoztarraren euskaran ez da ü bokala erabat txertatu. Bere gurasoek Hazparneko euskara egiten zuten, baina
Ondo entzun ote ditut EHHAko Mugerreko azeriüztana bezalako erantzunak?
«En ciertos casos una u antigua ha pasado a ü en suletino, bajo-navarro oriental de Mixe
y en el habla (bajo-navarra o labortana) de Bardos. En suletino la realización normal de /ü/ es
más próxima a fr. /ö/ que a fr. /ü/ (6). Como simple variante del fonema /u/ en ciertos contextos,
una vocal anterior redondeada es también conocida en otras zonas.» (Michelena 1961: 51-52).
4
5
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Bardozeko euskarara moldatzen bazekiten, hain zuzen ere, une bakoitzean
aurrean zuten solaskidearen arabera. Hau da, ezagutzen zituzten Bardozeko
euskararen ezaugarriak, baina ez zituzten bere hizkeran erabat sartzen. Lehengo bizimoduaren ardatza etxea zen, eta bizimoduari lotuta egon da beti hizkera. Agian horrela azal liteke Bardozeko bestelako mintzamoldeak ulertzeko
ahalmena eskuratu izana etxeko euskara erabat galdu gabe. Nire ustez, gertaera hauek ulertzeko ezagutu behar dira ez bakarrik hiztunen jatorriak –nor den
Bardozekoa eta nor ez–, baizik eta baita herrian egiten zituzten gauzak ere,
atzendu gabe usadioak, ohiturak, bizimoduaren ezaugarriak, eta abar.

Arestian aipaturiko ideiaren bidetik, beharbada horrela ere azalduko li
tzateke galdeketaz kanpoko hiztun bakan batzuek ü bokal hori inoiz ere ez
entzun izana. Hau da, agian ez dute haien bizimodua bokal hori erabiltzen
duten lagunekin lotu. Euskaldun horiek nolako eta norekiko harremanak dituzten ikustea intereseko gaia da.

Bide beretik, ikusi beharko litzateke ü bokala egiten duten bardoztarrek
elkarrekin hitz egiteko aukera duten/zuten edo ez. Nola moldatzen ziren?
Soilik ü bokal hori zeukaten euskaldunekin zirenean mintzatzen ziren beren
hizkeran? Eta pixka bat haratago joanez, hilzorian egon arren, aldatzen jarrai
tzen baitute6, oso interesgarria litzateke aztertzea hilzorian diren hizkerek nolako eragileak jasotzen dituzten aldaketak egiteko.
4.3. Aztertutako iturriak
Aipatu ditut iturri guztiak ez direla fidagarritasun maila berekoak. Ikerlan
honetan aukeratu ditudan adibideak Bardozeko berezko euskaratzat hartu ditut,
eta gisa horretan baloratu izan ditut galderak egin eta erantzunen emaitzak
baloratu ditudanean. Nire helburua ez da izan hitz horiek eta gaur egungo
berezko Bardozeko euskara arteko garapena deskribatzea, baizik eta nire asmoa izan dela galdeketetan erabiltzeko korpus fidagarri eta borobil bat osatzea.
Halaz guztiz ere, esan dezaket iturri horietako galdeketak gaur egun egingo
balira, ü bokalarekin askoz adibide gutxiago lortuko liratekeela. Gainera, berriemaileen erantzunetan eskuratuko litzatekeen ziurtasun maila ez litzateke
oso handia izango. Hau da, duela hamarkada batzuk baino askoz gutxiago
esaten –edo entzuten– den elementua da ü bokala.
Badira, ordea, nahiko egonkor mantentzen diren erabilerak –güti, büria,
-ra bürüz, eta abar–, hiztun batzuk oso ziur dira bokal horren tokiaz, eta horregatik bai iruditzen zait iturrien azterketa eta galbahe on batek onura handiak
ekarriko lituzkeela. Izan ere, ü bokala kontserbatzeko eredurik ba da? Hau da,
testuinguru fonetiko-fonologiko/lexiko/morfologiko batzuk egokiagoak dira
beste batzuk baino?
6

Berrikuntzak egiteko ahalmena ez omen dute galtzen, nahiz eta desagertzeko puntuan egon.
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4.4. Testuinguru fonetiko-fonologikoa eta Bardozeko euskararen egoera
Aurreko ideia horretan iradoki dudan bezala, adierazi nahiko nuke beharrezkoa litzatekeela aztertzen saiatzea ü bokalaren testuinguru fonetiko-fonologikoa. Fonematzat hartu behar da? Galdeketan ez dut galdera hori taxuz
erantzuteko adibide aski aurkitu, baina zalantzarik gabe, topatu daitezke pare
minimo batzuk –hür/ur–, nahiz eta oso urriak izan, edo ongi esanda agian,
gero eta urriagoak.
Erantzunetan batzuetan irudi luke ü bokalak partizipioaren –tu/–du marketan agertzeko joera duela, baina orduan berriemaileek jarraian kontrako
bizpahiru adibide esaten dituzte. Beste kasu batzuetan, ordea, zain egon naiz
ü bokala noiz agertuko, eta bat-batean, ülhündürü/ilhündürü bikotea agertzen
da, ü duten beste hitz batzuen aurretik. Gainera dezadan (2) eta (3) hiztunek
ez dituztela arras berdinak diren erantzunak ematen, hau da, batzuetan bat
datozen arren, gertatzen dela modu berean batek u dioen tokian besteak ü
bokala sartzen duela hitz batzuetan. Horregatik, irudi luke ü bokal hori –bokal
horren tokia, maila– hiztunez hiztun ere aldatzen den ezaugarria dela. Gertaera hauekin batera, badira niretzat oso esanguratsuak diren alderdiak. Batetik,
marr(h)übia edota su(i)a bezalako hitzetan ziurtasuna handi-handia izatea, eta
bestetik, euskaraz egiteko hamarkada askotako ohitura falta duten galdeketaz
kanpoko hiztunek ere büria, ilhün eta antzekoak esatea, eta are gehiago, Bardozeko ezaugarritzat hartzea, eta ez buria, ilhun. Dena den, esan dudan bezala, lan honetan ez ditut xeheki aztertzen galdeketetatik kanpo diren hiztun
horiek. Itzülikatzeko eta auhaldü gisako erantzunak jasotzeak, eta ez ützülika
tzeko, aühaldü ü bokalaren emankortasun fonetiko-fonologikoaz zerbait kontatu ahal du? Korpus zabalagoa beharko litzateke, agian, zerrenda luza daitekeen edo ez ikusteko.
Aurreko lerro horiei guztiei loturik, eta egindako inkesten gainontzeko
erantzunak kontuan harturik, aztergai interesgarriak eta beharrezkoak etorriko
lirateke. Hau da, nola interpretatu beharko litzateke u/ü pare minimo gutxi
batzuk egotea, aldi berean galdeketaren erantzun gehienetan u –eta ez ü– ager
tzea, zenbait hitzetan zalantzarik gabe ü berrestea, eta gainontzeko kasuetan,
zalantza ez bada, bietariko aldaerak onartzea? Gibelka ari den fonema bat li
tzateke? Lexikalizaturiko hitzak izan daitezke ü bokala duten guztiak? Ilhün
eta oihü‘in erantzunetan, adibidez, ü bokalak paper fonetiko-fonologiko berdina izango luke? Ü bokal hori emankorra da Bardozeko hizkeran? Nolako
eragina du Bardozeko euskararen egoerak ü bokalaren agerraldietan?
4.5. Ü bokalari buruzko iritziak
Inkestaturiko lagunak Bardozeko ü bokalaren presentzia indartsuaz edo
arruntaz jabetuak dira, baina bitxia ere badela iruditzen zaie orokorrean. Na-
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hitaezkoa litzateke jasotzea eta ordenatzea bertako zein kanpoko hiztunek hizkera honi buruz dituzten iritziak7, bereziki aburu hauek euskara mintzatuan
nolako indarra duten/izan dezaketen deskribatzeko. Izan ere, batzuetan, hiztunek ez omen dakite oso modu argian ü bokala noiz erabiltzen den, edota
zergatik erabiltzen den. Adibidez, EHHAko hiztun batzuek bezala, ikerlan
honetan inkestaturiko lagun zenbaitek ere, ü bokala elkarrizketan ateratzen
denean dependitzeuk/uxu konberzazionea edo antzeko iritziren bat esaten dute.
Beste batzuek, ordea, uste dute ahoskerak idazketarekin zerikusia duela, eta
zenbait alditan ü izkiriatzen da –hots, <u>–, bainan u erten da –hots, <ou>–
esaten dute.
Bide beretik, kontuan hartzen badugu nahiko modu orokorrean pentsatzen
dela Bardozen dena mélangé hitz egiten dela, eta hori lagun batzuek ez oso
modu «positiboan» hartzen dutela, nolako eragina izan dezake uste horrek ü
bokalaren presentzian? Ü bokala atzeraka ari den ezaugarritzat hartuko balitz,
bere agerraldien kopurua murrizten duen hizkuntzaz kanpoko eragile baten
menpean ere egongo litzateke?
Ez dezadan esan gabe utzi ondoko hizkera bati buruzko iritziak ez direla
zertan berdinak izan behar hango hiztunek hemengo hizkeraz dituzten usteekin
alderatuta. Hots, hizkerei buruzko pertzepzioaren norabide guztiak ezagutzea
gomendagarria dela, izan ere, modu horretan arituz, hizkera horietako gertaera batzuek azalpen borobilagoa eskuratu dezakete, jokoan diren eragile guztien
berri emanez.
5. LABURTUZ
Ikerlan honetan ekarri ditut inkesta batzuen emaitzen interpretazioen inguruko gogoeta batzuk, ü bokalak Bardozeko euskaran duen tokia –oso modu
orokorrean bada ere– ezagutu ahal izateko. Zalantzarik gabe, ü bokala Bardozeko euskaran bada/bazen, baina gaur egingo balira duela hamarkada ba
tzuetako galdetegiak, erantzunak oso bestelakoak izango lirateke.
Ez dituzte Bardozeko euskaldun guztiek bizipen berdinak izan ü bokalarekin, eta horregatik, hizkeran duen erabileraren ezagutzan aurrera egingo bada,
ezinbestekoa da kontuan hartzea berriemaile bakoitzak izan duen bizimodua eta
ohitura multzo horiek zoritu dituzten harremanak. Ahalik eta lasterren bokal
horren testuinguruak zehaztu beharko lirateke galdetegi luzeago eta hiztun
gehiagorekin, izan ere, pare minimoak urriak dira, eta urtez urte, hiztunek
bikoteen artean aukeratzeko dituzten zalantzak areagotzen dira. Gainera, ü
bokala hiztun batetik bestera aldatzen den ezaugarria dela ematen du.
7
Ik. Taedelmanek (1989:159) dioena: «The degree or opposition to the surrounding rural dia
lects may vary from town to town, but everywhere it is quite evident and people are aware of it.».
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Bardozeko hiztunengan ez ezik, inguruko euskaldun batzuengan ere badira arreta merezi duten iritziak ü bokal honekiko eta zenbait kasutan Bardozeko euskararekiko: euskara garbia eta ona ez dela, dena nahasturik dela. Ü
bokalaren agerraldien kopurua aztertzeko ideia hauek kontuan har daitezke,
eta baita Bardozeko euskara hilzorian dagoen hizkera izatea ere.
Inguruko hizkeretan –Mugerren, Amikuzen, eta abar– aurkitzen diren
adibideak akustikoki ere analizatzea ondo legoke, bereziki Bardozeko emai
tzekin duten harremana edota balizko eragina ezagutuko bada.
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ACER ESPEZIEEN EUSKAL IZENAK
Gasteizen, 2008ko irailaren 22ean
Manuel M. Ruiz Urrestarazu
Bi izen generikoak daude funtsean Acer spp.-i euskaraz deitzeko: ihar
eta azkar.
Bada hirugarren izen arrunta, astigar, baina, gero ikusiko dugunez, izen
hori ihar edo igar-etik dator, hitz konposatua izanik.

Errazenetik hasiz, goazen azkar izenarekin. Beharbada Acer latinotik
letorke. Euskal Herriko mendebaldean izen nagusia da. Ekialdean ere izen hori
aurkitzen dugu noizbehinka.

Araban, Herri osoaren mendebaldean gertatzen den bezala, azkar zena
da gaur zabalduena, batez ere Acer campestre L. espezieari deitzeko. Segi
baino lehen esan behar dugu Acer campestre espeziea arruntena dela lurralde
osoan eta horrexegatik ezagunena. Azkar izen hori «gazteleratu» da euskara
galtzen ari izan diren arabar herrietan zehar; hiru izen «gazteleratu» aurki di
tzakegu gaur Araban: «azcarro», «ascarro» eta «ascarrio», euskara lehenago
galdu eta izena gehiago urrundu azkar erro soiletik. Azkar izenak zahar dirudi, agian erromatarren denboretatik eta beharbada Acer izenetik, Cicero-ren
aroan Acer hitza «k» soinuz ahoskatzen zen garaietatik hartua eta zerbait aldatua azkar eman arte.
Inguruetako hizkuntzetan honako antzeko izenak aurkitzen ditugu Acer
espezie batzuei deitzeko:
«ezcarro», Acer campestre L. (Errioxa Goikoan eta Burgosen).
«escarro», id.
id.
(Errioxa Goikoan).
«escarrón», id.
id.
(Aragoiko Iparraldean).
«escarrio», Acer monspessulanum L. (Burgosen).

Ihar edo igar izena. Orain direla berrogei bat urte, Kontrastako gizon
batekin nenbilen hango pagadui eta hariztoietan zehar eta Acer opalus Mill.
espeziearen arbolen multzo bat topatu genuen. Kontrastako pertsona harek
landareen izen arruntak ezagutzen eta bereizten zituen eta erabiltzen zuen fitonimia ia dena euskarazko erroetan finkatzen zen. Tamalez ahaztu zait kontrastar haren izena. Gizon adeitsu hari galdetu nion ea nola zeritzaten inguru
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haietan arbola mota horri eta hona hemen haren erantzuna: yar. Lakoizketa
nafar apaiz botanikoak, 1888an, bere «Diccionario de los Nombres Euskaros
de las Plantas» arbola mota berberari bere euskarazko izen zerrendan biltzen
zuen izen bera, alegia; Lakoizketaren lanean yarra bezala agertzen zelarik.
Orduan konturatu nintzen zer zen Gipuzkoan eta Nafarroa Garaian Acer
campestre-ri deitzeko erabiltzen den astigar izena: asto-igar edo asto-ihar
(«arce silvestre» esan nahiarekin). Astigar hori izen konposatu bat zen gero.
Izen horren erroa ihar edo igar izenean aurkitzen zen. Lakoizketa ni baino
lehenxeago, 1888rako, konklusio berberara etorria zen iadanik.
Botanikaren aldetik, azkenean toponimo batzuen bidez ikus dezakegunez,
eta Acer campestre espezie arruntena eta zabalduena izanik, binomia historikoa gertatu izatea posiblea da, ihar edo igar hitzak garai batean erabili
izanda eta beste garaian astigar bihurtu. Astigar azken izen honek gaur egun
gaintasuna hartu du Gipuzko eta Nafarroan erabilitako euskaran.
Badugu, Nafarroan batez ere, Acer monspessulanum L. espezieari dei
tzeko izen berezi bat: eri-ihar. Telesforo Aranzadik, 1913an, RIEB/RIEVen,
«De los nombres de los arces o moscones en el país vasco y su masculinidad»
bere artikuluan zioenez, Uharte-Arakilen Acer monspessulanum delakoari
eriyarra zeritzaten eta Amezkoetan aldiz eta «erdaraz» hitz-egiterakoan «eriyarro». Xabier Irigaraik orain hamabost bat urte pertsonalki esan zidanez,
arbola horri Imotz eta Anue ibarretako zenbait herritan irigar eta iriger esaten
zioten eta Acer campestre-ari berriz astirigar eta astiriger.
Jean Elissaldek 1934an azaldu zigunez (Gure Herria, 1934, 130-136.
orrialdeetan) hegigarra izena Carpinus betulus L. arbolari ematen zioten.
Baieztapen hori ez dut konfirmatu eta arraroa egiten zait Botanikaren aldetik.
Soinuei aditzen badiegu posibilitate bat datorkit burura. Ea hegigar horrek honelako izenak eman ez dituen:
hegi-ihar
eri-ihar
ei-ihar
Euskal Herrian Acer Genus horretatik ezagutzen ditugun espezieen artean
arruntena Acer campestre L. da eta gero Acer opalus Mill., hego pagadi eta
hariztietan eta Acer monspessulanum L. aldiz malda harritsu eta lur gutxiko
guneetan. Acer pseudoplatanus L. eta Acer platanoides L. arraroago agertzen
dira eta hostoen aldetik ihar deritzan Acer opalus Mill.-etik gertu dira.
Hizkuntz eztabaidetan toponimia dugu maiz lagungarri. Eta toponimiari jotzen badiogu hona bildu ditudan toponimo batzuk, lurraldez lurralde
hartuta:
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Araban
Azkarbe
Azkardui
Azkarduia
Azkargan
Azkarguren
Azkarra
Azkarraga

Azkarragan
Azkartza

Azkartzakoa
Azkartzarana
Azkartxi
Eskarderana
Eskarduia
Eskarganzulo
Eskarguren
Eskarmendi
Eskarpe
Eskarra
Eskarralde
Eskarramendi
Eskarrandi
Eskarrerana
Eskarreta
Eskarriturri
Eskarrola

erreka, Mendiola
Olano
Aspuru-Narbaiza
auzo, Larrinbe
Uribarri Ganboa
Aletxa
Arkaute
Krispijana
Alegria-Dulantzi
Barrundia
Burgu / Burgelu
Urbina
Meñao Goien
hiri, Gasteiz
hiri, Trebiñu
Aperregi
Asparrena
Barrundia
Monasterioguren
Eskibel
Olano
kale, Done Bikendi Harana
Okina
Entzia
Uribarri Ganboa
auzo, Arzubiaga
Alangua
Berrikano
Erbi
Menoio
Billodas
Domaikia
Erroeta
Legutio / Legutiano
Zekuñao
Lagran
Urarte
Alangua
Ariniz
Korres
Arrieta
Lagran
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Eskarrondo
Eskartegi
Eskartza
Eskartzana
Eskarra
Ezkarraga
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Letona
auzo, Zuia
Artziniega
Arriola
Asparrena
Iruraiz
Mandubide
Bizkaian

Azkarberri
Azkardui
Azkarra
Azkarraga

Azkarralde
Azkarreta
Azkartza
Eskartza
Eskartzaga
Iartza
Idarreta (?)
Igartza
Irarraga

iturri, Getxo
baserri, Goiherri (Zaldua)
baserri, Larrabetzu
baserri eta iturri, Zeanuri
etxe, Durango
etxe, Elorrio
Ziortza
baserri, Mallabia
baserri, Munitibar (Gerrikaitz)
Iurreta
iturri, Berriatua
Olazabal (Dima)
Urduña
baserriak, Gueñes
baserri, Aranguren (Zalla)
Galdames
baserri, (Traña) Abadiño
etxe, Lekeitio
baso, Mendata
baserriak, Amoroto
Meñaka
Xemein
Gipuzkoan

Astigar
Astigar aundi
Astigariz (?)
Astigarraenea
Astigarraga
Astigarrazu

baserri, Irun
baserri, Ataun
Tolosa
baserri, Hondarribia
hiri
auzo, Ataun
etxe, Aia
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Astigarreta
Astigarribia
Azkargorta
Azkarra
Azkarraga
Azkarreta
Azkarretazabal
Azkarrondo
Azkartza
Azkarruntz
Eskaregi(?)
Eskarga (?)
Iartza

Iartzabal
Iartzaberrieta
Iartzaundi
Idarreta (?)
Igarroa (?)
Igartza

Igartzabal
Igartzandieta
Igartzarena
Igartzeta
Igartzeta edo Iartzeta
Igartzola
Irarramendi (?)
Irarrazabal (?)
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auzo, Beasain
auzo, Mutriku
baserri, Azkoitia
baserriak, Bergara
Ezkoriatza
baserriak, Oñati
Baserri, Oñati
(Arkarazo) Aretxabaleta
iturri, Arlaban
baserri, Gabiria
(Arantzazu) Oñati
baserriak, Bergara
baserriak, Eibar
Uzturre-Urdelar
baserri, Abaltzisketa
baserri, Altzo
baserri, Zizurkil
baserri, Urnieta
baserri, Usurbil
Mutiloa
baserri, Usurbil
baserri, (Aratz-Matximenta) Azpeitia
baserri, Idiazabal
Asteasu
auzo, Aia
auzo, Beasain
baserri, Aizarna / Aizarnazabal
baserri, Arroa
baserri, Azpeitia
baserri, Ezkio-Itsaso
baserri, Itziar
baserri, Oiartzun
baserri, Zestoa
baserri, Zumarraga
trikuarri, Ataun
Zizurkil
baserri, Ezkio-Itsaso
baserri, Gabiria
baserri, Segura
baserri, Asteasu
baserri, Zaldibia
baserriak, Zarautz
baserri, Beasain
Aia
Deba
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Lapurdin
Azkarreta
(D)ihartze
Eihartze
Ezkarba (?)
Iharra (?)
Iharte (?)
Ihartzaenea
Ihartze
Ihartzegaraia

erreka, Urruña
baserri, Arbona
Sara
etxe, Hazparne
Lekorne
etxe, Uztaritze
erreka, Beskoitze
Kanbo
baserri, Urruña
auzo, Sara
Nafarroa Garaian

Akerreta (?)
Astigar
Astigarraga
Astigarreta
Azkar
Azkarbea
Azkardia
Azkarraga
Azkarralde
Azkarreñegia
Azkarrieta (?)
Azkarrotz
Eskaltzeta
Eskargaitz
Eskarkolata
Ezkarra
Gastigarraga
Iarmendi
Iarte (?)
Iartzako
Iartzaundi
Iartzeluxe
Igarbeltz edo Iarbeltz
Igardaena (?)
Igardoia
Igardoki

hiri, Esteribar
Aranguren
erreka, Leotz
Malerreka
(Zilbeti) Erroibar
auzo, Zugarramurdi
Urdazubi
baserri, Azpilkueta
Altsasu
auzo, Donamaria
Zangozako merindadea
Ziordia
Lesaka
auzo, Añorbe-Ukar
(Urtasun) Esteribar
(Aginaga) Gulibar
(Aldunate) Urraulbeiti
Piedramillera
Etxalar
(Gorza) Salazar
Etxalar
Itza
erreka, Eratsun
Areso
Luzaide
(Artozki) Artzibar
Erronkaribar
Izaba
Izaba
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Nafarroa Beherean
Eihartze
Ezkardaitzea (?)
Iarra (?)
Ihartze
Iskarrot (?)
Oihartze (?)
Soihartze (?)

auzo, Ortzaize
mendate, Aldude-Baztan
auzo, Irisarri
erreka, Baigorri
Behoirlegi-Ortzaize
auzo, Bastida
baserri, Bastida
erreka, Mendibe
ermita, Uhartehiri
Zuberoan

Askarriga (?)
Eihartze
Eihartzeta
Ihernotz (?)

erreka, Santa-Grazi
baserri, Barkoxe
baserri, Garindaine
baserriak, Barkoxe
baserri, Larraine
baserri, Urdatx / Santa-Grazi
erreka, Ozaraine-Erribareita
Euskal Herritik kanpo

Bescarce (?)
Biscarce (?)
Escarboues (?)
Escarchein (?)
Escaron
Escarra (?)
Escarral
Escarrilla (?)
Escarroude (?)
Escart (?)
Escartín (?)
Ezcarros
Iguerra (?)
Leskarre (?)
Ligarce (?)
Yarre (El) (?)

erreka, Etsaut (Bearno)
Bedous-Sarrance (Bearno)
Couserans
Couserans
Laruns-Etsaut (Bearno)
ibai, Gállego-ra dihoana (Oska)
Lobera de Onsella (Zaragoza)
herri (Oska)
erreka, Coarrace (Bearno)
Escaló (Lleida)
El Tormillo (Oska)
Rodellar (Oska)
Villagalijo (Burgos)
Gistaín (Oska)
hiri, (Bearno)
Osse (Bearno)
Panticosa (Oska)

Honekin amaitutzat jotzen dut saio hau.
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QUERCUS ESPEZIEEN EUSKAL IZENAK
Gasteizen, 2008-ko irailaren 22an
Manuel M. Ruiz Urrestarazu
Hizkuntza bizian eta toponimian ikus dezakegunez Quercus espezie diferenteei deitzeko hiru izen berezi dira euskaraz: haritz, ametz eta arte.
Arte izena espezifikoa da eta Quercus ilex L. espezieari ematen zaio (erdaraz «encina» / »chêne vert», «chêne-faux houx», «yeuse»). Quercus suber L.
(«alcornoque», «encina corchera» / «chêne-liège») leku gutxitan agertzen da
Euskal Herrian eta artearen luzapenez hartzen da euskaraz artelatz izenpean
(artearen eta artelatzaren hostoak antzekoak baitira eta enborraren azala lodia da
oso); arkamurka izena ere erabilia izan da Quercus suber-i deitzeko orduan.
Quercus coccifera L. («coscoja» / «chêne-kermès») arraroa da gaur eremu euskaldunean eta abaritz, txapar izenekin hartuta dago Eusko Jaurlaritzak eta
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Diputazioek 1995ean publikatu zuten Nekazaritza
Hiztegia-n; hala eta ere abaritz izen horri asmatua izatea derizkiot.
Eta goazen orain erdaraz «roble» edo «chêne» deritzaten espezie arrunt
horiekin. Bi izen diferente erabiltzen dira euskaraz espezie horiei deitzeko:
haritz eta ametz. Haritz, bere bariante haretx eta haritx-ekin, eta ametz,
gehi ezkametz eremu txikiko izen hibridoa.
Euskara galtzear edo galduta dagoen Hego Euskal Herriko lurraldeetan,
Quercus faginea Lamk. («roble quejigo» / «chêne du Portugal»), Quercus humilis Mill. («roble pubescente» / «chêne pubescent») edo horien hibridoak ageri
diren tokietan, toponimiaren laguntza ezin bestekoa zaigu, arbola horiei zein izen
ematen zitzaien jakiteko. Toponimia hori guztiz adierazgarria da kasu hauetan.
Hona hemen toponimian aurki ditzakegun etsenplu batzuk, den-denak
Quercus faginea Lamk., Quercus humilis Mill. edo horien hibridoak ager litezkeen lekuetan:
Araba
Arestuia, Izartza
Aretxaburua, Luku
Aretxagazabal, Andagoia-Abezia
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Aretxerreta, Manurga
Aritxueta, Garaio
Aritzagana, Gereña
Arizmendi, Lermanda
Ariznabarra, Gasteiz
Ariznabarreta, Gasteiz
Arizpidea, Margarita
Ezkanda, Lagran
Ezkantxo, Okina
Zuatzaretx, Eribe-Okoizta-Zestafe
Nafarroa
Aretxipi, Gendulain
Aristubeltza, basazain-etxe, Urbasa
Aritz, herri, Izako zendea
Aritzabalondoa, Asterain
Aritzala, herri, Deierri ibarra
Aritzaleta, herri, Deierri ibarra
Aritzaleta, eremu, Untzitibar
Aritzarte, mendi, Erroibar
Aritzgaña, mendi, Urraulgoiti
Arizdia, mendi, Olaibar
Arizdia, mendi, Jaitz edo Janiz (Oro)
Arizdia, Aratzuri (Oltza)
Arizdia, Bidaurreta-Zabaltza (Etxauri)
Arizko, Aranguren
Arizmendi, etxe, Aratzuri (Oltza)
Ariztarai, eremu, Gulia
Ariztregi, herri, Xulapain
Ariztu, herri, Urraulgoiti
Arizturena, etxe, Elkoatz (Urraulgoiti)
Armendaritz, etxe, Obanos
Errioxa
Aritza, La Estrella monastegiaren antzinako izena, San Asensio
Aricia, Valgañón
Aricha, Ojacastro
Arisabel (?), Briones
Erizola, erreka, Oja ibaiaren sistemakoa
Laristizabal, Santurdejo
Saristizabal, Santurdejo
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Burgos
Arechas, Mena harana
Areche, Bortedo (Mena)
Aricha, Avellanosa de Rioja
Oska
Areceta, antzinako monastegi, Bergasa
Zaragoza
Ariza, hiri
Izen bilketa horretan ikus dezakegunez, toponimiaren testigantza haritz
izenaren alde agertzen zaigu.
Ezkametz izen berezia. Xabier Irigarai ingeniari ikertzaileak aurkitu zuen
izen bitxi hori bere landare-izenen ikerketetan Nafarroako Anue, Imotz eta
Odieta ibarretako zenbait tokitan. Orain direla 15 bat urte Xabier Irigarai bisitatu nuen Ibaetako bere bulegoan eta Irigaraik berak hartutako izenen fitxak
atsegin osoz erakutsi zizkidan eta ziurtatu zidanez ezkametz izen hori beti
erabiltzen zen Quercus faginea Lamk.-eko arbolei deitzeko edo agian espezie
horren barianteei deitzeko. Aipatutako nafar ibar horietan taxonimia problema
badago, hor agertzen dira Quercus robur L. («roble pedunculado» / «chêne
pédonculé») eta Quercus petraea (Matts.) Liebl. («roble de fruto sentado» /
«chêne-rouvre») espezieak , haritz haritzak dei genitzakeena, Quercus pyrenaica Willd. («roble tocorno, rebollo o marojo» / «chêne tauzin»), ametz
ametza izango litzakeena eta azkenean Quercus faginea Lamk. eta Quercus
humilis Mill. eta espezie horien guztien hibridoak.
Xabier Irigarairen fitxetan soinu bariante hauekin agertzen zen ezkametz
izena:
ezkametz

Gaskue (Odieta)

eskametz(a)

Etxaleku (Imotz)
Oskotz (Imotz)
Eraso (Imotz)

eskametx(a)

Muzkitz (Imotz)
Etxaide (Anue)

erkametz(a)

Zarrantz (Imotz)

erkamets(a)

Urritza (Imotz)
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Izen hauek hasierako soinuz batzen baditugu, honako ondorio hau atera
genezake:
ezkametz edo eskametz 6 aldiz agertzen da
erkametz 2 aldiz
X. Irigaraik azaldu zidanez, beharbada erkametz hitz barnean erka erroa
aurki genezake, erka «arbusto» esan-nahiarekin. Azkueren Hiztegian erki =
«un arbusto» (B c, G) ikusten baitugu.
Dena dela, Plácido Múgica Berrondok bere Diccionario CastellanoVasco agertu zuenean, 1965ean, «roble de hoja larga, estrecha y pequeña»
zelakoari deitzeko goiko nafarrerazko izentzat ezkametz(a) hitza biltzen du
bere hiztegi horretan.
Beste izen adierazgarri bat aurkitu zuen X. Irigaraik Nafarroako ibar
horietan, kasu honetan Quercus robur-i deitzeko eta da: (h)aritz-zintzirra.
(h)aritz-zintzirra

Zandio (Olaibar)

(h)aritz-zintzirre

Gendulain (Odieta)

(h)aritz-zintzirrie

Ziaurritz (Odieta)

Izen deskribatzaile horren bidez Quercus robur eta Quercus petraea espezieak ongi bereizten ziren, lehenengoaren ezkurra txorten edo kandu batetik
zintzilika izaten baita, bigarrenarena berriz adarñoan bertan jarrita dagoelarik.
Goazen berriro ere ezkametz izenarekin. Gauza kurioso bezala eta X.
Irigarairen fitxetatik hartuta, Odietako Gendulainen Quercus pyrenaica-ri (h)
aritz-ametz(a) zeritzaten. Normalean ametz(a) soilik erabiltzen da Euskal
Herrian Quercus pyrenaica-ri deitzeko, baina beharbada toki horretan, Gendulainen, Irigarairen informatzaileari hitzen «mixing» edo nahaste bat gertatu
zitzaion inguruko ezkametz izenarekin.
Botanikaren taxonimiatik euskarazko etimologiara pasatzen bagara orain,
haritz-ametz eta ezkametz izenek gauza bera dioskutela argi eta garbi dakuskegu. Azkueren Hiztegian (1905) eskanda, ezkanda = «roble joven» / «chêneau», (h)arizkandaren bariantetzat hartuta, Zuberoan erabilia. Lhandek bere
Hiztegian (1926) onartzen du ezkanda izen hori, gehi haxkanda, Gotañen
erabilia, eta harixkanda-ra garamatza aita jesuitak (Azkuerenean hari
txkanda forma ere agertzen zen, baina eufoniaren aldetik harixkanda hobestekoa da).
Lagranen (Araban) XX. mendean Ezkanda toponimoa aurkitzen dugu. Eta
horrez gainera ezk- erroak bizirik dirau Euskal Herri osoan gaur egun ere.
Horra hor ezkur hitza.
ezkur = ezk-(h)ur = haritz-(h)ur = harizko (h)ur
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Horren antzera,

ezkametz = ezk-ametz = haritz-ametz = harizko-ametz.

Badago Plácido Múgicaren Hiztegian beste izen biribil bat, goiko nafarreraz hori ere, exkamotx = «roble de hoja rizada y ramas cortas». Nafarroako
Asterainen, Iruñetik mendebaldean dagoen hiri horretan adaburu moztua duten
Quercus faginea espezieko arbolei «arimoches» deritzete. Arabako Munain eta
Okarizko mendian Europan dagoen harizti zaharrenetariko bat dago eta horko
lekuak Arimotz du izen; harizti hori haritzar moztuek osatzen baitute (kasu
honetan haritzak Quercus robur espeziekoak dira).
Azaldu ditudan arrazoiengatik hiztegietan ezkametz hitzari emango nioke
lehentasuna eta ez horren bariantetzat har genezakeen erkametz-ari.
Nik arakatutako toponimian ez dut aurkitu ezkametz izen horren inongo
aztarnarik, baina bai Onomastikan; hor dago «Escámez» deitura, Ezkametz
euskarazko grafiaz idatzita.
Honekin amaitzen dut honako azalpen hau.
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MAGNITUDE ETA UNITATE FISIKOEN NAZIOARTEKO
SINBOLOAK EUSKARAZKO DISKURTSOAN TXERTATZEAN
SORTZEN DIREN ARAZOEI BURUZKO ZENBAIT GOGOETA
J. R. Etxebarria,
Euskal Filologia saila,
Euskal Herriko Unibertsitatea
Irakaskunt za arautuko sisteman euskararen erabilera poliki-poliki
normalizatzen ari den garai honetan, badago zientziaren arloan konponbidean
jarri beharreko arazo espezifiko bat, nazioarteko sinboloekin zerikusia duena.
Izan ere, ukatu gabea izanik testu zientifikoen ezaugarria dela adierazpen
sinbolikoak erabiltzea, zenbait zalantza sortzen dira praktikan nazioartean hi
tzartutako sinbolo matematiko-fisikoak euskarazko diskurtsoan integratzeko
orduan. Zalantza horiek argituz joatea komeni da; are gehiago, euskarazko
irakaskuntza garatuz doan heinean premiazkoa ere badela esan dezakegu.
Artikulu honetan gai horri buruzko zenbait gogoeta plazaratu nahi dira, magnitude eta unitate fisikoen nazioarteko sinboloen kasuan zentratuz, gomendio
egokiak egiteko komenientzia aldarrikatzeko asmoz, eta bide batez proposamen batzuk eginez.
1. PROPOSAMENAK ETA GOMENDIOAK PLAZARATU
BEHARRAREN PREMIAZ
Zientziaren arloan euskaraz diharduten irakasleak eta ikertzaileak ez dira
geldi egon azken urteotan, eta adierazpen teknikoak erabili beharraren bultzadaz,
mota askotako ohiturak eta esamoldeak erabili dituzte praktikan, ikasliburuetan
eta artikuluetan era idatzian eta ikasgeletako jardun mintzatuaren esamolde
eginetan eta irakurbide teknikoetan aurki ditzakegunak. Kasu batzuetan esamolde horiek berdin antzera erabiltzen dira ikastetxe askotan eta beste batzuetan
sakabanaketa handi samarra sumatzen da tokitik tokira. Esan nahi baita, erabil
tzaileen esanbeharrari erantzunez, zenbait ohitura eta estilo desberdin sortzen ari
dira azken urteotan, nola edo hala bateratu eta egokitu behar direnak, guztion
arteko estilo estandar landu bat lortu nahi bada behintzat.
Arazoa loturik dago euskararen ofizialtasunarekin eta normalizazioarekin.
Hain zuzen, hemen aurkezten dudan lan honen abiapuntuan Eusko Jaurlaritzako
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Hezkuntza Saileko arduradunen kezka bat dago. Hezkuntza-sistema ofizialaren
kudeatzaileak izanik, nola edo hala onetsi egin behar izaten dituzte ikastetxeetan
erabiltzekoak diren ikasliburuak, bai kalitate zientifikoaren aldetik eta bai euskararen kalitatearen aldetik ere. Horretarako, testuak argitaratu aurreko onespena lortzea eskatzen diete argitalpenaren kariaz diru-laguntzak jaso nahi dituzten
argitaletxeei. Baina zeren oinarrian eman daiteke onespena euskara teknikozientifikoaren arloan? Zein eratan idatzi behar dira, adibidez, testu zientifikoen
ezaugarri berezi diren adierazpen sinbolikoak eta horien inguruko esamoldeak?
Zein dira gomendatu behar diren esamolde estandarrak?
Zer esanik ez, testuak egokiro idatzi beharra dago. Baina, horretarako,
aldez aurretik argi eduki behar da zein den idatzizko diskurtso estandarra, gero
irakasleek eta testu-idazleek eredutzat hartuko dutena. Aldi berean, ondo
finkatu behar dira sinboloen inguruko esamoldeak, erabiltzaileek eredutzat
hartuko dituztenak eta ahozko diskurtso estandarra eratuko dutenak, ikaste
txetik ikastetxera ahalik eta sakabanaketa txikiena gerta dadin, hizkuntza
normalizatuetan gertatu ohi den antzera.
Horregatik, EIMA plangintzako lanen koordinaziorako taldeak arreta
berezia eskaini behar izan dio irakaskuntza arautuaren barnean ikasmailetan
gora egitean gero eta ugariagoak diren sinbolo zientifikoen erabilerari. Kezka
horri erantzuteko, 2007ko udaberrian gai hori lantzeko mintegi bat abiatu zen,
oraindik ere lanean diharduena, zeinean hainbat irakasle, idazle eta argitara
tzaile hausnarketa bateratua egiten ari diren, sinboloen erabilerari buruzko
gomendioak emateko asmoz, betiere irtenbide estandar bat aurkitzeko bidean.
Artikulu honetan aurkeztuko ditudan gogoetak hausnarketa horren inguruko
ideiak dira, kontuan izanik oraindik ez direla behin betiko finkaturiko akordioak, eztabaidan dauden gaiak baizik.
2. LABURDURAK, SIGLAK, SINBOLOAK ETA BESTE
Hasteko, nazioarteko sinbolo zientifikoen erabileran murgildu aurretik,
sarritan nahasturik eta gauza bera balira bezala tratatzen diren zenbait kontzeptu
definitu eta zehaztuko ditugu: laburdurak, siglak eta sinboloak. Testu idatzietan
erabiltzen diren osagaiak izanik, guztiek daukate ezaugarri komun hau: kon
tzeptu bat era idatzi laburrean adierazteko erabiltzen dira. Hortik aurrera ezaugarri bereizgarriak dituzte, jarraian zehaztu eta nabarmenduko ditugunak.
2.1. Laburdurak
Mota askotakoak daude, latinetik sortua den eta mundu guztian erabiltzen
den «etc.» famatutik hasita gazteek gaur egun erabiltzen dituzten «sms» famatuetara iritsi arte. Izenak berak adierazten duenez, laburduren helburua testuak
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eta informazioak era laburrean ematea da. Hortaz, helburu praktikoak dituzte,
arloan arlokoak. Testu batean agertzen direnean, erabiltzaileek argi ulertu
behar dute bertako laburduren esanahia, eta horregatik askotan zerrendaturik
agertzen dira liburuetako hasierako oharretan. Horixe da, adibidez, hiztegietako kasua, zeinetan, labur beharrez, hitzei buruzko hainbat informazio garran
tzitsu laburdura bidez ematen diren.
Laburdura gehienak hizkuntza bakoitzarenak dira, nahiz eta hizkuntza guztietan erabiltzen direnak ere badauden, etc., vs eta antzekoak adibidez. Gehienetan laburduren ostean puntu bat jarri ohi da, laburdura dela argiro adierazteko,
hala nola Hiztegi Batuan ikus daitezkeen e. (erabili), h. (hobe), iz. (izena), izlag.
(izenlaguna) eta abar. Bestalde, laburdurak hitz hutsenak izan daitezke (aurreko
kasuetan bezala) edo esaldi osoenak (matematikan erabili ohi den f.n.g. adibidez,
«frogatu nahi genuenez» esaldiaren ordez erabiltzen dena).
2.2. Siglak eta akronimoak
Siglak eta akronimoak, funtsean, prozedura linguistiko berberaren emaitza
dira. Izatez, hizkuntza batean idaztean ageri den sintagma bat osatzen duten
hitzen lehenengo letrez osatutako «hitzak» edo «izen» berriak dira. Bien arteko
bereizketa egin nahi denean, normalean sigla deritze sintagmako hitz bakoitzaren
lehenengo letra harturik osatutakoei, eta akronimo, sintagmako hitz bakoitzaren
letra bat baino gehiago hartzen dutenei. Esate baterako, laser (Ligth Amplification by Stimulated Emission of Radiation) sigla dela esango genuke eta transistor (TRANsfer reSISTOR) akronimoa. Dena den, sigla eta akronimo sinonimo
tzat hartzen dira sarri. Horietako batzuek hitz arrunten izaera heltzeraino irits
daitezke –aurreko biekin edo hies hitzaren kasuan gertatzen den bezala, adibidez– eta letra xehez idazten dira. Beste batzuek, ordea, agerian gordetzen dute
sigla-izaera, izen bereziak dira eta letra larriz idazten dira, EHU (Euskal Herriko
Unibertsitatea) edo UEU (Udako Euskal Unibertsitatea) adibidez.
Azpimarratu behar da, siglak hizkuntza batean idatzitako sintagma baten
hitzetan oinarrituriko eraikuntzak direla. Horrek bere arazoak sortzen ditu
hizkuntza batetik beste baterako maileguetan, kasu bakoitzean erabaki beharrekoa izan baitaiteke siglaren osagaiak hitzez hitz itzultzen diren edota sigla
bere osotasunean mailegatzen den.
Artikulu honen gaia siglen problematika ez denez, alde batera utziko dugu
arazoaren azterketa. Bakarrik esango dugu, dena den, euskarari dagokionez
gaur egun nahiko ongi finkaturik daudela laburdurak eta siglak idazteko arau
eta gomendioak.1 Beraz, ez gara horretaz luzatuko.
1
Ikus J.R. Zubimendi, Ortotipografia, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzua, EIMA,
Gasteiz, 2004.
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2.3. Nazioarteko sinbolo matematiko-fisikoak
Laburduren eta siglen antza duten arren (sarritan idatzitako hitzen lehen
letrez idatzitako laburdura gisakoak baitira), bestelako zerbait dira nazioarteko
sinbolo zientifikoak: kontzeptu bati dagozkion idatzizko ikurrak dira, nazioarteko erakundeek hitzarmenez eratu, sortu eta onartuak; kode sinboliko gisa
jokatzen dute eta balio eta idazkera berberak dituzte hizkuntza guztietan.
Hainbat motatakoak izan daitezke: letrak (E, F, m, N...), karaktere alfanumerikoak (0, 1, 3, π, e...) edo bestelako karaktere bereziak (+, –, %, ×...). Beste
era batean ere bereiz daiteke; esate baterako, alde batetik magnitude eta unitateen sinboloak kontsideratuz, eta bestetik, eragiketa matematikoen zeinuak,
sinboloak eta bestelako ikurrak. Artikulu honetan lehenengo motakoak dira
aztergai.
3. MAGNITUDE ETA UNITATE FISIKOEN NAZIOARTEKO
SINBOLOAK
Nazioarteko sinbolo zientifikotzat hartuak izateko, lehenengo ezaugarria
nazioarteko erakunde batek emanak izatea dela esan behar dugu. Testu zientifikoen hedapena mundu osorakoa denez, hizkuntzen arteko informazio sinbolikoaren estandarizazio-prozesua bideratzeko, arloan arloko nazioarteko
erakunde arauemaileak daude, tarteka-marteka zenbait jakintza-arlotako kode
idatziak arautzen dituztenak, mundu osorako arautu ere. Magnitude eta unitate fisikoen kasuan bereziki kontuan hartzekoak dira bi arautegi hauek:
− Unitateen nazioarteko sistema (Système International d’unités, SI),
1960ko Pisu eta Neurrien Konferentzia Orokorrean (Conferènce Générale de Poids et Mesures, CGPM) onartua.
− ISO arauak, kantitate, unitate eta multiploei buruzkoak, International
Organization of Standardization izeneko erakundeak emanak.2
Bestelako arlo zientifikoetan ere antzeko erakundeek ezarritako arauak
daude, hala nola kimikaren arlorako IUPAC (International Union of Pure and
Applied Chemistry) erakundeak emanikoak, edota biologiaren arloko izendapenerako bi kode hauetan ageri diren arauak: International Code of Botanical
Nomenclature (ICBN, 1952) eta International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 1895-1995). Baina arau horiek lotuago daude nomenklatura eta
izendapenarekin karakterekako sinboloekin baino.
Beraz, magnitude eta unitate fisikoen sinboloen kasura itzuliz, diogun
ezen bai SI unitate-sistemari buruzko arauak eta bai ISO arauak ere arau ortotipografikoak direla gehienbat, formulak, ekuazioak, unitateak eta neurriak
2

Kontsultarako, ikus Quantities and Units. ISO Standards Handbook, ISO 1993.
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ordezkatzen dituzten sinboloak nola idatzi behar diren zehazki adierazten
dutenak. Horraino, beraz, berariazko testu idatzi artifizialak mundu osoan
berdin adierazteko arauak direla esan dezakegu, joskera eta semantika propioa
dutenak, helburu jakin baterako estandarizatuak. Edozelan ere, formula eta
adierazpen matematiko-fisikoak ez dira soilik geratzen beren agerpen idatzian,
zeren integratu eta txertatu egiten baitira hizkuntza naturalez osaturiko testu
idatzietan eta baita ahozko testuetan ere. Gainera, berariaz asmaturiko sinboloak izendatu beharra dago, asmatzen dena ez baita soilik sinbolo estandarra,
zeren, horrez gain, horrekin batera erabili beharreko izena bera ere arautzen
baita, hein batean behintzat. Nolanahi den, nazioarteko sinboloen integrazio
edo txertatze hori zenbait mailatan egin behar izaten denez, mailaz mailako
erabakiak hartu behar izaten dira hizkuntza bakoitzean integratzean; hots, gure
kasuan, euskaraz integratzean.
4. MAGNITUDE ETA UNITATE FISIKOEN NAZIOARTEKO
SINBOLOEN ERABILERA
Magnitude eta unitateei dagokienez (oro har, gainerako ikur matematikofisikoen erabilerari dagokionez ere antzera gertatzen da), hizkuntzaren lau
maila hauek eduki behar dira kontuan:
− Unitateen sinboloak eurak, nazioartekoak eta aldaezinak direnak, mundu
guztian berdinak (baina adierazpen idatzian soilik). Ortotipografiari dagokionez, letrakera zuzenez idazten dira, berdin hizkuntza guztietan:
m, s, kg, A, C, J…

− Magnitudeen sinboloak, hauek ere nazioartekoak, adierazpen sinboliko
idatzirako baliatzen direnak, arau ortotipografiko zehatzak dituztenak
letrakerari dagokionez (magnitude eskalarrak letrakera etzanez, magnitude bektorialak letrakera lodi etzanez, etc.):
F («indarra»), v («abiadura»), W («lana»)...

− Unitateen izena, nazioartekoa baina hizkuntza bakoitzera egokiturik
dagoena, ortografia eta fonetika hizkuntzaren arabera moldaturik
daukana, hitz arrunt modura idatziz eta ahoz erabiltzekoa baita. Adibidez, honelaxe emango ditugu aurreko unitateen izenak euskaraz:
metro, segundo, kilogramo, ampere, coulomb, joule…

− Magnitudeen izenak, hizkuntza bakoitzekoak direnak, izan ere hizkun
tza orokorreko hitz arruntak baitira, nahiz termino teknikoak izan:
luzera, denbora, masa, korronte elektrikoa, karga elektrikoa, energia/lana…
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Maila horiek batera ageri dira hurrengo koadroan, zeinean euskararen
kasuaz gain guregan kontaktuzko eragin zuzena duten hizkuntza hurbilenen
kasuak ere azaltzen diren:
gaztelania

frantsesa

ingelesa

euskara

metro
segundo (m.)
kilogramo
newton
julio

mètre
seconde (f.)
kilogramme
newton
joule

meter, metre
second
kilogram(me)
newton
joule

metro
segundo
kilogramo
newton
joule

m
s
kg
N
J

longitud, l, x
tiempo, t
masa, m
fuerza, F
trabajo, W

m
s
kg
N
J

longueur, l, x
temps, t
masse, m
force, F
travail, W

m
s
kg
N
J

length, l, x
time, t
mass, m
force, F
work, W

m
s
kg
N
J

luzera, l, x
denbora, t
masa, m
indarra, F
lana, W

5. MAGNITUDE ETA UNITATE FISIKOEN NAZIOARTEKO
SINBOLOAK EUSKARAZKO DISKURTSO IDATZIAN
TXERTATZEAN SORTZEN DIREN ARAZOAK ETA AZTERTU
BEHARREKO ARAU EDO GOMENDIOAK
Aurreko puntuan aipaturiko hiru erabilera-mailez gain –hizkuntza guztiei
modu orokorrean dagozkienak, bestalde–, hizkuntza bakoitzaren ezaugarriak
tarteko, kasuan kasuko egokitzapen bereziak egin behar izaten dira batzuetan.
Horixe da, hain zuzen, euskararen kasuan gertatzen dena, zeren, deklinazio-atzizkien erabilera dela-eta, zenbait arau ortotipografiko finkatu behar baitira,
batasunerako estilo estandarra finkatze aldera. Bereziki, honako puntu hauek
zehaztu behar dira arau edo gomendio gisa erabakitzeko:
− Lehenik eta behin, oinarrizko kontzeptu bat finkatu behar da, honelaxe
defini daitekeena: «diskurtso barruan integratzean, sinboloek hitz arrunten
zeregina betetzen dute, eta hitz arrunten erara hartzen dituzte deklinazioatzizkiak». Agian gehiago zehaztu behar genuke definizioa, gaineratuz
ezen hitz arruntaren kontsiderazioa adierazpen sinboliko osoari aplikatzen
zaiola eta ez sinbolo bakoitzari; esan nahi baita, hitz bakartzat hartzen dela
bai sinbolo bakun bakoitza (bakarrik doanean), bai neurri osoa (zenbaki
batez eta unitate sinbolo batez osaturiko sinbolo konposatua) eta bai adierazpen matematiko-fisikoa osoa (formula, ekuazioa...)
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− Aurreko kontzeptua finkatu ondoren, batasun (edo izen-sintagma) modura hartzen den adierazpen sinbolikoak hartzen du deklinazio-atzizkia,
eta horrela itsasten zaio aurreko atalean aipaturiko hiru erabilera-mailetan. Zernahi gisaz, ortotipografiari dagokionez, desberdin jokatzen da,
maila zein den kontuan hartuta, honelaxe preseski:
  • Adierazpen sinboliko osoa diskurtso idatzian txertatzean, deklinazioatzizkia sinbolo osoari gehitzen zaio, sinboloa eta atzizkia marratxo
batez bereiziz, adibide hauetan adierazten den eran.
Balbula horrek 25 N/cm2-ko presiorako balio du.
Radarrak 139 km/h-ko abiadura neurtu du.

  • Aurreko adibideetan suma daitekeenez, marratxoaren helburua deskodifikatu beharreko kode sinbolikoa eta atzizkia argiro bereiztea da;
helburu markatzaile hutsa du, hortaz.
  • Dena den, arau horrek badu salbuespen bat, zenbakiei dagokiena
preseski. Izan ere, zenbakiak digitu arabiarren (0, 1, 2...) bidez adierazten direnean ez da zertan jarri marratxorik, argi eta garbi geratzen
baita zein den sinboloaren amaiera eta zein atzizkia.
Azaroaren 26an biltzekoak dira elkarteko kideak.
Aurtengo beherapenetan % 35eko deskontua aplikatzen ari dira.

  • Sinbolo osoa hitzen bidez idazten den kasuan, besterik gabe gehitzen
zaio atzizkia izen-sintagma osoari, inolako marratxorik gabe. Esate
baterako, aurreko adibideen forma idatzi osoa honako hau izango li
tzateke, hurrenez hurren:
Balbula hori 10 Pa-eko presioa kontrolatzeko gai da →
   «Balbula hori hamar pascaleko presioa kontrolatzeko gai da»
Azaroaren 26an biltzekoak dira elkarteko kideak →
   «Azaroaren hogeita seian biltzekoak dira elkarteko kideak»
Aurtengo beherapenetan % 35eko deskontua aplikatzen ari dira» →
  «Aurtengo beherapenetan ehuneko hogeita hamabosteko deskontua
aplikatzen ari dira»

  • Ahozko diskurtsoan ere izen-sintagma osoari gehitzen zaio atzizkia, bai
hizkera naturala erabiltzean eta bai irakurketa teknikoa egitean ere.
40 N/cm2-ko presioa → «berrogei newton zati zentimetro karratuko presioa»

6. ONDORIO MODURA
Magnitude eta unitate fisikoen nazioarteko sinboloak euskarazko diskur
tsoan txertatzean sortzen diren arazoei buruz artikulu honetan azaldu diren
gogoetak ondorio hauetan laburbil daitezke:
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a)	Arazoaren parte bat erabat arauturik dago nazioartean, sinboloen ortotipografiarekin zerikusia duena preseski, eta egilearen ustez, parte
hori euskaraz ere bere osotasunean onartu beharrekoa da, formula eta
adierazpen zientifiko hutsei dagokiena hain zuzen.
b)	Adierazpen zientifikoak hizkuntza naturaletako diskurtsoan txerta
tzeari dagokion partea, hizkuntza bakoitzean erabaki beharrekoa da.
Euskaraz ere bai, noski. Horretan kontuan hartu behar ditugu euskarazko ortografia eta fonetika, maileguak egokitzeko orduan bereziki,
gainerako hizkuntzetan egiten den antzera.
c)	Garrantzitsua da adierazpen zientifikoak euskarazko diskurtsoan
integratzeko moduak zehatz aztertzea, jadanik sorturiko erabileraohiturak kontuan hartuz, horien zehaztapenak eginez, ondoren proposamen bateratuak egin ahal izateko. Eta, zer esanik ez, funtsezkoa da
proposamen horiek gizarteratzea, feed-back edo berrelikadura baten
bidez, berriro ere informazio bateratu hori erabiltzaileei helaraziz.
Ziurrenik gomendioen bidez abiatu beharko da prozesua, ohitura bateratuak eginez joateko, azkenean estilo estandar baten finkapenean
laguntzeko.

EL EUSQUERA Y LAS JERGAS GREMIALES
DE ASTURIAS
Ramón de Andrés,
Seminariu de Filoloxía Asturiana
Universidad de Oviedo
Con bastante frecuencia, los lingüistas y dialectólogos no han hecho
distinción entre argot y jerga, definiendo ambos como una variedad de lengua, basada casi exclusivamente en un vocabulario diferenciado, usada por
un grupo social o profesional. No obstante, los especialistas (lingüistas, sociolingüistas) que se han enfrentado al estudio de este tipo de hablas, se han
visto obligados a distinguir los argots de las jergas1. Hay varias diferencias
fundamentales. Los argots (por ejemplo, el de los estudiantes o el de los
pasotas) tienen como función primordial el servir de elemento identitario y
cohesionador de grupo; no tienen función críptica; su vocabulario característico no constituye un inventario cerrado; se usa entre los miembros del grupo
pero no existe una frontera nítida con los registros más informales de la
lengua general. Por contra, las jergas (por ejemplo, la de los tejeros de Llanes o la de los caldereros de Miranda de Avilés) tienen como función primordial la de no ser entendidas por los ajenos al grupo (función críptica); su
vocabulario constituye un inventario cerrado que sigue procedimientos formalizados para deformar o encriptar las palabras de la lengua general; se usa
entre los miembros del grupo sólo ante personas ajenas a él, y no se mezcla
con la lengua general2.
Sin ánimo de minusvalorar ninguna definición, más bien de hacer una
síntesis en la que nos podamos sentir cómodos, aporto la siguiente: una jerga
1
Así, igualan argot y jerga el Diccionario de lingüística coord. por Ramon Cerdà; el Diccionario de términos filológicos de Lázaro Carreter, que sin embargo distingue dentro de la jerga
cuatro tipos; o el Diccionario de lingüística de Cardona. Otros hacen distinciones que no tienen
verdadera pertinencia lingüística y sociolingüística, como la de Amado Alonso, recogida en el
Diccionario de lingüística de la escuela española de Abad Nebot, que se basa en la «desvalorización» y «menosprecio» que la jerga (por ejemplo, la lengua de los marineros) tiene frente las
lenguas especiales (por ejemplo, la lengua de la marina).
2
Para estas distinciones, ver, entre otros, García González, «El mansolea. Una jerga gremial…»; Rodrigues Gomes, «Rellaciones llingüístiques ente les xírigues gremiales…», pp. 45-47,
y «As gírias gremiais como entidades lingüísticas», en Falas secretas…, pp. 13.38. También,
Álvarez López, El burón…, pp. 91 y ss.
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es una modalidad lingüística con finalidad ocultadora o críptica (criptolecto
gremial es la acertada propuesta terminológica de Rodrigues Gomes3), constituida esencialmente por una apreciable cantidad de elementos léxicos con
características desconocidas (incomprensibles) en la lengua a la que pertenece
y en la que se basa. Así pues, la función primordial de las jergas es la de
entenderse los miembros del grupo sin ser entendidos por los ajenos a él; se
podría decir que una jerga proporciona una especie de «idioma de bolsillo» a
sus usuarios, que manejando unos pocos cientos de palabras peculiares, construyen una lengua incomprensible. Además, según se ha observado en otras
ocasiones en referencia a las jergas de Asturias, estas no sólo cumplen esa
función comunicativa críptica, sino también una función identitaria de grupo,
por cuanto esas maneras de hablar acaban constituyendo señas de identidad
claramente reconocibles4.
1. LAS JERGAS ARTESANALES DE ASTURIAS
Hasta la fecha, en Asturias se tiene constancia de la existencia de ocho
jergas crípticas, usadas por diversos grupos profesionales ambulantes. Son las
siguientes, de Oeste a Este e indicando las abreviaturas con las que las identificaremos a lo largo de este trabajo5: el tixeleiru6 [tix.], de los tixeleiros o
conqueiros7 (fabricantes de recipientes de madera) de A Estierna (Ibias); el
maconeiru [mac.], de los cesteiros de El Rebol.lal (Degaña)8; el bron, de los
caldereros de Miranda (Avilés); el bron de San Xuan [bronsx.], de los caldereros y luego de los tratantes de ganado de San Xuan (Grau); el ergue [erg.]
o jerga de argina [jarg.]9, de los canteros del oriente de Asturias, especialRodrigues Gomes, Falas secretas…, pp. 21-25.
En palabras de Sánchez Vicente, en «Trabajo y lenguas grupales en la Asturies de la
emigración»: «…una parte del vocabulario inespecífico de la sociedad en que se insertan es
sustituido por otro propio, que tiene, al mismo tiempo, una función ocultadora, hacia fuera, y otra
identificativa, hacia adentro» (p. 11).
5
Par la confección de este trabajo agradecemos al profesor Fernando Álvarez-Balbuena
García las informaciones inéditas sobre el maconeiru de El Rebol.lal, y al profesor Gotzon Aurrekoetxea Olabarri las observaciones de diverso tipo sobre aspectos de lingüística vasca.
6
Aunque se ve escrito sobre todo tixileiru, creemos que, por una mínima regularización
ortográfica, la escritura más correcta es tixeleiru, pues es un derivado directo tixela «vasija de
madera, sartén».
7
Aunque se ve escrito sobre todo como cunqueiros, creemos que por una mínima regularización ortográfica la escritura más correcta es conqueiru, pues es un derivado directo de conca
o concu «cuenco».
8
Jerga, o más bien «subjerga», muy semejante al tixeleiru, descubierta por Álvarez-Balbuena García, de la que informa por primera vez en el libro colectivo Degaña, el secreto mejor
guardado de Asturias, de 2006.
9
«Jerga de argina» es la denominación que usa Feito en Artesanía popular asturiana (1977).
Canella Secades, en sus Estudios Asturianos (Cartafueyos d’Asturies), de 1886, cita a los «Erguinos ó canteros de Rivadesella» (pp. 255-256).
3
4
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mente de Llanes y Ribesella; la xíriga [xír.] o tamargu, de los tamargos o
tejeros del oriente de Asturias10, especialmente de Llanes y Ribesella; el varbéu
[varb.], cascón o vascuence de los donjuanes, de los goxeros o cesteros de
Peñamellera11; y el mansolea [mans.], de los zapateros de Pimiango (Ribadeva). Hay que tener en cuenta que algunas jergas son en realidad «subjergas»,
o complemento de otras, a las que añaden una determinada cantidad de vocabulario: el maconeiru es complemento del tixeleiru; el bron de San Xuan, del
bron; y el ergue de la xíriga.
bron

(Mir.)

mansolea
ergue
bron

(S. Xuan)

xíriga
tixeleiru

varbéu
maconeiru

2. ALGUNAS CUESTIONES DE MÉTODO
En lo que concierne a las jergas asturianas, se pueden hacer dos observaciones metodológicas que atañen a su concepción lingüística y a su estudio:
(1) La lengua base de las jergas asturianas es el asturiano (no se han
descubierto jergas en el ámbito del gallego-asturiano). Por consiguiente, el
hablante del bron o de la xíriga no usa un idioma específico, ni se expresa
en un castellano peculiar –como en ocasiones se ha insinuado–, sino que
habla en asturiano con peculiaridades léxicas propias de la jerga. En efecto,
se comprueba fácilmente que en general nuestras jergas presentan un sistema
fonológico, morfosintáctico y léxico que corresponde al de la lengua asturiana12. Y así, encontramos el fonema /ʃ/ «x»; el fonema /ʎ/ «ll» en inicial de
palabra correspondiendo a una l- del castellano o del gallego; el fonema /ʈʂ/
10
Canella Secades, en sus Estudios Asturianos (Cartafueyos d’Asturies), de 1886, cita a «los
Tamargos ó tejeros de Llanes» (p. 256).
11
Canella Secades, en sus Estudios Asturianos (Cartafueyos d’Asturies), de 1886, cita «…y
aún los Goxeros ó maconeros de Peñamellera» (p. 256).
12
Sin embargo, al este del río Purón, en el extremo oriental de Asturias, habría que considerar como lengua base un castellano de sustrato asturiano-leonés oriental, sin fonema [ʃ]. Y así,
en jergas orientales y próximas entre sí encontramos contrastes como mans. jidu -a «bueno -a»,
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«l.l» en el área correspondiente del asturiano occidental; terminaciones de
masculino singular en -u; sufijo diminutivo -ín con plural -inos; concordancias de neutro en el adjetivo; pérdida de la preposición de en determinados
contextos; sistema pronominal de tipo asturiano; terminaciones participiales
del tipo -áu, -íu; etc. Compruébese en los siguientes ejemplos: tix. l.louzanu
«as de la baraja», xipu «humo»; bron llanosu «colchón», xabandíu «jabón»,
xodín «ángel», xodinos «ángeles»; xír. llumia «prostituta», xidoniáu «muy
hermoso», chero’l gandu’l gachu «farmacia», ¿Pararán-y ascode anzainas /
d’axativati la orosa? «¿Tendrá muchas ganas de robarte la bola de oro?»13;
varb. lluqueru «puchero», araguíu «tocino», artifa engaldosáu «borona preñada», araguía escodáu «carne gorda», albeñáronse con unas búcaras de
pijorriu y viciaron «se emborracharon con unas botellas de sidra y se fueron»,
Esi yá tien asilfa al juandechoba que lu va jatear «Ese ya tiene encima a la
muerte que lo va a comer»; mans. llaguitu «saco o bolsa de las herramientas»,
trobáu «beodo».
(2) Las palabras del asturiano general o dialectal que se utilizan en las
jergas inalteradas en forma y significado, no forman parte de las mismas, a
menos que estén en desuso en el ámbito dialectal circundante, en cuyo caso
cumplen su función críptica por ser incomprensibles y, por tanto, son jergales.
Téngase en cuenta, pues, las circunstancias que pueden rodear las siguientes
palabras, todas ellas del asturiano general y presentes en diccionarios de diverso tipo, incluido el normativo académico14: tix. l.laceira «miseria», cazurru
«habitante de Castilla»; bron escaecer «olvidar», reburdiar «refunfuñar»,
rancer «susurrar»; xír. xalonga o sapalonguia «rana», atropar «reunir»; mans.
belurdia «mentira, embuste», galbana «pereza».
3. PROCEDENCIA DE LAS PALABRAS JERGALES
El material léxico característico de las jergas de Asturias tiene diversas
procedencias, según ya ha sido estudiado por diversos autores:
(a) Hay palabras asturianas deformadas en su expresión y en su contenido gracias a diversos procedimientos. Ejemplos: tix. al.lumona «luna» (de ast.
occ. al.lumar «alumbrar»), l.lavandeiru «fraile» (de ast. occ. l.lavar «lavar»);
bron americuxu «americano», llagrimosa «cebolla» (de ast. llágrima «lágrima»), maquín «camino» (de ast. camín), esgolanciu «serpiente» (de ast. escolanciu «lución»), guañu «hombre joven» (de ast. guañu «brote de una planta
o de un tubérculo»); xír. algamar «comprar» (de ast. algamar «alcanzar, confrente a xír. xidu -a «bueno -a». Ver García González «La frontera oriental del asturiano: razones
históricas de su fijación», «La frontera oriental del asturiano» y «El asturiano oriental».
13
Versos en Nel y Flor. Cuento idílico en bable, de Pepín de Pría, libro tercero, «Daqué de
xíriga», Llanes, El Oriente de Llanes, 1972, p. 106.
14
Así constan en Academia de la Llingua Asturiana, Diccionariu de la llingua asturiana.
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seguir»), mayar «comer» (de ast. mayar «machacar»), felpeyina «manta» (de
ast. felpeyu «harapo»); varb. burriana «frío» (de ast. burriana «niebla, aire
frío de la mañana»); mans. zomu «muchacho» (de ast. mozu), h.ilosa «camisa,
sábana» (de ast. or. h.ilu «hilo»).
(b) Otras palabras han sido tomadas de lenguas diversas, ya sea directamente o a través de otras jergas15. Así, del gallego-portugués: tix. loxa «cuadra», bron folla «lata», mais «más»; del castellano: xír. hembricia «mujer
guapa»; del catalán: bron fainar «hacer», forxa «fragua», llarte «tocino», xipar
«orinar», mans. llatre «ladrón»; del vasco: mutil «muchacho», guilfa «llave»;
del francés: bron fromaxe «queso», fuesa «vez», chanche «cambio», xen «perro», xír. motón «carnero»; del occitano: bron aplén «mucho, caro, completo»
(plen «mucho»), nosautos «nosotros» (occ. nosautes), tix. sapún «jabón»,
meira «madre».
(c) Por último, en muchos casos es difícil determinar con precisión si
las palabras jergales fueron tomadas del romaní o lengua de los gitanos, o
bien de la germanía o jerga de los malhechores, ya que los trasvases de
una y otra fuente fueron constantes. Algunos ejemplos: piltra «cama»,
canguelo «miedo», xír. bayuca «taberna», calco «zapato», xír. gumarra
«gallina».
4. LOS EUSQUERISMOS DE LAS JERGAS
La presencia de palabras de origen vasco en las jergas artesanales de
Asturias, especialmente en las más orientales, es una evidencia que no ha
pasado desapercibida para prácticamente ningún estudioso del tema. Ya Canella Secades en 1886, en sus Estudios asturianos (Cartafueyos d’Asturies),
escribe acerca del ergue de Ribesella, la xíriga de Llanes y el varbéu de Peñamellera: «…extraño lenguaje de forma castellana, aunque con nombres
mudados y raras construcciones, digno de la atención de los filólogos que
hallarían allí rastros y vestigios del euskaro»; y en nota a pie de página cita
como vascas varias palabras, de las que realmente podemos estar seguros de
picoa «olla»16. En 1924 Llano de Roza tenía clara la relación con el vasco:
«En la xíriga, bron y tixileira, hay algunos vocablos españoles que significación distinta de la verdadera, y otros –muy escasos– del francés y del
15
Aspecto muy estudiado por Rodrigues Gomes en Falas secretas. Estudo das gírias gremiais galego-portuguesas e ibéricas.
16
Canella Secades, Estudios asturianos (Cartafueyos d’Asturies), p. 256. La primera noticia
y recogida léxica de una jerga asturiana es la que hizo el médico y pedagogo catalán Mariano
Cubí i Soler en 1846-47 acerca del bron de Miranda de Avilés, dada a conocer en 2005 por
Feito en Don Mariano Cubí i Soler…; se conserva en un manuscrito depositado en la Real Academia Gallega y da cuenta de 61 palabras del bron.
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vascuence»17. La presencia de estos eusquerismos tiene dos motivaciones claras: (a) las relaciones de los artesanos asturianos con el País Vasco, sobre todo
Vizcaya, que era uno de sus destinos laborales, junto con León, Burgos, Palencia, Santander o la Asturias occidental18; (b) el hecho de que el vascuence
ofrece una valiosa materia prima para elaborar vocabulario jergal, pues cumple
a la perfección la función ocultadora o críptica de las jergas, por ser una lengua incomprensible para los hablantes de lenguas circundantes. No obstante,
no hay que suponer que todos los vasquismos de nuestras jergas fueron tomados directamente del eusquera, ya que muchos habrían sido ya adaptados en
tiempos anteriores y circularían como palabras criptolectales que se transferirían de unas jergas a otras19.
Hasta tal punto la lengua vasca fue percibida como habla incomprensible, que el término vascuence, y sus variantes vascuencie, vascuenciu, mascuence, mascuencie y mascuenciu, sirve en varb. y mans. para designar
cualquier «jerga, jerigonza, cualquier lengua desconocida o que no se entiende». En este sentido, la lengua vasca se iguala a otra lengua ininteligible,
el latín de los curas y los cultos; de hecho, algunas jergas de Galicia y Portugal llevan nombres tales como latín dos arguinas (de los canteros de
Cotobade y Terra de Montes, Pontevedra), latín dos chafoutas (de los albañiles de Tomiño, Pontevedra) o latim dos canhoteiros (de los canteros de
Minho, Portugal)20.
No podemos olvidar que la jerga de los cesteros de Peñamellera recibe
el nombre de varbéu, vascuence de los donjuanes o cascón, denominación esta
última que, en nuestra opinión, puede ser una adaptación del vasco kaskoi,
variante de gaskoi21, con el significado de «gascón, habitante de Gascuña,
habla de Gascuña», región limítrofe con el País Vasco cuya lengua seguramente sería percibida como algo extraño por los foráneos.
Como ya hemos comentado, la mayor incidencia jergal de eusquerismos
en Asturias se registra en la zona oriental. Tomando como referencia el libro
colectivo Xírigues. Lengua y vida de los artesanos asturianos ambulantes,
Llano Roza, «La tixileira, dialecto jergal asturiano», p. 20.
Muñoz Valle, en «La xíriga, el lenguaje de los tejeros de Llanes…», p. 446, cita las zonas
donde se desplazaban los tamargos o tejeros del oriente asturiano: León, Burgos, Palencia, Santander, Asturias Occidental y Vizcaya.
19
Así supone García González en «El mansolea: una jerga gremial del oriente de Asturias»:
«El vasco ha contribuido, pues, en mayor o menor medida, a la formación de las diversas jergas
gremiales repartidas por nuestra geografía. En la mayoría de los casos, sin duda, por tratarse de
una región muy visitada por grupos de trabajadores ambulantes, pero en otros momentos quizá
haya que reflexionar en torno a un fondo argótico común constituido por vocablos de estos orígenes» (p. 399).
20
Ver Rodrigues Gomes, Falas secretas…
21
Esta terminación -oi del vasco, que en las voces procedentes del latín o del romance remonta a -one, puede adaptarse en los préstamos jergales como -ón. Es el mismo caso de xír. y
varb. morrón «criado, muchacho», del vasco morroi «criado, mozo».
17
18
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coordinado por Sánchez Vicente en el año 2004, y añadiendo los datos inéditos de 2008 de Álvarez-Balbuena García sobre el maconeiru y los de
Valdés Díaz sobre el bron de San Xuan del mismo año, hemos hecho un
sencillo recuento del que resulta el siguiente gráfico, en el que las cifras en
redonda representan el número total de vocablos22 y las cifras en cursiva los
vasquismos que en nuestra opinión pueden considerarse seguros:

Número de vasquismos seguros
sobre el total del vocabulario

795

24

Tixeleiru Maconeiru

Bron - Bron
San Xuan

Vasquismos

563
293

316

117

55

71

Xíriga-Ergue

Varbéu

Mansolea

330

4

Total

22
Reunimos en un mismo ítem las cifras de la xíriga (534 palabras en el vocabulario
de Martín Caso & otros) y del ergue (29 palabras en el vocabulario de Pérez Melero &
Sánchez Vicente). Téngase en cuenta que el número total de vocablos de cada jerga varía
según la fuente debido a que el número de palabras recogidas se incrementó según los años,
y también porque en algunos casos el léxico jergal se nutrió de neologismos incorporados
por el recopilador. Para el tixeleiru, Joseph A. Fernández daba en El habla de Sisterna 286
palabras, que reproducen Feito & Sánchez Vicente en el citado libro colectivo, pero en
Artesanía popular asturiana Feito daba sólo 167; por su parte, Álvarez-Balbuena García
añade para el maconeiru 44 nuevas. En el caso del bron, las 715 de Feito eran sólo 248 en
Artesanía popular asturiana, lo cual se explica porque una gran cantidad de palabras «han
sido elaboradas en las clases de bron durante los cursos 1996 al 2002 por consenso de todos
los alumnos», como el propio autor informa (p. 213). En Artesanía popular asturiana, Feito consignaba 222 palabras bajo la denominación de «jerga de argina», que difieren bastante de las cifras que manejamos para la xíriga, el ergue o ambos reunidos. Con respecto a la
xíriga, Feito, en la obra citada, daba una cifra de 251 palabras, que se convierten en 341 en
Elviro Martínez, «Los tejeros de Llanes y su lenguaje». Las 316 palabras que atribuye al
mansolea Campandegui García en el libro colectivo coordinado por Sánchez Vicente, eran
solamente 169 en la Artesanía popular asturiana de Feito, y 242 en «El mansolea…», de
García González.
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En el siguiente gráfico mostramos el porcentaje de vasquismos seguros
sobre el total de vocablos de cada jerga:

Porcentaje de vocablos de seguro origen vasco
22,4%

20,74%
18,7%

1,4%
Tixeleiru Maconeiru

3,0%

Bron - Bron
San Xuan

Xíriga-Ergue

Varbéu

Mansolea

Como se puede observar, la incidencia de vasquismos es notablemente
superior en las jergas de la Asturias oriental, con un contraste muy marcado.
5. EUSQUERISMOS: CUESTIONES DE CONCEPTO
No todas las palabras de origen vasco han de ser consideradas eusquerismos
de las jergas. En este sentido, propongo las siguientes pautas conceptuales:
(1) En las jergas de Asturias se deben considerar eusquerismos las palabras que proceden del vasco, aunque provengan etimológicamente de otra
lengua. Así, el varb. y mans. paízu «sacerdote», varbéu «nombre de jerga»,
varb. garcelopa «cárcel» o xír. y mans. estigar «castigar» pueden considerarse eusquerismos al proceder, respectivamente, de las palabras vascas apaiz
«cura», berba «palabra, expresión», gartzela «cárcel» y gaztigatu «castigar», aunque sabemos que tienen origen a su vez en el latín abbas «abad»,
vĕrbum «palabra» o vĕrba «palabras», castellano cárcel y castigar.
(2) En las jergas de Asturias no se pueden considerar eusquerismos las
palabras de origen vasco que llegan ya integradas como vocablos de otras
lenguas. Por ejemplo, la voz bron chamarra «chaqueta» no parece un eusquerismo en esa jerga, sino que está tomada del asturiano chamarra «prenda de
vistir más curtia que l’abrigu que se pon penriba la ropa pa tornar el fríu»; el
hecho de que este sustantivo proceda a su vez del vasco txamarra «chamarra,
blusa», es relevante solamente para el asturiano, pero no para el bron.
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6. DETECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE EUSQUERISMOS:
CUESTIONES DE MÉTODO
Hechas las consideraciones anteriores, y una vez enfrentados al estudio
de los eusquerismos en nuestras jergas, creemos necesario establecer dos
cuestiones de método:
(1) Ortografía normativa. Las palabras asturianas y las vascas, al igual
que las castellanas o de otras lenguas, se deben citar por su grafía normativa,
a no ser que otras circunstancias aconsejen otro proceder. Así pues, las letras
«l.l» o «h.» son las que deben usarse al citar las palabras tix. l.lavandeiru
«fraile» o mans. h.ilosa «camisa» (y no, pongamos por caso, «chavandeiru»
o «jilosa»). De la misma manera, el uso de letras como «h» o «g» en palabras
vascas se ajustará a la ortografía normativa de esa lengua: haragi «carne»,
ehun «cien» (y no «aragui» o «eun»). Lógicamente, este principio no se aplica una vez que la palabra eusquérica ha entrado en una jerga asturiana, puesto que entonces ya es, de hecho, una palabra asturiana, que se someterá a la
ortografía bable; por ejemplo, el vasco hogei «veinte» pasa a la xír. como
oguei (quizá mejor oguéi) «veinte», en donde vemos usado el acento gráfico,
suprimida la «h» muda y usada la grafía «gu» propia del asturiano.
(2) Características de la lengua vasca. Para la detección, estudio e interpretación de los eusquerismos hay que tener en cuenta importantes características fónicas, gramaticales, léxicas y dialectales de la lengua vasca. El repaso
del tratamiento que diversos estudiosos dieron a los eusquerismos de nuestras
jergas, nos demuestra que el no tener en cuenta dichas características (por
ejemplo, artículo -a pospuesto, declinación, rasgos verbales, sufijos, etc.), lleva
a errores de análisis. Más adelante nos extenderemos en este punto examinando casos concretos, pero podemos adelantar que tener en cuenta esta recomendación facilita notablemente la labor, puesto que explicaremos mejor por qué
una palabra vasca se ha adaptado en la jerga de una determinada forma; interpretaremos correctamente algunos fenómenos, atribuyéndolos a conocidas características del vascuence, y no a las típicas deformaciones caprichosas o
imprecisas que tanto abundan en las jergas; detectaremos vasquismos que pueden pasar desapercibidos; y, finalmente, detectaremos si tal o cual palabra
procede del eusquera general o de algún dialecto geográfico concreto.
7. EXAMEN DE LOS EUSQUERISMOS DE LAS JERGAS
ASTURIANAS
7.1. Eusquerismos con rasgos fónicos peculiares del vasco
Con frecuencia, los eusquerismos de nuestras jergas presentan fenómenos
fonéticos típicos de la lengua vasca, que hay que tener en cuenta a la hora de
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establecer correctamente la etimología. Así, xír. esñia y ergue esnía, ambas
con el significado de «leche», están tomados del vasco esne «leche» + artículo -a, lo cual da lugar a determinadas alteraciones fónicas presentes en las
voces jergales. Por otro lado, es importante no olvidar que el vascuence –a no
ser en vizcaíno moderno, donde este procedimiento ya no tiene vigencia– puede formar derivados expresivos (afectivos, diminutivos), además de mediante
sufijos, mediante la palatalización de consonantes del lexema. Sin duda alguna, este procedimiento está presente en algunos de los eusquerismos jergales.
Por ejemplo, el eusq. sagardoa o sagardua «la sidra» da lugar al varb. sagardúa «sidra», pero bron xabardúa y xír. xagardúa «sidra» remontan seguramente a la forma expresiva xagardoa o xagardua «la sidrita». Lo mismo
cabe decir de xír. xagarda, en relación con sagarra «la manzana» (sagar
«manzana» + artículo -a), pero más bien a través de su forma expresiva xagarra «la manzanita». En cuanto a mans. jiméu «hijo» y varb. jiméu / jimea
«hijo, -a», además de otras posibilidades, proponemos que se tome en consideración su relación con seme «hijo», a través de la forma expresiva palatalizada xeme «hijito», con evolución de [ʃ] > [x], como es de esperar en esta
zona oriental de Asturias.
7.2. Eusquerismos con adaptación o alteración fónica
En el préstamo de palabras de una lengua a otra, se transfieren no solo
significados, sino también fonemas y combinaciones de fonemas, de los cuales
una parte es extraña al sistema y a las pautas de la lengua receptora. En estos
casos, la palabra extraña sufre un proceso de adaptación en sus constituyentes
fónicos, hasta acomodarse a las reglas de llegada. Por supuesto, los eusquerismos
sufrieron tal proceso en su transferencia a las jergas de Asturias, que afectó casi
exclusivamente a las consonantes, dado que el sistema vocálico vasco y sus reglas
de combinación no resultan muy ajenas al asturiano. En concreto, la adaptación
fonética se produjo porque las palabras vascas originarias tenían:
(a) Ciertas consonantes desconocidas en asturiano.
(a) Ciertas consonantes no tolerables por el asturiano en final de palabra.
(b) Ciertas combinaciones de consonantes no tolerables por el asturiano
en final de sílaba.
Como resultado de este contraste, se produjeron ciertas adaptaciones:
– Adaptación del fonema vasco [s] «z» en [θ]:
«siete».

zazpi

«siete» > xír. zaspi

– Adaptación del fonema vasco [ts] «tz» en [θ] u otros fonemas: gatza
«la sal», > xír. gaza «sal»; potzo «perro grande» > xír. puz / puza «perro, -a»; giltza «llave» > xír. y varb. guilfa «llave»; ezkontza «boda»
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> mans. esconda «boda», xír. y mans. escondase y escondarse respectivamente «casarse», varb. escundiar «casar», si no es que se toma de
ezkondu «casarse, casado»; zortzi «ocho» > xír. sorti «ocho».
– Adición de vocal de apoyo para una consonante en posición final:
«uno» > xír., mans. bate «dos».

bat

– Supresión de una consonante final: bat «uno» > xír. ba «uno, una vez»;
bost «cinco» > xír. bos «cinco»; maket «porra, palo muy grueso»
> varb. maque «palo, tranca», mans. maque «golpe».
En otras ocasiones encontramos alteraciones fónicas que no obedecen
estrictamente a una adaptación de un modelo extraño. Así, hay aféresis o
pérdida de la vocal inicial en xír. y mans. ría «piedra», de harria «la piedra»;
cambio en la vocal inicial, como en egun «día» > xír., mans. agún «día»,
mandarra «el mulo macho» > bron mundarro «burro»; alteración de la vocal
final, como en masta «mástil» > xír. y mans. maste «pene», xír. mastu «pene»,
zorri «piojo» > mans. zorre «piojo»; prótesis de una consonante en posición
inicial, como en egun «día» > varb. leún «día», idia «el buey» > mans. liria
«vaca», a menos que se trate de la amalgama del artículo l’; disociación consonántica, como en eusq. belarri «oreja» o belarria «la oreja» > xír., mans.
belarda «oreja»; confusión de [ð] en [ɾ], como idia «el buey» > xír. iria
«vaca», a menos que se tome de la variante vizcaína iria; confusión de [ɣ] en
[β], como en ogia «el pan» > xír. ubiu «pan»; inserción de sílabas, como en
eusq. bederatzi «nueve» > xír. bedecerasti «nueve».
Encontramos también casos en que el comienzo gazt- es adaptado como
est-: xír., varb. y mans. estañol «queso», quizá del eusq. gaztanur «suero del
queso» o gaztanohol «tabla en que se curan los quesos», ambos derivados
de gazta «queso»; xír. y mans. estigar «castigar, molestar, fornicar», del eusq.
gaztigatu «castigar, cubrir el macho a la hembra». Es probable que xír. adaga «carne» sea una alteración de haragia «la carne».
7.3. Eusquerismos con metátesis de sílabas
La metátesis silábica es uno de los procedimientos más empleados en las
jergas para desfigurar palabras conocidas y hacerlas incomprensibles a los
ajenos al grupo: ast. camín → bron maquín, ast. cara → mans. raca, ast. mozu
→ mans. zomu, ast. agarrar → xír. arragar, ast. crudu → xír. drucu, ast.
cobrar → varb. brocar, etc. En principio, la inmensa mayoría de los vasquismos no necesitarían de tal recurso, pues son incomprensibles de por sí. Si se
producen tales metátesis será, tal vez, porque el eusquerismo se ha filtrado a
los ajenos al grupo y ha perdido su carácter críptico. He aquí dos ejemplos:
apaiz «cura» > mans. paízu «cura» → zaípu; morrosko «mocetón» > *morrosca → xír. moscorra «moza basta».
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7.4. Eusquerismos inalterados
Una serie de eusquerismos llegaron inalterados a las jergas, esto es, conservando básicamente la misma forma y significado de la lengua originaria.
Véanse los siguientes ejemplos, con las pertinentes adaptaciones gráficas en
las jergas: jarg. arriak «piedra» < eusq. harriak «la piedra (ergativo)» o «las
piedras»; xír., varb., mans. bai «sí» < eusq. bai «sí»; xír. baitela ~ baítela
«sí» < eusq. baitela «pues que sí es»23; mans. ta «y» < eusq. eta ~ ta «y»;
jarg. andi «grande» < eusq. handi «grande»; jarg. copoi (quizá mejor copói)
«as de copas» < eusq. kopoi «copón»; bron mutil «muchacho, chiquillo», xír.
motil «rapaz, chaval, muchacho» < eusq. mutil o motil «muchacho».
La xíriga, que traslada prácticamente intacto el sistema de numeración
eusquérico, muestra varios ejemplos de numerales inalterados: bi «dos, dos
veces» < eusq. bi «dos»; iru «tres» < eusq. hiru «tres»; lau «cuatro» < eusq.
lau «cuatro»; seí «seis» < eusq. sei «seis»; amar «diez» < eusq. hamar
«diez»; amaica «once» < eusq. hamaika «once»; oguei «veinte» < eusq. hogei «veinte»; eún «cien» < eusq. ehun «cien».
En este apartado podemos considerar los eusquerismos que entran con alguna mínima e inevitable adaptación fónica. Es el caso de la sibilante dental
sorda [s] vasca, representada ortográficamente como «z», que al ser inexistente
en asturiano, se adapta en la jerga asturiana por medio del fonema más próximo,
la interdental sorda [θ]24; así, xír. ez [eθ] «no» < eusq. ez [es] «no».
7.5. Eusquerismos con el artículo -a incorporado
Como ya dijimos, cuando se habla de vasquismos lo más frecuente es
que se obvíen ciertos rasgos gramaticales del eusquera que resultan importantes para explicar correctamente la forma que presentan en las diversas jergas
asturianas. Uno de ellos es el artículo.
En vascuence, el artículo es una partícula -a, sin morfema de género
masculino / femenino (del que carecen los sustantivos, adjetivos y pronombres) y pospuesta al sintagma nominal: esku «mano» → eskua «la mano»; esku
handi «mano grande» → esku handia «la mano grande». Por tanto, un primer
hecho que hay que tener en cuenta es si el eusquerismo ha llegado sin el artículo (bron mutil < eusq. mutil «muchacho») o con él incorporado (xír. artoa
«borona» < eusq. arto «maíz» → artoa «el maíz»). Adviértase que el hecho
de que le palabra vascuence originaria lleve el artículo incorporado, no implica que en la jerga conserve su significado, dado que el hablante jergal no
Compuesto de bait- «pues» + da «es» + -ela «que».
Este es el proceso normal que siguen los vasquismos en castellano; por ejemplo, Zumaia
[s̪umaja] es interpretado como Zumaya [θumaʝa].
23

24
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tiene en absoluto conciencia de que ese elemento -a sea un artículo: en xír.
artoa significa «borona», y no «la borona».
Los préstamos entre los romances peninsulares no suelen incorporar el
artículo, frente a los préstamos del vascuence, que sí lo pueden hacer. Eso se
debe a que el uso del artículo no coincide en vasco y en romance, hecho que
conviene tener en cuenta. En el caso que comentamos, el motivo principal está
en que en vasco el artículo es de uso normal en menciones aisladas de sustantivos. Esto se comprueba fácilmente en rótulos y títulos: cast. teléfono,
eusq. telefonoa (telefono + -a), literalmente «el teléfono»; cast. panadería,
eusq. ogindegia (ogindegi + -a), literalmente «la panadería»; Lisboako Kalea
(kale + -a), literalmente «la Calle de Lisboa», etc. También se comprueba en
menciones metalingüísticas; en palabras del filólogo Luis Villasante: «Ya
Darrigol hacía notar que si a un vascoparlante le preguntan qué hay en euskera por «monte», «casa», etc., contestará mendia, etxea, cuando en rigor
debería decir mendi, etxe, ya que la -a final de estos vocablos es el artículo,
o sea, un accidente de quita y pon. De esta costumbre de citar las palabras
provistas de artículo nació, sin duda, la especie de que en vasco todas las
palabras terminan en -a»25. Además, la forma articulada es la que se utiliza en
los vocativos: mutila! «¡muchacho!». Por estas razones, los sustantivos eusquéricos se pueden propagar a otras lenguas en su forma articulada.
No haber tenido en cuenta la posibilidad de formas de sustantivo articulado ha llevado a interpretaciones erróneas de diversos eusquerismos en las
jergas asturianas. Por ejemplo, decir que xír. gaza «sal» proviene del vasco
gatz «sal» es una explicación incompleta, pues no nos da cuenta de la -a
final. Lo que ocurre es la única voz que encontramos en el diccionario vasco
es gatz, y no la forma articulada gatza «la sal», de la que con toda seguridad
proviene xír. gaza.
Veamos el caso ilustrativo del eusquerismo ría «piedra» (Wagner consigna riá), voz jergal presente en xíriga y en mansolea. En general, los diversos estudiosos han detectado el origen vasco de esta palabra. Algunos se han
limitado simplemente a constatar su procedencia en la voz vasca arri (grafía
normativa harri), como Wagner, Elviro Martínez, García González o Campandegui. Otros intentan explicar el paso de harri a ría como «una metáfora»
(Martín Caso & otros), sin que se especifique de qué tipo de metáfora se
trata y cuáles son los términos de la comparación; es difícil, por ejemplo, ver
una metáfora que relacione una «piedra» con una «ría o entrante de mar en la
tierra». Una hipótesis más verosímil es la que lleva de harri a ría a través de
una simple metátesis silábica, uno de los procedimientos utilizados en las
jergas para deformar las palabras originarias, como en xír. drucu «crudo»
< ast. crudu. Pensamos que el origen de ría «piedra» no está en harri «piedra», sino en la forma articulada harria «la piedra», pronunciado [a’ria], con
25

Villasante, La declinación del vasco literario común, p. 25.
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una posterior aféresis de la [a-] inicial, como la que se registra en otras palabras jergales; esta hipótesis se ve sustentada por la presencia de formas como
arría o arria en diversas jergas de Galicia.
Otros ejemplos de eusquerismos que proceden de sustantivos articulados:
xír. racha, mans. racha ~ arracha, de arratsa «el atardecer, el anochecer»
(arrats «atardecer» + -a)26; xír. artoa «borona», de artoa «el maíz» (arto
«maíz» + -a); xír., varb. y mans. araguía «carne», de haragia «la carne»
(haragi «carne» + -a); xír. y mans. asúa «fuego», de sua «el fuego» (su
«fuego» + -a); xír. y jarg. ura «agua», de ura «el agua» (ur «agua» + -a);
varb. zapatúa «semana», del vizc. zapatua «el sábado» (zapatu «sábado»
+ -a); xír. uzquía «calor, galbana», de uzkia, forma dialectal de eguzkia «el
sol» (eguzki «sol» + -a).
Pero, además de lo visto, hay que tener en cuenta que la adición de -a
está asociada a ciertos fenómenos fónicos. Así, a excepción de algunos casos
(el ya mencionado ura «el agua» es uno de ellos), la -r final a la que se
añade el artículo o cualquier sufijo, se convierte en -rr-, en un comportamiento diferente al que vemos en romance (cast. dolor → doloroso, y no *dolorroso). Esto es lo que observamos en los siguientes ejemplos: xír. gorra
«sordo», de gorra «el sordo, la sorda» (gor «sordo, sorda» + -a); varb. zagarra «manzana», de sagarra «la manzana» (sagar «manzana» + -a). La
disociación de -rr- en -rd- parece estar presente en xír. xagarda «manzana».
Por otra parte, cuando el sustantivo o adjetivo vasco termina en -o, la
forma articulada resultante puede ser -oa (que es la única admitida en el eusquera normativo), pero también se registran en el habla y dialectalmente -ua,
por cerrazón disimilatoria. Ya integradas en las jergas con -oa o -ua, estas
voces pueden adquirir una [-β-] antihiática, dando lugar a las terminaciones
-oba, -uba. Sin duda, es lo que encontramos en estos casos: varb. ardúa
«vino», de ardua «el vino» (ardo «vino» + -a → ardoa → ardua); mans.
ardoba «vino», de ardoa «el vino»; bron estoba «mula, yegua», de astoa «el
burro, la burra»; xír. picoba «puchero, pote, cacerola», de lapikoa «la olla»,
con reinterpretación del comienzo la- como un artículo romance femenino;
varb. sagardúa, xír. xagardúa, bron xabardúa «sidra», de sagardua ~ xagardua «la sidra» (sagardo ~ xagardo «sidra» + -a → sagardoa ~ xagardoa
«la sidra» → sagardua ~ xagardua). En varb. escuda «mano» quizá nos
muestre otro caso de consonante antihiática, a partir de eskua «la mano», a
menos que sea un préstamo directo del vizcaíno eskuda «manojo».
Paralelamente, de un sustantivo o adjetivo vasco acabado en -e, resulta
una forma articulada en -ea (única grafía recogida en el eusquera normativo),
aunque en ciertas hablas se registra -ia por disimilación. Ejemplos: ergue
26
Otros autores creen que su origen está en la germanía o en el caló, e incluso en una
metáfora.
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esnía «leche», de esnia «la leche» (esne «leche» + -a → esnea «la leche»
→ esnia), que puede aparecer con palatalización de -n- en -ñ-, lo que explica
xír. esñía «leche».
Sucede también que la -a final de la forma eusquérica articulada puede
ser reinterpretada en la jerga como señal morfológica de femenino, de acuerdo con la variación romance en la que moza mala es el correlato femenino
del masculino ast. mozu malu o cast. mozo malo. Siendo así, no es extraño
que el eusquerismo jergal cree analógicamente un variación -u / -a. Esto es lo
que parece suceder con el vizc. gatxa «el malo, la mala» (gatx «malo -a»
+ -a → gatxa27), que debió pasar en un primer momento con la forma gacha
en xír., varb. y mans., para después fijarse como gachu / gacha «malo -a, feo
-a, desagradable», con un masculino en -u creado para caracterizar morfológicamente lo que podría entenderse exclusivamente como femenino. La misma
explicación puede servir para xír. y varb. zarru / zarra «viejo, vieja», del eusq.
zaharra «el viejo, la vieja» (zahar «viejo -a» + -a → zaharra); o para el
bron mundarro «burro», si procede del eusq. mandarra «el mulo macho»
(mandar «mulo» + -a → mandarra28). Quizás xír. urdiu «cerdo» deba su
terminación -u a la misma causa, teniendo en cuenta el vasco urdia «el cerdo»
(urde «cerdo» + -a → urdea «el cerdo» → urdia). La hipercaracterización
del masculino es clara en xír. uzquíu «sol», del eusq. uzkia, forma dialectal
de eguzkia «el sol» (eguzki «sol» + -a).
Otros casos en los que hay que tener en cuenta el artículo vasco -a pueden ser los siguientes: xír. mastea «pera», quizá del eusq. mahastia «la viña»
(mahasti «viña» + -a); xír. mondoa «mozo», quizá de morroia «el mozo, el
criado» (morroi «mozo, criado» + -a) o de mordoa «el montón» (mordo
«montón» + -a).
7.6. Eusquerismos con casos de la declinación
A nuestro parecer, otro hecho interesante de los eusquerismos en las
jergas asturianas es que probablemente en ocasiones tengan incorporada la
terminación de algún caso de la declinación. Resulta conveniente no obviar
esta característica de la lengua vasca, cual es la existencia de una declinación
de hasta quince casos, identificables por un sistema articulado de terminaciones casi siempre reconocibles, con un comportamiento más parecido al de
lenguas aglutinantes como el turco, el húngaro o el quechua, que al de lenguas
flexivas como el latín, el griego o el alemán.
Formas vizcaínas que corresponden al eusquera general gaitz «malo, mala», gaitza «el
malo, la mala». La voz jergal gachu -a tiene otras hipótesis en el asturiano gachu -a -o, pero más
bien creemos que se da un caso de confluencia.
28
Compuesto de mando «mulo, mula» + -ar «macho».
27
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En efecto, a veces lo que se toma del eusquera no es un sustantivo o
un adjetivo desnudos (unidad léxica), sino dentro de un determinado contexto sintáctico (sintagma), con los índices funcionales y transpositores sintácticos, que en vasco son posposiciones (desinencias de caso) y no preposiciones. Salvadas las diferencias, podemos comparar esto con expresiones
como cast. pardiez (del fr. par Dieux «por Dios»), adiós (de a Dios), sinnúmero, sinsentido; fr. pourboire «propina», de pour boire «para beber»; o
el latinismo grosso modo «de un modo grosero o burdo», que utilizamos en
el caso ablativo de la declinación, es decir, con función de complemento
circunstancial.
En este sentido, en relación con el varb. chera, mans. cheru y xír. cheru ~
chero «casa», proponemos que, además de ciertas hipótesis que lo relacionan con
el español vulgar chirona, se tenga en consideración su posible origen a partir
del eusq. etxera «a casa», con aféresis de [e-] inicial, caso alativo del sustantivo
etxe «casa». La incorporación como vocablo jergal vendría de escuchar la mencionada expresión vasca en contextos determinados, que sería luego interpretada
en la jerga como expresión para decir simplemente «casa», sin ninguna conciencia del elemento final -ra, equivalente a nuestra preposición locativa a. Por
tanto, la forma más cercana al original sería varb. chera, siendo mans. y xír.
cheru ~ chero masculinizaciones de la primera, por las razones que fueran.
El mans. ascoz «muy» no parece remitir simplemente al vasco asko
«mucho» (adjetivo o adverbio), sino más bien al caso instrumental askoz
«mucho, muy», con valor adverbial o de complemento circunstancial.
Por otra parte, la forma xír. ureta, jarg. oreta y xír., varb. y mans. aureta «agua» parece estar en clara relación con el vasco ur «agua» o ura «el
agua», pero queda por explicar satisfactoriamente la terminación -eta. En la
toponimia eusquérica abunda el sufijo -eta con valor colectivo o abundantivo:
harri «piedra» → Harrieta ~ Arrieta «pedregal»; elorri «espino» → Elorrieta «espinal»; haritz «roble» → Haritzeta o Aritzeta «robledo». Por supuesto,
también se registra el topónimo Ureta «sitio abundante en agua» en diversos
municipios de Euskadi y Navarra. De todos modos, hay que tener en cuenta
que todos estos nombres en -eta han quedado fijados como topónimos29, y no
existen en sustantivos de uso común, por lo que difícilmente la voz jergal
ureta ~ oreta ~ aureta puede proceder del topónimo Ureta. En nuestra opinión, habría que pensar más bien en el caso inesivo de la declinación de ur
«agua», que presenta la forma uretan «en agua», expresión que pudo haber
sido tomada al ser oída en contextos determinados.
En vascuence las relaciones sintácticas del sintagma nominal no sólo se
resuelven por medio de las terminaciones de la declinación, sino que también
29
Algo semejante sucede con el sufijo pluralizador o colectivo -aga (quizá origen del plural
-ak), presente sólo en toponimia: Harriaga «pedregal», Madariaga «peral», Zumarraga «olmedo».
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existen «posposiciones», que cumplen el mismo cometido que las preposiciones romances y que además pueden a su vez recibir desinencias de caso. Al
mans. berán «tarde (sust.)» se le puede suponer una relación verosímil con el
sustantivo berandu «tarde (adv.)», pero aquí propongo tomar en consideración
su posible origen en la expresión arrats beheran «al caer la tarde» (con
eliminación del primer elemento), literalmente «en la parte baja del atardecer»,
donde arrats es «atardecer» y beheran el inesivo de behera «abajo, parte
de abajo».
7.7. Otras terminaciones y sufijos en los eusquerismos
El bron chipeno / chipena «pequeño, breve, sencillo» parece remitir al
eusq. txipi «pequeño, pequeña», pero esta explicación es insatisfactoria si no
se da cuenta del elemento final -eno / -ena. A nuestro parecer, podría tratarse
de una adaptación del sufijo -ena, que sirve en vascuence para formar el superlativo relativo (ej. etxerik txipiena «la casa más pequeña», literalmente «la
más pequeña de las casas»). La terminación originaria sería, pues, -ena, y -eno
sería una creación analógica sobre el esquema de los adjetivos asturianos.
El mans. oguitu, uguitu «pan» y el bron oitu «pan» proceden del vasco
este vocablo, sino quizás del derivado
presente el sufijo diminutivo eusquérico

ogi «pan», pero no directamente de
ogito, ogitu «panecillo», donde está
-to, -tu.

La voz xír. orbito ~ orbite «borracho, borracha» puede relacionarse con
el vasco hordi «borracho, borracha», a través quizás del derivado horditu,
que –de acuerdo con un rasgo característico de esa lengua– tanto puede traducirse por el infinitivo «emborrachar(se)» o por el participio «emborrachado,
-a». El cambio de [-ð-] a [-β-] no es extraño en las hablas populares, como
en asturiano de Sobrescobiu velláa ~ delláa, asturiano general vellada «vaca
que acaba de dar a luz», o escubiella por escudiella «escudilla».
La voz jarg. batibe «dos» parece estar formada con el vasco bat «uno»,
pero es más difícil determinar qué elementos están presentes en la terminación
-ibe; quizás estemos ante una expresión mixta del tipo *bat y bat «uno y
uno», o bien ante una combinación del tipo *bat ta bi «uno y dos».
7.8. Eusquerismos oracionales
Los préstamos vascos no siempre son palabras individuales. En ciertos
casos seguramente estamos ante enunciados u oraciones breves, que por su uso
frecuente pudieron ser tomados como una unidad léxica, igual que el cast. órdago procede de la oración exclamativa hor dago!, literalmente «¡ahí está!».
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Encontramos en varb. ascoda «mucho», que en xír. y mans. presenta la
forma ascode, respectivamente «mucho, abundante», «mucho, caro». Es claro
que está en relación con el eusq. asko «mucho», según advierten varios autores, pero queda sin explicar la sílaba final. En nuestra opinión, es probable
que estemos ante una expresión oracional del tipo asko da «es mucho», o
asko det «tengo mucho». Por su parte, las expresiones de la xír. baite y
baitela ~ baítela «sí» podrían interpretarse, respectivamente, como préstamos
del eusq. baita «pues es», «también», y de baitela «pues que es»30.
7.9. Confluencias paronímicas o eusquerismos que suenan
engañosamente a palabras asturianas
En ocasiones, la jerga acogió un eusquerismo que sonaba semejante a una
palabra asturiana, con la que finalmente llegó a confluir y confundirse. Por
supuesto, ese fenómeno de confluencia paronímica enmascara la detección de
su posible origen vasco. Citaremos algunos casos: mans. panizu y panizal
«cura, sacerdote», deformaciones de paízu «ídem», procedente del eusq. apaiz
«cura»; xír. y mans. racha «noche», del eusq. arratsa «el atardecer» (arrats
«atardecer» + artículo -a); xír. artolo y bartolo «maíz», deformación de artoa
«ídem», del eusq. artoa «el maíz» (arto «maíz» + artículo -a); xír. y mans.
escotu / escota «rico -a, adinerado -a», probablemente del eusq. askotu «aumentar, aumentado -a»; xír. torrodiar «venir, llegar, acercarse», del eusq.
etorri «venir»; xír., varb. y mans. gachu / gacha «malo, feo», del vizc. gatxa
«el malo, la mala» (gatx «malo, mala» + artículo -a); varb. cazurria «mentira», del eusq. gezurra «la mentira» (gezur «mentira» + artículo -a); xír.
perdis, perdín, pérdigu, perdigal, varb. perdíu, mans. pérdigu «culo», del eusq.
eperdi o ipurdi «culo»; xír. crisol «candil», del eusq. kriseilu «candil, lamparilla»; ergue xárabu / xáraba «viejo -a», quizá del eusq. xahar «viejecito
-a», expresivo de zahar «viejo -a»; xír. emilia «mil», del eusq. mila «mil»,
y emilio «millón», de milioi «millón». El bron moterón «individuo, hombre»
y moterona «mujer, hembra» son deformación de mutil «muchacho», del eusq.
mutil «ídem».
La paronimia puede llevar a grafías engañosas en la jerga asturiana; así,
bron artón «pan», del eusq. arto «maíz», aparece también escrito como hartón,
por una falsa relación con el verbo castellano hartar (ast. fartar, fartucar).
Comentario aparte merece la voz xír. charrán «diablo, demonio», que se
ha relacionado precipitadamente con el adjetivo asturiano charrán -ana -ano
«charlatán, hablador». Creemos que se trata claramente de una confluencia paronímica con el eusq. Txarran, forma vizcaína del general Txerren, nombre
30
Compuestos, respectivamente, de
+ -ela «que».

bait-

«pues» +

da

«es», y de

bait-

«pues» +

da

«es»
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propio que en el País Vasco recibe el diablo, que en origen significa «Fernandito», forma expresiva a partir del cast. Ferrán o Herrán «Fernando».
7.10. Eusquerismos con su significado alterado
Es frecuente que las palabras de origen vasco alteren su significado en
las jergas, a veces de manera llamativa. Este tipo de modificaciones sucede
también con palabras de otros orígenes, incluso con palabras asturianas. A
menudo se producen metonimias: eusq. handia «el grande, la grande» (handi
«grande» + artículo -a) > jarg. andia «joya»; eusq. arratsa «el atardecer»
> jarg. racha «tarde, día»; eusq. egun «día» > xír. agún «día, ahora»; eusq.
uzkia, forma dialectal de eguzkia «el sol» (eguzki «sol» + artículo -a) > xír.
uzquía «calor, galbana»; eusq. haragia «la carne» > mans. araguía «carne,
prostituta»; eusq. sona «fama, renombre, persona apuesta» > bron sona «esposa, cónyuge, moza, dama, mujer joven».
También se producen metonimias. Así, es muy posible que xír., varb. y
mans. gorre, y bron gorri, que presentan el significado común de «persona
que no pertenece al grupo jergal, que no entiende la jerga, paisano», y que
pueden derivar también en acepciones despectivas (xír. «ignorante», varb.
«tonto»), procedan del eusq. gorra «el sordo, la sorda» (gor «sordo, sorda»
+ artículo -a). Otros casos: eusq. txirrin «chirrido de los carros» > mans.
chirri «carro», xír. chirríu «carro, carretilla», varb. chirli «automóvil», chirrión «carro», mans. chirlón «automóvil, tren»; eusq. urdea «el cerdo»
> mans. urdéu ~ gurdéu «cerdo, tocino, sucio»; eusq. vizc. zapatua «el sábado»
> varb. zapatúa «semana»; eusq. jabe «dueño, amo» > varb. jaba «dinero».
No faltan las metáforas: eusq. masta «mástil» > xír. y mans. maste
«pene», xír. mastu «pene»; eusq. turuta «corneta pequeña, soldado que toca
diana en el cuartel» > bron turuta «botella»; eusq. txalupa «chalupa» > xír.
chalupa «almadreña».
También es corriente que la voz jergal designe una especie o una cualidad
próxima pero diferente: eusq. ardoba «el vino» > mans. ardoba «aguardiente, alcohol»; eusq. arto «maíz» > bron artón «pan»; eusq. asko «mucho», o
mejor asko da «es mucho», askotu «aumentar, aumentado» > xír. ascode
«mucho, caro», xír. y mans. escotu / escota «rico -a, adinerado -a»; eusq.
astoba «el burro, la burra» > bron estoba «mula, yegua»; eusq. bat «uno,
una» > mans. bate «dos», xír. ba «una vez»; eusq. etorri «venir» > varb.
atorrear «dar»; eusq. mahastia «la viña» > xír. mastea «pera»; eusq. makila
«palo, bastón» > mans. maquila «almadreña»; eusq. mandarra «el mulo
macho» > bron mundarro «burro»; moxal «potro, caballo joven» > xír., varb.
y mans. musendu «asno, mulo, caballo»; eusq. xagardua «la sidra», forma
expresiva o dialectal de sagardoa (sagardo «sidra» + artículo -a) > bron
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xabardúa «aguardiente, ginebra»; quizá eusq. urde «cerdo» (si no se trata de
ardi «oveja») > tix. curda «oveja»; eusq. zakil «pene» > varb. zaquilu «testículo», mans. zaquilos «testículos»; eusq. txakur «perro», txakurra «el
perro» > jarg. chacurro «gato».
No se produce alteración de significado en xír., mans. estigar, respectivamente «castigar, molestar, abusar, maltratar, fornicar» y «fornicar, follar,
joder, disfrutar, gozar, molestar», pues el étimo que proponemos, el eusq.
gaztigatu, posee ambos significados de «castigar» y de «cubrir el macho a
la hembra».
7.11. Eusquerismos del dialecto vizcaíno
Como es bien sabido, el eusquera es una lengua con marcadas diferencias
dialectales según las distintas provincias históricas. Con respecto a los vasquismos en las jergas asturianas, puede suceder: (a) que la palabra vasca
originaria sea bastante uniforme en todos los dialectos vascos: bai «sí»; (b)
que ciertos eusquerismos sean dialectalismos reconocibles de determinadas
zonas del País Vasco. Del examen de los vasquismos más seguros de nuestras
jergas son detectables algunas palabras reconocibles –con mayor o menor
seguridad– como vizcainismos, es decir, procedentes del dialecto de Vizcaya.
He aquí varios ejemplos: mans. chirri «carro» del vizc. txirrin o txirri «chirro de los carros»; xír. y erg. chiru «mazo de cantero», del vizc. txiro «mazo
para destripar terrones»; xír., varb. y mans. gachu / gacha «malo, feo», del
vizc. gatxa «el malo, la mala» (vasco general gaitza); jarg. giche «poco»,
del vizc. gitxi «poco» (vasco general gutxi); xír. iria «vaca», quizá del vizc.
iria «el buey» (vasco general idia); xír. perdis «culo», del vizc. eperdi «culo»
(vasco general ipurdi); xír. picoba «puchero», del vizc. lapikoba «la olla»
(vasco general eltzea); xír. charrán «diablo, demonio», del vizc. Txarran
«nombre propio del Diablo» (vasco general Txerren); varb. zapatúa «semana», del vizc. zapatua «el sábado» (vasco general larunbata); etc. Es posible que xír. guxa «mujer» derive del vizc. gixon «hombre», con consonante
palatal, frente al vasco general gizon. La creación de una antihiática bilabial
en la terminación articulada -oba se considera un rasgo por igual vizcaíno y
guipuzcoano: ardoba «el vino» (eusq. general ardoa) > mans. ardoba
«aguardiente, alcohol».
Merece comentario aparte xír., varb. y mans. verbear «hablar» (también
verbiar en xír.), xír. verbéu «habla», varb. varbéu «nombre de la jerga». Se
le han propuesto etimologías en el asturiano, en el gallego y en el portugués,
relacionándolo con expresiones que, en último término, derivan históricamente del lat. verbum «palabra», y de ahí que se considere como grafía correcta
la «v-» inicial, y non «b-». Sin descartar la verosimilitud de esas hipótesis,
proponemos que se tome en consideración que en vizcaíno son de uso común
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el sustantivo berba «término, palabra, expresión, verbo, buen decir» y el
verbo berbatu «comprometerse de palabra», ambas también procedentes del
lat. verbum.
7.12. Numerales eusquéricos en la xíriga
En las jergas crípticas, como es el caso de las que aquí estudiamos, es importante que la expresión de los números sea incomprensible para los extraños,
a fin de poder hablar ante ellos de cantidades o precios. El bron ha desarrollado
numerales por la vía de su deformación con sufijos (univeo «uno», dosiveo
«dos»), tomando préstamos del francés (trois «tres»), alterando sus fonemas
(xatro «cuatro»), etc. Por su parte, las jergas del oriente toman numerales del
eusquera: así, el mans. bate «dos», del eusq. bat «uno»; aláu «cuatro», de lau
«cuatro». La xíriga, sin embargo, lleva este procedimiento a su máximo nivel.
Para empezar, toma del vasco una serie de numerales de expresión básica:
– Del 1 al 11: xír. ba ~ bate, bi, iru, lau, bos, seí, zaspi, sorti, bedecerasti, amar, amaica < eusq. bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi,
bederatzi, hamar, hamaika.
– 20: xír. oguei < eusq. hogei.
– 100: xír. eún < eusq. ehun.
– 1.000: xír. emilia < eusq. mila.
– 1.000.000: xír. emilio < eusq. milioi.
Pero también toma del vasco procedimientos para formar los numerales
compuestos. Y hasta tal punto es así, que el hablante de xíriga construye los
numerales compuestos siguiente el mismo procedimiento que en vasco, pero
sin reproducir ciertas reglas fónicas propias de esa lengua. Es el caso de los
numerales del 12 al 18: en eusquera se construyen con hamar «diez» + la
unidad correspondiente, pero de acuerdo con cierta regla fónica, la decena se
expresa en estos compuestos como hama-. En la xíriga, sin embargo, amar
«diez» se suelda a la unidad sin pérdida de la -r. Así, del 12 al 18:
12
13
14
15
16
17
18

Vasco
hamabi
hamahiru
hamalau
hamabost
hamasei
hamazazpi
hamazortzi

Xíriga

amarbí

amariru

amarláu

amarbós
amarseí

amarzaspi
amarsorti
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En los compuestos con otras decenas más unidad, el eusquera sigue el
esquema «decena + -ta «y» + unidad», mientras que la xíriga elimina la
conjunción. Así, del 21 al 29:
Vasco

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Xíriga

hogeita bat

ogueibá

hogeita bi

ogueibí

hogeita hiru

ogueíru

hogeita lau

ogueiláu

hogeita bost

ogueibós

hogeita sei

ogueiseí

hogeita zazpi

ogueizaspi

hogeita zortzi

ogueisorti

hogeita bederatzi

ogueibedecerasti

Por último, la xíriga trasplanta el sistema de numeración de base vigesimal, característico del eusquera. Tal sistema consiste en que las decenas
desde el 20 hasta 100 se construyen con compuestos basados en el número
hogei «veinte». Hay que tener en cuenta que en estos compuestos se utiliza
la conjunción -ta «y», y algunas unidades, usadas como prefijos, sufren ciertos cambios fónicos: bi «dos» se convierte en berr-; hiru «tres», en hirur-;
y lau «cuatro» en laur-. Estas peculiaridades no se reproducen en la xíriga.
Véase este cuadro comparativo:

20

Vasco
hogei

30

hogeita hamar

40
50

Traducción literal
«veinte»

Xíriga
oguei

«veinte y diez»

oguei amar

berrogei

«dos veintes»

bioguei

berrogeita hamar

= bi «dos»
+ hogei «veinte»

«dos veintes y diez»

bioguei amar

60

hirurogei

«tres veintes»

iruoguei

70

hirurogeita hamar

= hiru «tres»
+ hogei «veinte»

«tres veintes y diez»

iruoguei amar

80

laurogei

«cuatro veintes»

lauoguei

90

laurogeita hamar

«cuatro veintes y diez»

lauoguei amar

= lau «cuatro»
+ hogei «veinte»
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7.13. Eusquerismos con rasgos morfológicos y sufijales asturianos
En bastantes ocasiones, la palabra de origen vasco está adaptada a la
jerga siguiendo los patrones morfológicos de la lengua de llegada, es decir,
del asturiano. Esto incluye fenómenos como los que siguen:
– Hipercaracterización con -u o con -o final para el masculino, y con -a
para el femenino: eusq. apaiz «cura, sacerdote» > mans. paízu «cura,
sacerdote», y sus deformaciones zaípu y panizu; eusq. arrai «pescado», arraia «el pescado» > varb. arrayu «pescado»; eusq. uzkia «el
sol», forma dialectal de eguzkia (eguzki «sol + artículu -a) > xír.,
mans. uzquíu «sol»; eusq. etxera «a casa» > xír. chero ~ cheru, mans.
cheru «casa»; eusq. idi o vizc. iri «buey» > xír. iriu «toro», mans. liriu
«toro»; eusq. mandarra «el mulo macho» > bron mundarro «burro»;
eusq. morroi «mozo, criado» > xír. morru «criado»; eusq. motel «apagado, poco sonoro», «lento, flojo» > xír. motelu / motela «tartamudo
-a»; eusq. ogi «pan», ogia «el pan» > xír. oguíu ~ ubiu «pan»; eusq.
txakur «perro», txakurra «el perro» > xír., varb., mans. chacurru /
chacurra «el perro, la perra», jarg. chacurro «gato»; eusq. urde «cerdo», urdea «el cerdo» > xír. urdiu «cerdo», jarg. urdio «cerdo», mans.
urdéu ~ gurdéu «cerdo, tocino, sucio»; eusq. zahar «viejo, -a», zaharra «el viejo, la vieja» > xír., varb. zarru / zarra «viejo, -a»; eusq.
zakil «pene» > varb. zaquilu «testículo», mans. zaquilos «testículos»;
eusq. zuriko «blanca, moneda antigua» (de zuri «blanco, -a») > varb.,
mans. zoricu «moneda de un real», jarg. zurica «peseta».
– Sufijo -ín, -ina de diminutivo: eusq. eperdi ~ ipurdi «culo» > xír.
perdín «culo»; eusq. ogi «pan» > xír. oguín «pan»; eusq. sagardo
«sidra», sagardoa «la sidra» > ergue zagardina «sidra». El sustantivo
vasco hargin «cantero» ha sido reinterpretado en el erg. como un diminutivo, dando lugar a la forma erguín «cantero», pero también al
regresivo ergue, ambos como nombre de la propia jerga.
– Sufijo -ón, -ona de aumentativo: eusq. arto «maíz», artoa «el maíz»
> bron artón «pan»; eusq. idi, vizc. iri «buey» > xír. irión «buey», jarg.
ariona «vaca», varb. jidiona «vaca»; eusq. morroi «mozo, criado»
> varb. morrón / morrona «muchacho, -a», xír. mordón «mozo» / mordona «jamona», xír. morrón «criado», xír. morranchu «niño, chiquillo»;
eusq. txirrin «chirrido de los carros» > mans. chirlón «automóvil, tren».
El sustantivu vasco gizon «hombre» ha sido reinterpretado en la tix.
como un aumentativo, sin duda debido a su terminación en -on. De ahí,
por un lado, el mac. guizu / guiza «niño -a, muchacho -a», y los diminutivos de nueva factura tix. guicín / guicina «niño -a, hijo -a».
– Otros sufijos nominales: eusq. eperdi ~ ipurdi «culo» > xír. y mans.
pérdigu, xír. perdis, perdín, perdigal, varb. perdíu «culo»; eusq. xeme
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«hijito» (de seme «hijo») > mans. jiméu «hijo», varb. jiméu / jimea
«hijo, -a»; eusq. txipi «pequeño, -a» > xír. y varb. chupíu / chupía, xír.
y mans. chupidu / chupida «pequeño, -a», xír. chupial / chupiala «pequeño, -a»; eusq. txirrin «chirrido de los carros» > xír. chirríu «carro,
carretilla». En nuestra opinión, el varb. y mans. jatéu «comida» y jatear
«comer» deben de proceder del eusq. jan «comer, comido», pero a
través del sustantivo verbal en -te, jate «comer, acción de comer»,
quizá en su forma articulada jatea «el comer, la acción de comer».
– Otros sufijos verbales: -ar, -ear, -iar: eusq. etorri «venir» > varb.
atorrear «dar», mans. torrear «venir, llegar», xír. torrodiar «venir,
llegar, acercarse»; eusq. ipini «poner» > varb. pinar «poner»; eusq. su
«fuego», sua «el fuego» > varb. asuar «calentar, quemar».
7.14. Eusquerismos con sufijos o prefijos típicos jergales
Las palabras de origen vasco no están exentas de incrementarse con una
serie de sufijos, algunos de difícil etimología, que se repiten en las distintas
jergas y que tienen como principal misión desfigurar la palabra base (función
encriptadora), aunque hay en ellos también un innegable toque lúdico. Véanse:
– Sufijo -aina:
– Sufijo -ifa:
maíz».

arto

– Sufijo -opa:

«vino» > xír. ardaina «aguardiente».

ardo

«maíz» > xír., varb. y mans. artifa «borona, pan de

gartzela

«cárcel» > varb. garcelopa «cárcel».

– Sufijo -ate: xír, mans. morcate «mozo, chaval, muchacho», del eusq.
morko o murko «persona grosera», o quizá en relación como morroi
«muchacho, criado» o morrosko «mocetón».
– Sufijo -ote:

txipi

«pequeño» > bron chipote «poco».

– Sufijo -endu: moxal «potro, caballo joven» > xír., varb., mans. musendu «asno, burro, mulo».
– Sufijo -i: txakur «perro» o txakurra «el perro» > erg. chacurri «perro».
– Sufijo -iaca:

urde

«cerdo» o

– Sufijo -illán:

zorri

– Sufijo -ancu:

zuri

urdea

«el cerdo» > xír. urdiaca «cerda».

«piojo» > xír. zorrillán «piojo».

«blanco, -a» > zuliancu / zulianca «blanco, -a».

Es posible que xír. batebi, batebí o batebía «dos, dos veces» tenga su
explicación en este tipo de sufijos, aunque nos inclinamos por pensar que se
trata de compuestos de origen plenamente vascos.

EL EUSQUERA Y LAS JERGAS GREMIALES DE ASTURIAS - Ramón de Andrés

443

Aparece también una a- protética sin valor prefijal y no asociada a ningún
significado concreto, semejante a la que se registra también en asturiano (topar
o atopar, xuntar o axuntar, etc.): lau «cuatro» > mans. aláu «cuatro»; sua
«el fuego» > xír., mans. asúa «fuego».
7.15. Eusquerismos gramaticales
El inventario léxico de las jergas está formado, como bien observa Álvarez López31, por signos autónomos: verbos, sustantivos, pronombres, adjetivos
y adverbios. En efecto, esto es lo que encontramos en todas las jergas asturianas, pero en el caso de los eusquerismos esta pauta se rompe en algún caso.
Se trata de la conjunción copulativa mans. ta «y», tomada del vasco ta «y»,
lo que es indicio del grado de penetración de la lengua vasca en las jergas del
oriente de Asturias. Además, ciertos eusquerismos afectan a partes de la lengua
que rozan lo gramatical. Así, aunque se trate de un signo autónomo, la presencia en xír. de la negación ez «no», tomada del vasco ez «ídem», usada
tanto sola como acompañando a verbos, en un uso muy gramatical. Y, en esta
línea, es digno de mención también el sistema de numerales de la xír., que
reproduce el que es propio del eusquera, de base vigesimal.
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WILLIAM LEVI D’ABARTIAGUE
ETA LE PAYS BASQUE-ESKUAL HERRIA
Xipri Arbelbide
Baionako liburutegian aurkituko dituzue bi liburu handi: Le Pays Basque/
Eskual Herria kasetaren kolekzio bat. 1898-an urriko 1an sortu zuen astekari
hori William Lewy d’Abartiague batek. 1914a arte iraun zuen. Azken hilabeteetan bat egin zuen Argitzailea deitu beste astekari batekin. Hastean bazuen
laurden bat euskaraz eta emeki-emeki euskararen tokia murriztuz joan zen.
Argitzailea aldiz kasik dena euskaraz zen.
Bat ala bestea gorriak ziren. Horrek ez du erran nahi ezkerrekoak zirenik!
3. errepublikako gorri gehienak erradikalak ziren eta ez sozializtak. Eskuinarekin bat egin izan dute sozializten beldurrez.
Baionako kolekzioan zenbaki gehienak badira 1898ko urritik eta 1904eko
ondarra arte, gero banazka zenbait, ez bada 1910ko urtearentzat. Hau kasik
osoan dago. Departamenduko eta Pabeko hiriko artxibotan zenbaki zenbait
baizik ez da. Parisko liburutegi nazionalean falta dira 1902tik 1907rateko urteak, 1910a, 1912a eta han hemenka beste zenbaki batzu.
Astekariak lau orrialde zituen eta handia zen: 50 x 34 zm.
WILLIAM LEWY D’ABARTIAGUE
Lewy d’Abartiague batek sortu zuen kazeta. Lanak izan ditugu gizon hau
nor zen jakiteko.
Haren izen ofiziala William Theodor Lewy da. Lewy horrek judua dela
iduri luke eta berak ere aitortzen du nonbait, 64-tik bat hala dela. Parisen
sortu zen 16. auzoladean 1866an otsaileko 14an.
Behin baino gehiagotan leporatuko dio Eskualduna astekariak judu huguenota zela, Dreyfus aferarekin antisemitismoa gorenean baitzen. Horren
gatik ote luke emeki-emeki bere izenari d’Abartiague gehiturik, Lewy osoki
baztertu azkenean. Pierre Henri semeak ere izena aldatu zuen, Lewy kenduz
d’Abartiague baizik ez uzteko… 55 urtetan, aita hil eta 11 urteren buruan,
Ortzaizeko sortze agerietan ikusi dugun bezala. Zer gatik ote?
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Izen aldatze horretaz trufatu zaizkio Eskualduna astekarian. Aitortuko
duzue ez duela ebanjelioko amodioaren antzarik literatura horrek, bainan Euskaldunak ez zeukan horretaz axola handirik bere etsaiekin. Bestalde, judu
bezala atakatzen dutelarik, oso oker dabiltza bere judutasuna ez baitu behin
ere aipatu hemen. Protestantismoa aldiz bai. Hona besteak beste nola izenda
tzen duten: Judu eta higanaut solas horiek. - Zer loria! Higanauta aintzindari
eta manatzaile giristinoen artean.
Edo hau oraino:
Belar gaixtoak ez du hazi onik behin ere ekartzen. Badakigu gure gostuz
Lewy zer belar mota den, ez girtixtinoa bainan judua eta protestanta. Sagar
ustel batek bestiak usteltzen ditu, beira giten haren kotsutik (…) Orhoit beti apezen eta Elizaren kontra den gizona ez dela giristinoa bainan framazona, judu eta
protestanta. Oroit beti eta ez behin ere ahantz.

Eraso horiek hunki zuketen zeren eta erantzuna eman izan du, bere kazetan:
Ezagutzen nuten guziek, eta gehienik Ortzaiztarrek badakite arras ongi ez
nizela judua, nahiz zuri berria hedatu dauzunak nahi izan duen sinhets erazi ez
dudala segitzen Jesu-Kristoren dotrina edo erakuspena.

Baina hona Euskaldunak agertu artikulu bat izen aldatzeaz, frango gaixtoa, antisemitsimoz kutsatua:
Renier la loi, ses prophètes, le temple, la synagogue; jeter aux orties toute
la défroque archaïque et surannée d’un passé jugé compromettant; en un mot,
dépouiller le vieil homme, voilà, ce que vient de faire, avec une prestigieuse
désinvolture, le grand, l’illustre chef du parti opportuniste de notre vallée.
Déjà depuis plusieurs hivers, l’opération du dépouillement était commencée
par la chrysalide. Nous allons raconter les phases de cette épatante transformation en naturaliste véridique. L’insecte était sous sa première forme, Lévi; puis,
cette designation de tribu hébraïque est devenue quelque peu grecque, par le
changement du i en y, Levy. Le travail latent se poursuivant toujours, le v a
augmenté d’importance, en se doublant en w. Ce vocable, ingénieusement formé,
avait une assonance anglaise qui pouvait contenter son heureux possesseur, mais
la nature n’arrête ses évolutions qu’après achèvement parfait de l’oeuvre entreprise.
Nous allons voir le papillon complet, par la simple adjonction du mot
– Abartiague – lié par le de, particule nobiliaire, au Levi primitif, d’où «Loewy
d’Abartiague».
Armes parlantes de la maison: un rameau d’or – abar – sur champ d’azur,
l’écu surmonté du casque, panache des chevaliers croisés; devise: Dieu et mon
droit.
Jamais on ne vit, même à la descente de la Courtille, un déguisement plus
triomphalement héraldique.
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Le Loewy, nonobstant, conservait encore une forme légèrement hébraïque.
A l’inverse d’Alcibiade, qui opéra du ciseau sur la partie centrale de son terreneuve, notre homme, plus résolu, se décida à trancher sa tête.
A son titre d’ingénieur civil il pourra ajouter désormais celui plus original de guillotiné volontaire. Une récente brochure est en effet signée L.
d’Abartiague. Chenille devenue papillon, il devait à sa nature aérienne de
conserver son L – mais son l seule. L. d’Abartiague est devenu la signature
definitive, après adjonctions et suppressions, de l’auteur populaire des Cuisines Suisses.
Cette métempsychose n’a pas surpris outre mesure les observateurs; ils
ignoraient seulement le moment précis de l’évolution finale. Avec tact et patience, M. le baron d’Abartiague a su lui-même conduire la delicate opération et
aboutir, juste au moment psychologique. Nos felicitations à M. le comte, mais
que M. le marquis ne s’arrête pas en si beau chemin. Le titre d’Uzès brille sur
le parchemin de l’armorial français; celui d’Ossès sera son noble pendant. N’estce pas Monsieur le prince?

*

*

*

Pentsatzen dugu Diharasarri Ortzaizeko erretorak idatzia duela artikuluño
hori Eskualdunaren buru zen Hiriart Urruty-ren babespean. Markesa aipatzen
baitu, bi gutunetan ikusi dugu hain zuzen markesa deitzen zutela. Baina bestek,
ez berak bere burua.
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ETORKIA
Aita, Emile Lewy, arrantierra zen. Ezkontza kontratu batetan ikusi dugu
«d’origine Danoise». Familiako paperretan diote Holandan, Banque des Pays
Bas bankuko familia batetarik ateratzen zela. Zer heinetaradino zuen odola
dinamarkarra, edo herbeheretarra, ez dezakegu erran. Bere semeak judugoaren
tzat bezala 64/1, ala gehiago, ala gutiago?

Diruketa handiak bazituen aitak, bainan bere ontasuna galdu zuen 1883an,
Boltsan jokatuz: garai haietako 110.000 libera! Ez da oraikoa ikusten duzuen
bezala. Etxeko mubleak ere saldu behar izan zituen. Familiatik ondoregotzat
eskuratzen ahal zituzkeenak ez galtzeko, emazteak auzitegian eskatu zuen, eta
ardietsi, senar-emazteak bat bestearen onaoko ezkonduak zirelarik, bakotxa
bere ontsunen jabe izan zitezen:
«le mauvais état des affaires de M. Lewy et les poursuites exercées contre
lui ayant mis en péril les successions qu’elle pouvait avoir à recueillir».

Zenbait urte berantago, amak, Willy semeari saldu baitzion Ortzaizen
zeukan ontasun bat, Florentzeneko borda, Habiako patar kaskoan, Irisarriko
mugan, ez ote zen aitaren zorren pagatzeko saldua izanen hori gabe? Ontasun
horretan eraikiko du William-ek le château d’Abarratiague deituko duen etxe
bat, baina ohikoa ez den etxe bat baizik ez dena.
Nor zen Emile Lewy-ren emaztea, William-en ama? Clémentine Thérèse
Gavaron deitzen zen. Ingalaterran ezkonduak ziren, 1865an apirileko 29an.
Familiako paper batzuetan irakurtu dugu:
«Willy avait la reputation d’être un bâtard du duc de Winsdor futur Edouard
VII d’Angleterre».

Erosi bezala saltzen dizuet. Gauza segurra, ez zela baxterta, ofizialki
bederen: aitamak ezkondu ondoan bederatzi hilabeteak pasatuak ziren sortu
zelarik, eta bere aitaren seme ekarria da. Emaztea ñapurkerietan ibilia ote zen
delako printzearekin, ezkondu eta biharamunenan? Ez dugu lekukorik aurkitu
eta garai haietan ez zuten ADNa ezagutzen...

Ez dugu zuhaitz genealogiko osoa agertuko baina bakarrik erranen Bordenave-tiarretarik ateratzen zela ama hori, Jean-Baptiste Orpustanek idatzi
paper batzutan ikusi dugunaz. Jacques Bordenave 1699an Salbaterran sortua,
Biarnoan, Ortzaizerat etorri zen eta Gracianne Elizaga ortzaiztarrarekin ezkondu 1733an. Tratulanta zen eta protestanta.

Jean-Baptiste, honen semea, Juana Maria Tastet, Donostiako armadore
baten alabarekin ezkondu zen 1761an. Iduri luke hauenak direla, Orpustanek,
asko xehetasunekin, plublikatu hiru kantu: Alegiako apezpikua, Haran eder
Hortzaizeko eta Partiada Tristea Ortzaizetik. Patri Urkizuk Euskal Erakustokian aurkitu kantu bilduma batetan agertzen dira eta Orpustanen ustez, kantu
horiek Bordenavetiarrek bilduak dira.
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1790an, Frantziako Iraultza garaian, Ortzaizeko lehen auzapeza izana da
Jean-Baptiste hau, bi aldiz ohargarri baita: alde batetik arrotz baten semea zen
eta bestetik protestanta. Orain ez genioke horri gehiegi kasu egin baina garai
haietan bai. Bai eta berantago ere. Margarita, William-en izaba protestanta
ezkondu zelarik Larrin katolikoarekin, kontratu berezi bat egin zuten, haurrak
erlisione katolikoan altxatuak izanen zirela errateko:
«les enfants seront élevés dans la religion catholique, apostolique et Romaine qui est celle dominante en france et professée par le futur époux».

Erran behar dugu halere Charles Dabbadie, Antonioren anaia, Etxauzeko
jauna, Baigorriko kontseilari nagusi izan zela, nahiz protestanta, gainerat katolikoa izana zelarik: arnegatua deitzen du Eskualduna astekariak.

Delako auzapeza, Pabe ondoko Lezkarrera eraman zuten preso, baizik eta
Iraultzaren kontrakoa zela. Baina lekuko aski sinesgarriak aurkitu zituen eta
libratua izan zen gehiagokorik gabe … urte baten buruan. Hariztoyek ere
kondatzen du historio hori Les Paroisses du Pays Basque liburuan.
Honen semea, Pierre Bordenave, Amélie Smith Finlayson ingelesarekin
ezkondu zen eta hauen alaba Thèrèse, Emile Loewyrekin. Gure Willy, hauen
hiru haurretarik lehena dugu.

William ere protestanta zen eta lehen kominionearen karietara, bere «ar
tzainak» eman zion Biblia eskuetan izan dugu. Ortzaizen finkatu zelarik, apez
protestant bat etortzen zitzaion oporretara etxera eta Meza emaiten hor berean
apez jauntzirik gabe. Sehiak ere Meza horretara joaiten ziren, oraino bizi den
Dominika Hiribarren Bidegaray andereak erran digunaz. Beharrik Ortzaizeko
apezak ez zekien horrelakorik! Artzain horrek zuen ehortzi Ortzaizeko eliza
bazterrean, iparraldeko ate eskuinean, 1944an.

Emazte horrek dit erran William-ek zazpi mintzaira mintzo zituela «agur
maria» bezala. Euskara ere bai, jendekin mintzatuz ikasia, oporretara etortzen
zelarik: urtean lau hilabete halere. Biziki ona zela herritarrekin, eskulanetan
aritzen zela, aitzur eta eskorgekin. Emaztekaria zela erre erran dit. Ez da harri
tzeko beraz aldi bat baino gehiago ezkondu bada, lehenik, 1894an Louise Naud
Scheurichekin, rue de Rivoliko hotel Meurisse ospetsuko jabea, Tuilleries
baratzeen bazterrean. Izatez ingelesa zela irakurtu dugu kazetan.
1912an Clémence Sculfortekin, aintzineko ezkontza baten ondotik senarretik berexia. Willy eta Clémencen arteko ezkontza, honen logelan egin zen,
emaztea ohatua izanez. Zer gatik ez ziren emaztea sendatu arte zai egon? Zer
gatik lehia hori? Ez dakigu. Ezkontza hau ere hautsia izan zen 1922an. Emazte hau «mixterioa aberatsa» zela erran digu Dominikak.
Mintzatuz ikasi bazuen euskara, beste eskolarik ere bazuen. Ingeniaria
zen. Berak dioenaz Ecole Centrale des Arts et Manufactures-tik ateraia. Oraiko
Ecole Centrale. Eskualdunak dio ez zela haren hatzik ageri eskola horretan.
Nihaur izan naiz ikusten eta ez dut deus aurkitu.
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Beste nonbait erraiten baitu «palmes académiques» ukan zituela, dekorazio horren zerrendan ere ez dugu aurkitu. Jadanik aipatu Eskualduna astekariko artikuluan ere alusio ironiko bat bada markesa tituluaz. Handi nahia ote
zen? Gauza bertsua ikusi genuen, garai beretan, itsasoz bestaldean, Goytinorekin, honek ere officier d’académie zela baitzioen, nihon ez delarik izendatze
horren hatzik.
Baina ingineria zela ez da dudarik, Garai haietako Pariseko Tramwayetan
kargu handia zukeen. Zadiz martxan ziren tramway-ak oraino, baina argindarra ere aipu du gerorako. Txostenak egin ditu zaldi zaharretaz zer egin erraiteko, tramway horiek errexkiago abiatzeko edo gelditzeko Ingalaterran asma-
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tu sistima batetaz. Raillen garbitzeko han zeukaten tresna batetaz. Bidaiarien
kopuruak urte batetik bestera zeukan garapenaz: 1889 eta 1890 artean 106.000
bidaiari gehiago izan zuten. Karkulatua zuen zer mozkin emaiten zuen tramwayzain bakotxak kilometroka eta egunka! Levyren arabera baziren zenbait
kanpo eman beharrak hala nola zaldiak zauritzen zituztenak.

Ortzaizen zelarik interesatu zen hemen egiteko xedeetan ziren treinei:
Donapaleutik Donibane Garazirakoari; geltokiak hor dira oraino Buztintzeko
bidekurutzean eta Galtxetaraburuko patarran. Zubi alfer bat Kinkilen Larribarretik berehala. Obrak gelditu ziren 14ko gerlaren gatik.

Donapaleutik eta Ortzaizeratekoari. Kanbotik eta Hazparneratekoari. Hauk
ez dira behin ere hasiak izan. Biarnokoek izan zuten lehentasuna. Ordukotzat.
Iduritzen zaiku ez zuela luzatu Pariseko tramway konpainian, zeren eta
gero, Gobernuak igorririk ibiliko baita eskuin eta ezker «misioz». Bizi guzia
horrela segitu ote lukeen gero, ez dugu zilatu ahal izan.
Parisen norbait zen. Hala nola gomita izan zuen Sarah Bernard-en ohoretan egin zen bazkari batetara , Grand Hôtel-en, Alphonse Daudet, François
Coppée, Sully Prudhomme, Edmond Rostand eta orduko izen famatuenekin.

Levyren izena agertzen da «Livre d’Or des Salons» urtekarian Henri
Poincarré-ren konpainian: Ingénieur civil, Directeur du journal du Pays Basque, Officier d’Académie, 228 rue de Rivoli et château d’Abartiague Ossès,
poste, telegraphe et train à Ossès. Urtekari horretan ez da ikusten Etcheverrry,
Berdoly, Pradet Balade, Forsans eta Harriague deputatuen izenik, baina bai
Abbadia bi anaienak, Hendaia eta Baigorrikoarenak.
Beste behin ikusten da Théâtre de la Renaissance antzokian Pierre Loti, Poincaré, Rotschild baroia, Waldeck Rocher, jeneral, kolonel eta baroien konpainian.
Eskualdunari igorri gutun luze batetan idazten du (1898.XI.07):

«C’est ainsi que j’ai été chargé l’année dernière par le Ministre du Commerce et de l’Industrie, d’étudier les questions ouvrières en Suisse, et cette année
par le Ministre de l’Intérieur, d’étudier les moyens employés pour combattre
l’alcoolisme et les résultats obtenus dans differents pays de l’étranger, en particulier en Allemagne, en Russie, en Suède et Norvège».

Errusian eta Londresen izan kongresuetako txostenetan agertzen da Abartiague izena. Hiru lantxo utzi dizkigu Suisaz:
– L’Assistance par le travail en Suisse, Biarritz, 1896 (8 or.)

– Cuisines et restaurants coopératifs, Paris 1897, (20 or.) Revue Philantropique aldizkarian agertu artikulua. Beste liburuxkak ere artikulu
zenbait ditezke.
– Institutions post-scolaires, quelques mots sur ce qu’elles sont en Suisse et ce qu’elles devraient être en France (1898).
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Beste zenbait liburuxka ere idatzi ditu:
Eléments analytiques et pratiques de grammaire espagnole, Biarritz,
1906, (16 or.)
Bere kazetan irakurtu dugu:
«A la suite d’une découverte de mathématiques qui fut l’objet d’un long
rapport et d’une longue discussion à l’Académie des sciences, il fut à l’âge de
19 ans proposé pour les palmes académiques qui lui furent décernées à un âge
exceptionnel».

Gure itzulia egin dugu akademia hontan eta deus ez aurkitu. «Aurkikun
tza» horren umea ditake ondoko liburua:
Essai sur la propriété des puissances des nombres. Recherches et remarques pour élever à la puissance et extraire la racine des nombres au moyen de
tables et sans calcul. Biarritz, 1897, (20 or.) Gure matematika heina ez da aski
handia liburu horrek zer balio duen erraiteko!
Bi lanik ezagunenak:
– L’Atlantide et les Basques, essai de bibliographie, Baiona 1937.
– De l’origine des Basques, Paris, 1896, (31 or.) gutienez bost edizio izan
dituena.
Eta bat euskaraz: Lehen eta orai. Errepublikaren ongiak. Pentsatzen dut
norbaiti egin arazi ziola itzulpena.
Izan ote da besterik? Bere kasetan idazten du:
«ceux du Pays Basque se rappellent les moyens ingénieux auxquels le jeune
Lewy d’Abaratiague a eu recours et les sacrifices qu’il s’est imposés dans ces
dernières années pour vulgariser dans nos vallées la connaissance de la langue
française à l’aide de tout petits livres d’historiettes et de bons points à images
qu’il a distribués à profusion dans nombre d’écoles. La commune d’Ossès a
bénéficié plus d’une fois de la générosité de la famille Lewy d’Abartiague».

Liburuxka horiek ez ziren baitezpada berak idatziak, bainan lerro horiek
erakusten dute haurrek frantsesa ikastea nahi zuela. Errienten formatzeko ere
bilkurak egin izan ditu.
Ligue Française pour la défense des droits de l’homme elkartean, hemengoen lehendakari zen 1903an.
1900go Parisen egin zen erakusketa unibertzalaren karietara bi iniziatiba
izan zituen:
1. Pireneotako kanbo-uren publizitatea egitea kongresu horren karietara.
Arduradun izendatu zuten arlo horri interesatzen ziren senadore, deputatu eta medikuek.
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2. Lehen «Congrès Internationnal d’Etudes Basques» biltzarra zor diogu,
(Palais des Congrès, salle E): lau egun iraun zuen kongresu hori antolatu zuen. Bainan erran behar da zuzendaritzan, euskaldun bakar bat
baizik ez zela eta oraino, ez ezaguna, Aguer Barhendy matematika
erakaslea. Besteak dira, ondoko urtean, oso minbera agertuko direnak,
Association Basque elkartea sortuko dutelakotz Hendaian, Euskaldunen artean, haiek gabe. Horietan dira Vinson kongresu horretako lehendakaria, Schuchart, O Shea Biarritz-Associationgo lehendakaria eta
Charenceyko kondea, Filologia sozietateko lehendakaria. Parte hartu
zuten ere Wendworth Webster eta Linschmannek; euskal diasporatik
Sescosse eta Iriartek, bai eta Aranzadi eta… Arana Goirik. Badakigu
honek estimutan zeukala Abartiague.
Fonogramak grabatu zituen Azoulay medikuak, kongresuan ziren lapurtar, gipuzkoar eta xiberotar mintza araziz. Erabaki zuten ere beste kongresu
baten egitea 1902 edo 1903an Donostian.
Kongresu hori Abartiagek antolatua eta ez zitekeen Eskualdunaren gustukoa izan. Bi artikulu kritiko badira ondotik, (bat Droeyffus d’Agortiague
izenpetua), Vinson, de Charencey eta Abartiaguen mintzaldietaz.
Euskal mundutik aparte, Credit Agricole bankuko administrari kon
tseiluko 9 kideen lehendakari zen.
LE PAYS BASQUE-ESKUAL HERRIA
Gehienik famatu egin duena da beraz astekaria: Le Pays Basque- Eskual
Herria. Journal Républicain hebdommadaire. Bera Parisen izanez urteko parterik handienean kaseta eskutan zeukan norbait bazuen lekuaren gainean. Ez
dakigu nor. Idazleetan agertzen da Sauveur Harruguet Donibane Garaziko
uxerra eta framazona, bainan nola zenbait urteren buruan eztabada bat gorria
izan baitute, uste dut laguntzale baizik ez zela delako Harruguet
Egoitza Baionan zen Victor Hugo karrikako 12an. Biarritzen ere izan da
Duler karrikako 17an. Salgai zen Baionako 2 liburutegitan eta papeteria batetan, Biarritzen, Kanbon, Hazparnen, Donapaleun, Maulen eta Donibane Garaziko bi tokitan
Ordezkaritzak bazituen Parisen, Buenos Airesetan, Montevideon, Bolibian, Perun. Zer pisu zeukaten, hori besterik da. Euskaldun bakar bat ezagutzea
nonbait aski baita eta haren helbidea emaitea ordezkaritza badela erraiteko! Ez
dut uste arrakasta handirik izan duen kazetak, nahiz lehen zenbakietarik batetan emaiten duen 2.500 exemplaires contrôlés.
1910an, Baionako diozesiak ikerketa bat egin arazi zien herri bakotxeko
erretorei jakiteko beren herrian zer irakurtzen zen; hor agertzen da 7 abonba-
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tu zirela Uztaritzen, 5 Ezpeletan, 3 Maulen, eta bina Donapaleu, Baigorri,
Garazi eta Atarratze. Tinia pasatua zukeen. Erran behar da denbora berean
bazela beste kazeta bat gorria Baionan, frantesez, Le Réveil, eta artikulu osoak
badirela berdinak bi kazetetan, Trebucq izenpetuak. Le Hendayais, hiri honetako kazeta gorritik ere hartzen ditu artikulu osoak, Cyrille izenpetuak, La
semaine titulupean, asteko berriak frantsesez. Gero, bat egin du Argitzaleakekin, hau ere gorria, gehiena euskaraz.
Beste hiru kaseta gorri izanki eta zer eremu gelditzen zitzaioan Abarratiagari? Ez ote zuen Goytinok Los Angelesetan bezala, bere buruari inportan
tzia emateko berak finantzatzen kaseta hori. Gorago ikusi dugu nola urtekarietan bere izena sartzen zuelarik, kaseta horren zuzendari bezala agertzen
dela. Nork zekien Parisen zer pizu zeukan Euskal Herriak? Kazetarien kongresuetarat ere gomitak bazituen horrela.
Artikuluetan aste oroz bada euskaraz Menditarra-ren artikulua, asteko
berriekin edo aburu artikulu batekin. Honek jadanik idazten zuen Le Réveil
Basque Berdolyren kazetan. Aitortuko ditzuet honen artikuluak gustatu zaizkidala ala euskararen aldetik, ala mamiaren aldetik. Gizon honek kultura bazeukan eta idekia zen. Hala nola Aldudeko erretoraren prediku baten laudorioak egin dituen behin, ez baitzen irakurle guzien gustukoa izan! Kontrarioa
nekez asma dezaket Eskualdunaren aldetik! Hau, gorrien kazetak baino alderdikariagoa zen.
Piarres batek idazten zuen laborantzaz, L.B. bat ere agertzen da frangotan,
bai eta Elie Pécaud protestanta: eskoletako inspektorea, nesken eskola normala sortu zuen St Germain en Laye hirian. Ochavo batek emaiten ditu Hegoalde eta Espainiako berriak.
Gehienetan izengoiti batek izenpetzen ditu artikuluak: G. de la Nive,
Gezurrik ez, Manex Egiamaite, Halabiz, Jelos, Argi, Argizale, Hordago, Peio
Biphil.
Herrietako berriak badira aldi oroz eta frangotan gorri eta xurien borroka
politikoa hunkitzen dute. Edo eliza eta eskola katolikoen kontrako legeak.
Frantsesez «Nouvelles du Pays Basque» titulupean, eta euskaraz «Eskual-herriko berriak» titulupean. Frantsesez badira euskal herri barneko berriak ere.
Errientak zituzkeen berriketari eta hauek euskara ez zekiten ber, beren lerroak
frantsesez idazten zituzketen.
Ortzaize da deneri nagusi. Ortzaizeko Ganich xuriak ere askotan fran
tsesez idatzi du Eskualdunean. Arazoa ez zen bakarrik euskara jakitea edo ez
beraz. Oro har Eskualduna astekarian baino herrietako berri gutiago da kazeta honetan.
Bertsu eta kantuak ere agertzen dira, bai eta hostokadak (ateka gaitzeko
oihartzuna, amodioa eta gerla, Ramuntxo, Don Kixote (Duvoisinen itzulpena),
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Frantziako historioa (ez dakit besterik ba ote den euskaraz!), eta abar... Politika
artikuluak dira interesanteenak guretzat, bereziki bozka sasoinetan.
Ortzaizeko berrietan bere moldean kondatzen du eskola laikoaren (publikoa) benedizionea:
Ez da eskola hori idokia izan gobernamenduko aintzindariez, eta horietarik
agertu baino lehen nahi izan dute herriko buruzagiek interdiarazi etxe hortan
zitakeen edo sartzen ahal zen debruaren herrestorik den gutiena.
Hortakotz, egun hortako galdegina izan da herriko auzapezaz, Kontseilu
guzia, segurtatu ondoan debruen herresto horien kasatzerat jinen zaiola herriko
artzaina, zoina baita denbora berean Erromako apezpiku eta Frantziako deputatu huts egina.
(…) Baldin bada Eskual herrian eskola etxe berri zenbait benedikarazi nahi
duenik nihor, aski du gure Monsignori adrezatzea. Hau joanen zaiote debru zahar
guzien funditzerat eta egorriko ditu denak orruaz jin diren tokirat sekulan gehiago ez itzultzeko gisan.

DIHARASARRI ERRETORA
Beste gauza bat ere erran behar dut haratago joan aintzin. Ortzaizezko
erretor izan zen 1890 etik 1902rat, karrosa ixtripu baten ondorioz hil behar
zuen, Diharassarry Monsignore hori. 1989an, Kanboko erretor zela, hauteskundeak izan ziren. Apez ainitzek erran zuten ez zela Elizaren etsaien alde
bozkatu behar, debruaren alde bozkatzea zela. Zenbait haratago ere joan, elizaren etsai horien izenak emanez. Dena den Etxeverry Donazaharreko jauregizain xuria, bonapartista, nagusitu zitzaion Uhartehiriko Berdoly jauregizain
gorriari. Gutitarik, bainan nagusitu (6686 boz eta 5823), Frantzian gorriek
hartu zutelarik gaina. Hemengo errepublikarrak haserretu eta prefetari eskatu
zioten zerbait egin zezan apez horien kontra, ez baitzuten dudarik apezen
falta zela Berdolyren porrota.
Apezpikua hil berria eta ordaina izendatzekoa izanez, prefetak bikario
nagusiei manatu zien 42 apez tokiz alda zitzaten gaztiguz. Bikario nagusietarik bat zen Intxauzpe, euskal idazle xiberotarra.
Hauek, ez zezaketela apezik tokiz alda non ez zuten akusazio konkretu
bat bakotxaren kontra eta elizako legeak hunkitzen zituen akusazio bat. Bestenaz Batikanora dei eginen zutela gaztigatuek eta han irabaziko. Hortan
gelditu zen.
Baina Jauffret apezpiku berria Gobernuak hautatu zuelarik, (gobernu
framazonek hautatzen baitzituzten apezpikuak, Napoleonen konkordatuaren
ondorioz!) eskaera bera egin zioten apezpiku berriari. Honek negoziatu eta 12
izenetan mugatu ziren. Hauetan Kanbon zen Diharasarri saratarra. Baionan
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sartu zelarik, apezpiku berriak egin zuen lehen lana hauxe izan zen: astelehenean igorri gutuna, eta iganderako behar zuten toki berrian sartuak. Behin ere
ez zen horrelako epe laburrik eman.
Joan ziren beraz apezak, manatu toki berrietara, baina Intxauzpek erran
bezala Erromara dei egin. Diharasarri joan zen harat denen izenean. Auzia
irabazteko bidean ziren, biziki gaizki heldu baitzen. Lavigerie kardenal Baionesak katoliko frantsesak gomitatuak zituen errepublikaren onartzerat. Eliza
eta errepublikaren arteko auzia konpontzeko lehen urratsak egiten ari ziren eta
afera horrek gerla berriz piztuko zuen.
Diaharasarriri eskatu zioten plenta edo kerella ken zezan Elizaren onetan,
eta ordainez zerbait izanen zuela. Onartu zuen.
Orduan Baionara etorri zen Mgr Puyol Getariar apeza, St Louis de
Françaisko erretorea, Jauffretekin negoziatzerat. Honek ez zuen deus entzun
nahi izan, bat edo beste kalonje izendatzea aipatu ziolarik.
Puyol axeri itzuli zen Erromara eta apez haietarik lau, Monsignore izenda arazi, horietan Diharasarri Ortzaizekoa: sotana ubela jaunzteko ahala bazuten. Gaitzeko eskandala izan zen Frantzian eta arratsalde bat pasatu zuten
deputatuen ganberan, hortaz eztabaidan. Beren sotana berria erabiltzea debekatu zioten gobernutik, delako lau monsignoreei.
Hauteskundeetan aurkeztuko ere da deputatu izateko Ortzaizeko erretor
berria 1893an. Morroxko gorri moderatu hazpandarra nagusituko zitzaion aise,
5.351/3779.
Beraz elgarrekin gertatuko dira Lewy errepublikarra eta Diharasarri xuria
herri berean. Harremanak izan zituzten elgarrekin. Erretora gomitatu zuen
Abarratiagan bazkaitera. Hainbestetaradino otoiztu non, baia eman baitzion.
Bai eta Mendiboure jaun bikarioak. Biharamunean jakin zuten Lewy aurkezten
zela bozketan eta bazkari horretaz baliatuko zela jende zenbaiti sinets arazteko apezak berekin zituela edo gutienez ez zitekeela hain gaixtoa, apezak haren
etxera joaten zirenaz gain bazkaiterat. Bi artikuluk tratatzen dute gai hori
Euskalduna kazetan, batek gertatu bezala, besteak erranez erretora jokoari
ohartu zitzaiola, zepoan erori aintzin eta ez zirela joan. Baina ez da dudarik
apezak Abarrategian izan zirela, Levik kazeta honi igorririk, Eskualdunak
agertu artikulua lekuko:
Nere bazkaria ez ote zen ba zure gostukoa, gisa hortan herra daukazunaz
geroz, geroztik hunat, zure barnean?

Eskualdunaren arranguretarik bat: non bataiatuak ote zituen bere haurrak,
batere bataiatuak baziren.
Bozketan aurkeztu zen Lewy ere. Lehenik Ortzaizen berean. Gero Baigorriko kantonadan ala kontseilari nagusi, ala arrondizmenduko kontseilari izateko. Azken bozkaldi hauek deusestarazi zituen. Orotara 9 aldiz aurkeztu da.
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Hona Euskaldunaren laburpena:
Behin nahi izan du «conseil general» deitzen den Paueko bilkuran sartu;
bainan kanpo uzti zuten Baigorriarrek. Handik berehala jausten da zalditik astora, eta nahi du bederen izenda dezaten «conseil d’arrondissement» deitzen den
bilkurarako. Orduan ere uzten dute kanpo.

Lerro horien artikulu berean ikusten dugu ez dela beti irringarri agertu:
Eta orai, holako gizon bati Ortzaiztarrek eman dutela zonbait bozen maioritatia kasik ezin sinetsia da!

Beraz gehiengoa izan du behin bederen bere herrian, nahiz ez zen udal
hauteskundeetan.
Beste herri zenbaitetan ere izan du arrakasta, beti:

Eskualdunaren arabera: Baigorrin eta Bankan salbu, nihork ez du naski
indarrik egin Leviren kontra; Bidarraik eta Ortzaizek ahalgetu behar lukete.

Nahi izan zuen deputatu bozketan ere aurkeztu Berdoly senaduan sartu
zelarik, baina bere aldekoek Pradet-Ballade amikuztarra nahiago izan zuten
nahiz ez zen Levy bezain segurra kolore politiko aldetik. Zergatik ote?

Ez uste izan Iparraldea xuria zenik ainitzek uste duten bezala. Etxeverri
Berdolyri nagusitu bazitzaion 1889an, zenbeit ehun bozez, gero Berdoly izanen da deputatu eta ondotik, Pradet Ballade Baxe Nabarra-Xiberuan. Biak
gorriak. Lapurdi barnealdean Morroxkok garraitua zuen Diharasarri. Horiek
baino lehenago deputatu izana zen Renaud Garaztarra. Bi bozkaldi izan ziren
hautagai xuri bihirik gabe Iparralde osoan, 1898 eta 1902! Hiru aldiz, hiru
deputatuak gorriak izan ziren. Ondoko bi aldietan bi gorri eta xuri bat. 19
urtez, gorriak nagusi. Iparralde xuriaren hori, ipuin bat da.
1944an hil zen eta deus ez dakigu 1914an kazeta gelditu zenetik eta bere
heriotzara arte egin zuenaz. Dakigun gauza bakarra, gu sortu gaituen Mendi
Irisarriko medikuak artatzen zuela Levy xaharra, hain segur prostatatik.
Eskual Herrian agertu artikulu andana bat sartu dugu Xuri-gorriak gure
liburuan. Han irakurtzen ahalko dituzue:
Arrabozka Baigorrin,1899.IX.30, 79. or.

Mezu idekia Morde Legrand, Harriague, eta Pradet gure deputatuer. 1902.
VI.06 Xuri ala goriak dira?
Ortzaizeko mera 1902.III.8, 121. or. Auzpeza ez ote da jaun erretora?

Prosesioneak 1908.XII.10 122. or. Diharasarrik, Besta Berriko proosionea kendu zuen Ortzaizen.
Eginbidea, 1899.VII.08, 132. or. Dreyfusen alde.
Politika 1899.VII.29, 134. or. Dreyfusen alde.
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Apez bat ikaragarria 1899.VII.29, 161. or. Ainhoakoa.
Komentuen legea, 1901.X.26, 165. or. Frantziako apezpikuek onartzen ez
duten lege bertsua bada bestetan.
Beneditanuak 1902.I.25, 168. or. Belokekoak ez dira batere Betelemeko
Jesus iduriak.
Legearen kontra, 1902.VIII.02, 170. or. Lege bati orok behar dute sumetitu.
Eskola girixtinoak eta eskola Jainkorik gabekoak, 1905.IV.02, 193. or.
Eskola girixtinoetan katixima ikasten da bainan ez matematikak.
Burrasoen eginbidea, 1899.IX.23, 195. or. Aldudeko predikua.
Zer giren, 1899.IX.30, 198. or. Aurrekoaren segida.
Eskual Herriko eskolak, 1899.VIII.30, 201. or. Haurren erdiak ez dira
joaten eskolara.
Frantsesa eta Heskual Herriko apezak, 1902.VI.22, 227. or. Katixima
frantsesez egitearen alde.
Katixima frantesez, 1903.II.14, 231. or. Gai bera.
Katexima frantsesez, 1903.IV.4, 237. or. Jende xehearentzat dute katixima euskaraz egiten apezek.
Separazioneaz, 25.XI.05, 243. or. Elizak eta estadoa berextearen alde.
Berextea, 1905.XII.16, 246. or. Kontzientziaren libertatea segurtatua da.
Apezpikuak eta berextea, 1903.XII.05, 247. or. Apezpikuek ez dute
onartzen.
Apezpikuak, 1906.VI.06, 248. or. Apezek beren paga galduko ote dute
apezpikuen faltaz?
Separazioneko legea, 1906.XII.21 248. or. Separazionea egin da eta
igandetan mezak badira.
Apezak libro kasik berek nahigabetarik 1906.XII.21, 249. or.
Imitorioan apezek nola egin duten, 1906.III.17, 254. or. Ez da deus
ebatsia izan.
Kanbon: salba ditzagun kaderak, 1906.II.12, 268. or. Haltsuko emazteen
arrangura: kaderak!
Inventaira herri batean, 1906.III.24, 273. or. 50 soldado imitorioan.
Bururatzeko hona Euskal Erakustokiko manuskriptoan diren kantuetan,
Bordenave batena izan litekeena, Jean-Baptiste Orpustanen ustez:
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Haran eder Hortçaize, narric ez duçuna
Naïcelarican atce ezin dut egona,
Ez çu laudatu gabe ecin naiteke gueldi,
beldurrez naiz herabe ez naicen gaï handi.
2
Nongo othe mintçaiac ontsa liro conda
gutiac dire gaiac ezin daïzte heda;
urrezco choïl mihiac abantaïlla duque,
Hortçaitzeren graciac baïtetçaque.
3
Mendian inguruan abren alhatceco;
nola içarrac ceruan ditezque udaco;
Belhar punta beçambat antcho eta ardi,
non da icucari bat, hau den beçala handi?
4
Jausten baniz menditik celhaidietara
ura darraït ondotic errepiretara:
ibaïa batec ditu ederqui frascatcen,
halaber dute früitu naharo ekhartcen
5
Lur oinari darraïo jende bat arraïa,
arrotza oro çaïo duela anaia:
Ezti eta esneric baïcen ez den lurrac,
cer dakharke gaixtorik, cer baicen thresorac!
6
Bertcen artean, o çu guiçonen lorea!
fagorez har ezazu gaur floca nerea:
Bertecla eçagutça ecin dirot marca,
ordaïnez dut bihotza çuretçat, doblezca.
*

*

*
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– Eskualduna astekaria (passim).

– Paris eta Ortzaizeko sortze eta heriotza ageriak.
– Dokumentu pribatuak Mendibil anderearen etxean, Heletan.
– J.-B. Orpustan, Urzaiz, la vallée d’Ossès, Izpegi, Baigori, 2002.
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Musée Basque 1989, 531-572. orr.
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TESTU-ANTOLATZAILEAK.
ERABILERA ESTRATEGIKOA
Liburuaren aurkezpena1
Pello Esnal
Euskal prosa arruntaren izatea, egoera eta huts-beteak aztertu
nahi genituzke, «gramatikatasunean» landaturik baina «gramatikatasun» soilean oinak itsasten ez zaizkigularik.
Koldo Mitxelena, 1968, Arantzazuko txostena

1. BI GALDERA NAGUSI
Askotan, zaila izaten da atzematea liburu baten muina eta arima, bereiztea alea eta lastoa, ez galtzea orrialdeetako labirintoan. Gure liburu honek ere
badu horrelako arriskurik. Ea asmatzen dudan aurkezten.
Liburu bat aurkezteko, atzean dituen galderak azaltzea izan daiteke egokiena: zertara dator liburu berri hau?, zertarako egin dute egileek?
Bi galdera nagusi daude Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa
honen abiaburuan. Hauexek:
•Z
 ergatik dira ulergaitzak / ulerterrazak zenbait euskal testu, ahozko
nahiz idatzi?
• Nola bihurtu ulerterrazago zenbait euskal testu ulergaitz?
Beraz, zailtasun bat dago liburu honen iturburuan, denok nozitzen duguna. Testuak sortzerakoan, nekez sortzen ditugulako. Zenbait testu entzun edo
irakurtzerakoan, nekez ulertzen ditugulako. Eta hori, neurri batean edo bestean,
bai ahozko testuekin gertatzen zaigu, bai testu idatziekin. Zailtasuna, berriz,
berehala bihurtzen zaigu galdera: zergatik gertatzen da hori?, zer egin zailtasuna gainditzeko?
Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa liburua aurkezteko, bi baliabide prestatu nituen: idatzi soil bat eta diapositiba-muntaia. Aurkezpena, diapositiben harian egin nuen eta idatzia
oinarri. Honako, moldatu egin dut idatzi soila, artikulu moduan osatuz eta diapositibetako informazioa ere nolabait bertaratuz.
1
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Galdera horiei era orokorrean erantzun diezaiekegu. Esanez, adibidez,
erdaraz pentsatzeagatik sortzen ditugula testu ulergaitzak, edo presaka ibil
tzeagatik edo euskara normalizatu gabe dagoelako. Liburu honetan, erantzun
horiek zehazten saiatu gara, dagokien testuinguruan kokatu ondoren.
Bi maisu handi hartu ditugu gidari, lehen kapituluan azaltzen dugunez
[17-22]2: Koldo Mitxelena (Mitxelena, 1968) eta Luis Villasante (Villasante,
1975, 1976, 1988); horiek izan ditugu abiaburu eta oinarri. Garrantzi handiko
kapitulua da gure ustez. Hor ageri dira, funtsean, bi galderen testuingurua,
garrantzia eta sustraiak; eta erantzunak ere bai, neurri batean.
Villasanteren pasarte batek zabaltzen du lehen kapitulua (Villasante,
1988: 142). Askotan errepikatu zuen ideia bera:
Euskarak behar du prosa egiteko moldea ongi finkatua eta trenpatua izan.
Hau da, segur aski, euskarak duen premia gogorrenetako bat. Hori duen egunean,
euskara bere bizkar-hezurraz horniturik izanen da. Eta hori ez duen bitartean,
tresna alferra izango da, gai ez dena, zeregin askotarako balio ez duena.
Euskara hizkuntza bizia izan dadila: horra gure mintzairaren premietan lehenbizikoa; baina horren hurrengo, prosa egiteko tresna moldaturik edukitzea da,
ene ustez, bigarrena.

Gernikarrak, gainera, prosa gutxitu horren eragile nagusia ere salatu zuen:
XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasieran, euskararen mundua astindu
zuen garbizalekeria. Horren ondorioz, «besoz eta zangoz katigatua» geratu zen
euskal prosa (Villasante, 1975: XII; 1976: XV). Eta, hain zuzen, testu-antola
tzaileen erabilera murriztua izango da prosa gutxitu honen ezaugarrietako bat
(Villasante, 1975: X-XI) eta hitz-ordena desegokia, bestea.
Era berean, bai Villasantek eta bai Mitxelenak argi erakutsi zuten non
aurkitu konponbidea. Mitxelenak, esaterako, honela zioen Arantzazuko 1968ko
biltzarrean (Mitxelena, 1968: 218-219):
Lege zaharrei eginahalean eustea da, noski, Euskaltzaindiaren eginbidea eta
ez du amorerik emango ezinbestean baizik. Euskal autore gailenak ditu eredu eta,
haiei buruzko iritziak denborak gutxi edo gehiago aldatzen baditu ere, badu hor
oinarri sendoa.
Sartaldeko hizkuntzarekiko prosa zenbait bidetan barrena ibiltzen ikasia eta
trebatua da, latinaren ondotik, jakina, goragokorik aipatu gabe. Era berean,
hainbeste ez bada ere, geure hizkuntza.
Ibilaldi horiek hizkuntza, edozein hizkuntza, arinago, zaluago, malguago
bihurtu dute. […] Latinaren, eta erabat sortaldeko hizkuntzen, kutsua geure bekokian daramagu. Aitor dezagun, onar dezagun, eta goazen aurrera bide horretarik.
2
Artikuluaren zenbait pasarte eta izenburutan, zenbakiak ageri dira taket [   ] artean; Testuantolatzaileak. Erabilera estrategikoaren orrialdeei egiten diete erreferentzia.
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Hain zuzen, erantzun horiek zehazten eta garatzen saiatu gara liburuan
zehar. Jakinda, batetik, ez garela lehenengoak hori egiten eta ezinbestekoa
dugula euskalgintzan ari garenon elkarlana eta, bestetik, liburu honetan ez dela
gaia agortzen eta bide luze samarra dugula oraindik eginkizun.
Esan gabe doa: hemen esandakoa baliagarria da, aldeak alde, bai ahozko
testuentzat, bai idatzientzat. Beraz, liburuak testu dioenean, ahozko testuak eta
testu idatziak esan nahi du. Halaber, sinonimotzat har daitezke, pasarte askotan, hiztuna, idazlea eta hizkuntz erabiltzailea.
2. ZERGATIK DIRA ULERGAITZAK ZENBAIT EUSKAL TESTU,
AHOZKO NAHIZ IDATZI?
Gure buruari askotan egindako galdera da. Erantzuten ere saiatu ohi gara.
Besteak beste, bi arrazoi aipatu genituen Joxe Ramon Zubimendik eta biok
Idazkera-liburuan (Zubimendi; Esnal, 1993: 171-176; 189-230): atzerakarga
eta pausaldiak markatzeko zailtasuna. Atzerakargarena bere bidea egiten joan
da estilo-liburuetan eta idazleen artean; pausaldiarena ere bai, baina neurri
apalagoan.
Liburuan, biak aipatu eta jorratzen ditugu; baina hirugarren bat ere salatuz: ikuspegi gramatikal soila. Eta, hain zuzen, ikuspegi honen baitan kokatu
behar dira biak; hor indar handiagoa hartzen dutelako; eta hortik ateratzeak,
ikuspegia aldatzeak, erraztuko digulako korapiloen askabidea.
Atzerakarga [41-43]
Atzerakarga hitzak berak iradokitzen duenez, euskal testuak atzean –esaldiaren amaieran– eraman ohi du askotan mezua ulertzeko giltza. Eta askotan
–gehiegitan– ez dugu jakiten nola irakurri (nola ulertu) esaldi bat, harik eta
amaierara iristen garen arte. Hona hemen, muturreko adibide bat (Ararteko,
1991: 13):
Txosten honen helburua Ertzaintzak nahiz Udaltzaingoak atxilotutakoak
askatasunik gabe ordu batzutan, berriro aske utzi edo, agiango epaia egin dakien,
epaikarien esku jarri arte egoten direneko, Euskadiko udal kalabozo eta Ertzain
tzaren espetxeen benetako eta lege aldetikako egoera aurkeztea da.

Esaldia ulertzeko, ezinbestekoa da azken hiru hitzak irakurtzera (en
tzutera) iristea. «Egoera aurkeztea da» horretaraino iritsi arte ez dakigu zein
den «txosten honen helburua». Ez da esaldiaren arazo bakarra, baina bai fun
tsezkoa.
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Gehienetan, aditza azken aldean ipintzeak eragiten du esaldia ulertzeko
zailtasuna edo ezina. Baina ez beti. Eta, hain zuzen, horixe azpimarratu nahi
izan dugu liburuan, gure ustez adibide esanguratsu bat erabiliz; oso idazkera
zaindua duelako testuak (Kintana, 2002: 311):
Esango nuke San Martinek, bere belaunaldiko beste idazle askoren antzera,
norbere pertsonaren distira eta ospe handiagorago barik, bere herriaren kultura
maila hobetu eta haren literatur premiak asetzeko xedeaz hartu duela luma, apaltasunez, inolako pretentsiorik eta hantusterik gabe, euskararen eta Euskal Herriaren helburu orokorrekin konpromiso sakona eta saihestezina harturik, idaztea
herriaren zerbitzutan aritzea dela dakien intelektualaren konbentzimenduaz.

Oraingo honetan, testu-antolatzaileen kokapenak zailtzen du esaldiaren
ulergarritasuna:
Esango nuke San Martinek, bere belaunaldiko beste idazle askoren antzera,
norbere pertsonaren distira eta ospe handiagorago barik, bere herriaren kultura
maila hobetu eta haren literatur premiak asetzeko xedeaz hartu duela luma, apaltasunez, inolako pretentsiorik eta hantusterik gabe, euskararen eta Euskal Herriaren helburu orokorrekin konpromiso sakona eta saihestezina harturik, idaztea
herriaren zerbitzutan aritzea dela dakien intelektualaren konbentzimenduaz3.
3

Agian, errazago ikusiko dugu testua gaztelaniara (edo frantsesera) itzulita:
Diría que San Martin, como otros muchos escritores de su generación, sin buscar el
brillo personal ni una fama mayor, ha cogido la pluma con humildad, con el objeto
de mejorar el nivel cultural de su pueblo y de saciar sus necesidades literarias, sin
ninguna pretensión ni vanagloria, comprometiéndose de forma profunda e ineludible
con los objetivos generales de Euskal Herria, con el convencimiento del intelectual
que sabe que escribir es trabajar en servicio del pueblo.

Are nabarmenago geratzen da kontua, lerroka idatzita. Lehenik, euskaraz:
Esango nuke San Martinek,
bere belaunaldiko beste idazle askoren antzera,
norbere pertsonaren distira eta ospe handiagorago barik,
bere herriaren kultura maila hobetu eta haren literatur premiak asetzeko xedeaz
hartu duela luma,
apaltasunez, inolako pretentsiorik eta hantusterik gabe,
euskararen eta Euskal Herriaren helburu orokorrekin konpromiso sakona eta saihestezina harturik,
idaztea herriaren zerbitzutan aritzea dela dakien intelektualaren konbentzimenduaz.

Eta gaztelaniaz:
Diría que San Martin,
como otros muchos escritores de su generación,
sin buscar el brillo personal ni una fama mayor,
ha cogido la pluma con humildad,
con el objeto de mejorar el nivel cultural de su pueblo y de saciar sus necesidades
literarias,
sin ninguna pretensión ni vanagloria,
comprometiéndose de forma profunda e ineludible con los objetivos generales de
Euskal Herria,
con el convencimiento del intelectual que sabe que escribir es trabajar en servicio del
pueblo.
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Pausaldiak markatzeko zailtasuna [43-44]
Testu bat irakurtzen ari garela, beharrezkoa zaigu jakitea non egin pausaldiak, nola bereizi testu-zatiak, idatzia behar bezala ulertzeko.
Hona hemen zenbait esaldi solte4:
Pozgarritzat jotzen da haurra helduaren interesgune bihurtu izana gizarteko
zenbait sailetan.
Haurrak gai izan beharko du berarengan ipinitako itxaropen izugarriari eran
tzuteko.
Haurraren gain-gainean egotea gurasoen neurosia ezkutatzen duen morron
tza da. Eta are ezkutuago geratzen da giro kulturalaren eraginez eta merkatari
tzaren presioagatik.
Haurraren egiazko premia bat dator berak azaltzen duenarekin.
Helduaren zeregina haurrari laguntzea da heldu bihurtzen.

Esaldi horiek guztiak dira zuzenak. Baina batzuk bitan irakurri behar dira,
pausaldiak non egin jabetu ahal izateko. Zer egin hori gerta ez dadin?
Horrelakoetan, batzuek koma bat idatzi ohi dute pausaldia adierazi behar
duten aldiro. Uste dute beti bat datozela pausaldi prosodikoak eta pausaldi
ortografikoak Baina ez da hala.
Beraz, nola adierazi pausaldiak, zer baliatu, puntuazio-markak erabiltzea
desegokia denean?
Ikuspegi gramatikal soila [18-22]
Aurreratu dudan bezala, bi zailtasun horiek are indar handiagoa hartzen
dute, gauzak ikuspegi gramatikal hutsetik begiratuta.
Eta huts hori azpimarratzen da liburuan. Liburuak ikuspegi gramatikala
dioenean, ikuspegi gramatikal hutsa esan nahi du. Hau da, ez du ikuspegi
gramatikala gutxiesten eta are gutxiago gaitzesten. Ikuspegi gramatikal hutsa
salatzen du, gramatikaren gehiegikeria.
Gauza bera dio Mitxelenak Arantzazuko txostenean (bereak dira kako
txak; bestalde, huts ez baina, soil darabil berak):
Euskal prosa arruntaren izatea, egoera eta huts-beteak aztertu nahi genituzke,
«gramatikatasunean» landaturik baina «gramatikatasun» soilean oinak itsasten ez
zaizkigularik.
4

«Jainko txikia» artikulutik daude atereak eta soilduak (Rose, 1991).
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Liburuak, hari berean, dio bi uste oker bezain gaizto daudela euskaldunon
artean zabalduta euskal gramatikari buruz: batetik, arautzen duena baino gehiago arautzen duela gramatikak eta, bestetik, zenbait hizkuntz baliabideren
erabileran (esaterako, testu-antolatzaileen eta hitz-ordenaren erabileran) nahikoa dela arau gramatikalak betetzea.
Baina beste murrizketa eta gehiegikeria bat ere badakar ikuspegi gramatikal soilak: esaldira mugatzen du arreta. Horren arabera, nahikoa da zuzena
izatea testu bateko esaldi bakoitza, testu osoa ere zuzena izateko. Ondorioak
begien bistakoak dira, zenbait testu-antolatzaileen kasuan. Ia-ia ez zaie garran
tzirik ematen.
3. NOLA BIHURTU ULERTERRAZAGO ZENBAIT EUSKAL TESTU
ULERGAITZ?
Azken batean, galdera hauxe ardatz hartua dago osatua liburua; eta horri
emandako erantzuna du mami eta eduki, izenburutik beretik hasita: testu-antolatzaileen erabilera estrategikoak lagunduko digu, neurri (handi) batean,
gaurko euskal prosaren bi arazo nagusi(ak) gainditzen, baina betiere ikuspegi
gramatikal soila gaindituz. Horregatik, hemendik hasiko gara.
Ikuspegi gramatikaletik ikuspegi komunikatibora [27-29]
Arestian ikusi dugunez, ikuspegi gramatikal soilaren arabera, dena da
gramatika hizkuntzan eta honen erabileran. Dena arau daiteke, eta nahikoa da
arau horiek betetzea. Arauak betez, zuzen ez ezik, egoki ere erabiliko dugu
hizkuntza.
Ikuspegi murritz eta esklusibista hori gainditu nahi du ikuspegi komunikatiboak. Ikuspegi berri honek bere baitan hartzen du ikuspegi gramatikala,
eta beste hiru ikuspegiz osatu eta zuzentzen du. Ikuspegi soziolinguistikoa,
ikuspegi testuala eta ikuspegi estrategikoa dira beste hiru ikuspegiak.
Baina norbaitek gaizki ulertuko luke ikuspegi komunikatiboa, baldin eta
lau ikuspegi horien metaketa soil bezala ulertuko balu. Ikuspegi komunikatiboa ez da eskuratzen ikuspegi gramatikalari beste hiru ikuspegiak gehitu hu
tsez. Osotasun berria baita ikuspegi komunikatiboa. Ikuspegi komunikatiboak
pentsamolde berria eskatzen du: paradigma-aldaketa. Nekez lortzen den paradigma berria.
Gurean ere, zaila gertatzen ari zaigu ikuspegi-aldaketa. Liburuan, bi
adibide aipatzen dira, zailtasun hori azaltzeko:
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•O
 hikoa izan da, profesionalen euskara hobetu behar-eta, Euskal
tzaindiaren arau berriak azaltzeko ikastaroak eratzea; baina horretara
mugatuz, arauak ikastea eta horiek betetzea nahikoak balira bezala;
konturatu gabe euskara egokia sortzeko beste gaitasun batzuk ere landu
behar direla, gaitasun gramatikalaz gain.
•D
 uela urte gutxi batzuetako estilo-liburuetan, toki handia hartzen zuten
gramatika-arauek, noiz eta liburu horiek arauak jakintzat eman eta harago joan beharko luketenean.
Orain, hirugarren adibide bat ekar dezakegu hona.
•D
 uela lau urte, Haritschelharren euskaltzainburutza amaitzera zihoala,
euskaltzain batek esan zuen, balantze modura, euskara batuaren gaia
egoki bideratua zegoela; eta, lorpenak banan-banan aipatu ondoren,
erantsi zuen gauza bakarra gelditzen zela eginkizun: Mitxelenak 1968an
Arantzazurako egindako txostenaren seigarren atala –joskerarena– gara
tzea. Eta hori Gramatika batzordearen esku zegoela.
• Bai eta ez. Bai: joskera geratzen da eginkizun, euskara batuarena erabat
burutzeko; eta, agian, Gramatika batzordearena izango lan hori. Baina
ez: joskera ez dagokio gramatikari arautzea. Gramatikari, soilik, gu
txienekoa arautzea dagokio. Hortik aurrerakoa ez da gramatikaren
lana.
Izan ere [17], hizkuntzaren erabileran dena ez da arau eta lege, estu nahiz
lasai. Behin arau gramatikalak betez gero eta testuaren legeak aintzat hartuta,
eremu handi bat zabaltzen zaio hiztunari: askatasunaren (eta erantzukizunaren)
eremua.
Eta, eremu horretan, hiztunari berari dagokio erabakiak hartzea. Horretan
lagun izango ditu, lagun preziatu, gure aurreko hiztunek utzi diguten ondarea
eta moldatu diguten tradizioa. Baina hiztunak berea du azken hitza, lortu nahi
duenaren arabera. Berari dagokio zer aukera hobetsi, zer baliabide hautatu, zer
estrategia erabili erabakitzea. Erabakimen honi deitzen diogu gaitasun estrategikoa.
Horretaz ere mintzo da Mitxelena Arantzazun. Are gehiago (nahiz eta
terminoa bera erabili ez), gaitasun estrategikoa aipatuz eta goraipatuz amaitzen
du joskeraren atala, sintaxiarekiko eta estilistikarekiko auziei eskainia; eta atal
horrekin burutzen du txosten osoa:
Hitz-ordenaz eta aurkitu diren legeak ez dira idazlea estekatzeko gateak,
honen kemenak gehi ditzaketen lanabesak baizik, hitzen indar ezkutua nabarmenduaz. Idazlearen eginkizuna erraz da adierazten, gaitz betetzen: hizkuntzari bere
burua menderatuaz, hizkuntza menderatu, hizkuntz legeen lokarriak eta trabak,
airea hegaztiarentzat bezala, sostengu eta laguntza bihur daitezen.
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Testu-antolatzaileak era estrategikoan erabiliz [87-91]
Behin geure buruak ikuspegi komunikatiboaren baitan kokatuta, egokiago
hitz egin dezakegu testu-antolatzaileen erabilera estrategikoaz.
Atzemandako arazoen arabera, bi estrategia sail bereiz ditzakegu: aurrerakarga arintzekoak eta pausaldiak markatzekoak. Dena den, batzuetan, kontua
ez da mugatzen testu-antolatzaileetara. Hauek erabiltzean (lekuz aldatuz, ordezkatuz, berriak tartekatuz...) aldatu egin beharko dira testuko beste osagai
batzuk ere; puntuazio-markak ere bai, agian. Hain da estua osagaien arteko
elkarreragina. Horregatik, tarteka, testu-antolatzaile batekin ez ezik, birekin ere
jokatu beharko da.
Adibideak, «Jainko txikia» artikuluaren bi bertsiotatik hartu ditugu (Rose,
1991). Itzulpena da lehena, eta Unescoren Albistarian plazaratu zen lehenbizikoz. Lehen bertsio horren moldaketa da bigarrena; besteak beste, testu-antolatzaileak era estrategikoan erabiliz egina. Eranskinean datoz bi ber
tsioak.
1. Atzerakarga arintzeko estrategiak
Lau estrategia erabil ditzakegu:
Testu-antolatzailea, ahal den neurrian, lotzen dituen zatien tartean erabili,
edo ahalik aurreen.
Batzuetan, nahikoa da antolatzailea lekuz aldatzea (horretarako aukera
ematen badu, jakina):
haurraren tontokeria batzuen aurrean, adibidez, haurraren txorakeria ba
adibidez (13)5
tzuen aurrean
Beste batzuetan, alabaina (testu-antolatzaileak horretarako aukerarik ematen ez duenean), bestelako estrategiak erabili beharko dira. Esaterako, berez
aurrean joaten den (edo joan daitekeen) sinonimoaz ordezkatu:5
Haurrarekin hitz egitea beharrezkoa Nahiz eta haurrarekin hit z egitea
bada [ere]... (13)
beharrezkoa izan...
5

Parentesi arteko zenbakiek adierazten dute artikuluaren zein paragrafotakoak diren esaldiak.
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Edo, nahiz eta sinonimoa izan ez, antzeko balioa-edo duen testu-antola
tzaileaz ordezkatu, egin beharreko gainerako aldaketak eginez:
Gure garaikideei begiratuz, ikusten Gure garaikideei behatzean, ikusten
da haurra sarri jainko berri ukiezi- da nola haurra sarri bihurtu den
nezko bihurtu dela (2)
jainko berri ukiezin
armonia kasu honetan elkar osatzen eta harmonia, kasu honetan, gehiago
duten indarren arteko oreka baino da gatazkarik eza, indar osagarrien
gehiago istilu gabezia bezala defini arteko oreka baino.
tzen delarik (7)

Baina nola bultzatu dinamika hau, Baina nola bideratu dinamika hori,
inguruak etengabe adierazten badu non eta haurra etengabe asebetetzera
haurra beti asebete behar dela? (11) bultzatzen duen giroan?
Iragarlez hornitu hala horni daitekeen testu-antolatzailea
Testu-antolatzaile batzuek (ba- baldintzazkoak, arte denborazkoak, zenbait superlatibok, ere lokailuak...) iragarleren (indartzaileren) bat eraman dezakete aurretik: baldin (eta), harik (eta), ahalik (eta), baita, ezta...
Esaterako:
Zenbat gurasok ez du aitortzen, munduko kontzientziarik onenaz bestalde,
beren haurra dela «guztia beraien
tzat», guraso bezala duten egitekoa
guztiz bestelakoa izan beharko zukeenean: beraiek izan behar dute erakarpen gunea beren haurrentzat. (3)

Guraso askok aitortzen dute, gauzarik naturalena balitz bezala, beren
haurra dela «dena berentzat», noiz
eta gurasoen egitekoak guztiz bestelakoa izan beharko lukeenean: beraiek izan haurraren erakarpen-gune.

Tarteki (testu-markatzaile) bihurtu, eta aurreratu, berez ez dena
Batzuetan, sintagma jakin bat, nahiz eta berez tarteki (testu-markatzaile)
izan ez, tarteki bihur daiteke esaldiaren esanahia funtsean aldatu gabe. Eta,
hala, aurreratzeko aukera ere ematen du, behar izanez gero.
hurrengoan gisa bereko egoerei eta, ondoren, gero eta hobeto aurre
hobeto aurre egin ahal diezaien. (10) egiteko antzeko egoerei.
Sarri depresio sakon bat [...] ager- Orduan, depresio sakon bat sortzen
tuko da une horretan (15)
zaie askotan
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Testu-antolatzailea sartu
Testu-antolatzaile berriak ere sar daitezke testuan:
Moral bitxi honek psikoanalisiaren
ekarpenak ukatzen ditu –handik elikatuz, hala ere–: psikoanalisiak garbi
azpimarratu du pozak eta nekeak txandaka joan behar dutela haurraren munduarekin dituen harremanetan. (9)

Moral bitxi honek ukatu egiten ditu
psikoanalisiaren ekarpenak, nahiz eta
bertatik elikatu. Izan ere, psikoana
lisiarentzat garrantzizkoa da pozak
eta nekeak txandatzea, haurrak munduarekin dituen harremanetan.

2. Pausaldiak markatzeko estrategiak
Hiru estrategia erabil ditzakegu; hirurak, ikusi berri ditugun horien an
tzekoak. Orain, ordea, ahalik eta aurreen ez baina, pausaldien tokian joango
dira testu-markatzaileak: subjektuaren eta predikatuaren artean edo aditzaren
eta osagaien artean.
Testu-markatzailea kokagunez mugitu:
Ordainetan, noski, berarengan ipini Ordainetan, haurrak gai izan beharko
den itxaropen izugarriari erantzun du, jakina, berarengan ipinitako
beharrean izango da haurra. (4)
itxaropen izugarriari erantzuteko.
Tarteki (testu-markatzaile) bihurtu, eta kokagune egokira eraman (behar
izanez gero), berez ez dena
Eta pozgarritzat jotzen da gaur gizar- Pozgarritzat jotzen da, gaur, haurra
teko zenbait sailetan, haurra heldua- helduaren interesgune bihurtu izana
ren interesgune bihurtu delako (2)
gizarteko zenbait sailetan
«Haurra kontutan hartu» izan ordez «Haurra kontuan hartu», orduan,
«hura bizitzako erdigune bihurtu» «haurra bizit zako erdigune egin»
bilakatzen da orduan. (3)
bihurtzen da.
Bi ondorio nahiko nola halako dituen Jokaera horren oinarrian, bi uste
bi postulatutan oinarritzen da joka- daude, ondorio zalantzagarriak dituzmolde hau. (7)
tenak.
Nerabe honek ezintasunik txikiena Nerabe honentzat, erresistentziarik
bortizkeria bezala sentituko du (16) txikiena ere bortizkeria da
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Testu-markatzailea tartekatu
baina kultur aldetik dagoen adosta- Eta are ezkutuago geratzen da, gaisunak eta merkataritzaren presioak nera, giro kulturalaren eraginez eta
joera hori indartzen dutenez oso zai- merkataritzaren presioagatik.
la da azalerarazten. (5)
bestetik, haurraren egiazko premia berak azaltzen duenera egokitzen da eta
hau bere aldetik gurasoek premia horretaz duten iritziarekin bat egiten da. (7)

Bestetik, haurraren egiazko premia,
berriz, bat dator berak azaltzen duenarekin eta hau ere bat dator gurasoek premiaz duten ideiarekin.

4. AMAITZEKO
Hona iritsita, egoki izango da bai atzera begiratzea, hemen azaldutakoa
laburbilduz, bai aurrera begira ipintzea, eginkizun duguna aurreikusiz.
Deigarria gerta daiteke, agian, aurkezpen honetan jakintzat eman izana
zer diren testu-antolatzaileak. Liburuan, bai, ematen da horien berri [30-40],
eta banaka batzuk modu xehean ere azaltzen dira [49-64] eta beste batzuk
adibidez hornitu ditugu [67-75].
Hemen, ordea, jakintzat ematen ditut, gauza bat azpimarratu nahian. Izan
ere, hasieran esan dudanez, bat baino gehiago gal daiteke liburu honetan.
Esaterako, uste izanez testu-antolatzaileez diharduela, noiz eta estrategiak dituenean gai nagusi. Saiatu gara, behin eta berriro, galbide hori ixten, izenburutik hasita, letren tamaina ere baliatuz.
Askotan erabili ohi da behatzaren eta ilargiaren adibidea: nola norbaitek
lagunari behatzez ilargia erakusten dion eta nola laguna behatzari begira gera
tzen den. Liburu honek estrategiak ditu erakusgai; behatzari begira geldituko
da testu-antolatzaileetara mugatzen dena.
Erabakiak hartuz ikasten da erabakiak hartzen; estrategiak erabiliz, estrategiak erabiltzen. Estrategiak erabiltzeko, ordea, gaia behar da: estrategiak
zerekin hartua, zeri buruz hartua. Zer horiek, liburu honetan, testu-antola
tzaileak dira.
Baina non erabaki hartu asko dago testugintzan. Eta horietako bakoitzak
ematen digu aukera erabakiak hartzeko. Orain testu-antolatzaileak bezala,
beste elementu bat izan dezakegu hurrengoan bitarteko. Balioko ahal digu
gaitasun estrategikoa lantzen jarraitzeko; besteak beste, Mitxelenaren Aran
tzazuko txostenaren seigarren atala –«Joskera» izenburu duena– ikuspegi estrategikoaz irakurriz.
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Eranskina
Hona hemen, azkenik, «Jainko txikia» artikulua, zutabe banatan: ezkerrean,
Unescoren Albistarian argitaratu bezala; eta, eskuinean, egokitua (Rose, 1991).
Egokitzaileak artikulua ez zuen egokitu, berez, testu-antolatzaileen erabilera estrategikoa adibidez hornitzeko. Agian, horregatik, adibideak ez dira
batzuetan hain nabarmenak. Alde horretatik galdutakoa, ordea, beste aldetik
irabazten dugu. Adibideak, naturalagoak eta aberatsagoak gertatzen dira horrela. Bestalde, erreferente zuzena izan zuen beti jatorrizko bertsioa: frantsesez
idatzia.
Liburuan bi bertsioak errespetatu dira funtsean, baina ortografia gaurkotuz, eta zenbait hitz nabarmenduz: bi bertsiotan, letrakera lodian, testu-antolatzaile esanguratsuenak eta letrakera lodian azpimarratuta, liburuan
iruzkindukoak; eta jatorrizko bertsioan, azpimarra soilez, testu egokituan
antolatzaile bihurtuak [81-86].
Jainko txikia
Maiteegia gerta al daiteke haurra?

Jainko txikia
Maite al daiteke gehiegi haurra?

1. Gaizki maitaturiko haurrak aipatzen 1. Gaizki maitatutako haurrak aipatzean,
direnean, sarri etorri ohi da gogora
gutxiegi maitatuak etortzen zaizkigu
nahiko maitea ez den bat, are bat ere
gogora, baina ez gehiegi maitatuak.
maitatua ez den bat, sekula ez ordea
maitatuegia den bat!
2. Eta pozgarritzat jotzen da gaur gizarteko 2. Pozgarritzat jotzen da, gaur, haurra
zenbait sailetan, haurra helduaren intehelduaren interesgune bihurtu izana
resgune bihurtu delako; baina oraindik
gizarteko zenbait sailetan; baina orainfinkatzeko dago harreman mota berri
dik zehaztu gabe dago harreman-modu
hori. Gure garaikideei begiratuz, ikusberri horren zer-nolakoa. Gure garaiten da haurra sarri jainko berri ukiezikideei behatzean, ikusten da nola haunezko bihurtu dela, izaki sakratua,
rra sarri bihurtu den jainko berri
denek bere babeslekuan gorde nahi
ukiezin, izaki sakratu, bakoitzak bere
dutena, munduko erasoetatik urrun.
txokoan babestu nahi duena, munduko
erasoetatik urrun.
3. «Haurra kontutan hartu» izan ordez 3. «Haurra kontuan hartu», orduan,
«hura bizit zako erdigune bihurtu»
«haurra bizit zako erdigune egin»
bilakatzen da orduan. Zenbat gurasok
bihurtzen da. Guraso askok aitortzen
ez du aitortzen, munduko kontzien
dute, gauzarik naturalena balitz bezatziarik onenaz bestalde, beren haurra
la, beren haurra dela «dena beren
dela «guztia beraientzat», guraso betzat», noiz eta gurasoen egitekoak
zala duten egitekoa guztiz bestelakoa
guztiz bestelakoa izan beharko lukeeizan beharko zukeenean: beraiek izan
nean: beraiek izan haurraren erakarbehar dute erakarpen gunea beren
pen-gune.
haurrentzat.
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4. Haurra, desiratua denean, sarri gura- 4. Haurra, desiratua denean, gurasoek
soen ni ideal bilakatuko da: hutsune
idealizatu egiten dute sarritan: hutsune
bat betetzen du, bikotearen garaipen
bat betetzen du, bikotearen garaipenik
gorena da. Eta nork egingo dio aurre
gorena da. Eta nork esan ezetz jainko
jainko txiki bati? Haurra jainkoen
txikiari? Haurra jainko-mailan ipinita,
mailara jasotzean, ez zaio ezer uka
ez diote ezer ukatzen, eta gurasoek
tzen, eta gurasoak prest egongo dira
nahiago dute beren burua zapuztu,
beren buruak hildurat zeko haurrak
haurra zapuztuta ikustea baino. Askok
hildurarik izan ez dezan. Guraso aslanbidea aldatzen dute, edo etxea; eta
kok lanbidea bera edo etxea aldatzen
dibortziatzera ere iristen dira, haurradute, edo are dibortziatu egingo dira,
ren ustezko «mesedetan». Ordainetan,
haurraren ustezko «ongizatea delahaurrak gai izan beharko du, jakina,
-eta». Ordainetan, noski, berarengan
berarengan ipinitako itxaropen izugaipini den itxaropen izugarriari eran
rriari erantzuteko.
tzun beharrean izango da haurra.
5. Haurrari erant zuteko prest egoteak 5. Haurraren gain-gainean egotea, askosarri mendekotasun moduko bat
tan, gurasoen neurosia ezkutat zen
ezkutatzen du, bertan gurasoen neuroduen morrontza da. Eta are ezkutuago
sia azaltzen delarik, baina kultur aldegeratzen da, gainera, giro kulturalatik dagoen adostasunak eta merkatari
ren eraginez eta merkataritzaren pretzaren presioak joera hori indartzen
sioagatik.
dutenez oso zaila da azalerarazten.
6. Gure hiri modernoetan, parkeak, auto- 6. Gure hiri modernoetako bihotzean,
busak, eskolako inguruak, jatetxeak
parkeak, autobusak, eskola-inguruak,
kultu berri hau aztertzeko leku apartejatetxeak dira kultu berri horren aparkoak dira. Alde guztietan errepikatzen
teko behatoki. Alde guztietan errepika
da lelo bera: haurra babestu. Bestela
tzen da lelo bera: haurra babestu. Besesanda: bere ekimenak ito eta bere
tela esanda: bere ekimenak ito, bere
nagikeria indartu.
nagikeria indartu.
7. Bi ondorio nahiko nola halako dituen 7. Jokaera horren oinarrian, bi uste
bi postulatutan oinarritzen da jokamoldaude, ondorio zalantzagarriak dituzde hau. Alde batetik, gizonak ahalik
tenak. Batetik, gizakiak ahalik eta
eta neke gutxienak pairatu behar ditu
neke gutxien jasan behar du era hararmonikoki garatzeko, armonia kasu
monikoan hazteko; eta harmonia,
honetan elkar osatzen duten indarren
kasu honetan, gehiago da gatazkarik
arteko oreka baino gehiago istilu gaeza, indar osagarrien arteko oreka
bezia bezala definitzen delarik; bestebaino. Bestetik, haurraren egiazko
tik, haurraren egiazko premia berak
premia, berriz, bat dator berak azal
azaltzen duenera egokitzen da eta hau
tzen duenarekin eta hau ere bat dator
bere aldetik gurasoek premia horretaz
gurasoek premiaz duten ideiarekin.
duten iritziarekin bat egiten da.
8. Bestelako hitzetan, haurrak, mundura 8. Beraz, haurrak, jaio orduko, senaz
etortzearekin batera, jakingo luke
jakingo luke zer den on beretzat. Habere senak bultzaturik, zer den on
rrigarria: senaren azalpen hutsera muberetzat. Harrigarria kontzientzia oro
rrizten da kont zient zia. Nolabait,
senaren azalpen soilera murrizte hau.
azken mendeko moral victoriarraren
Nolabait, azken mendeko moral victogehiegikerien ordaina da.
riarraren gehiegikerien ordaina da.
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9. Moral bitxi honek psikoanalisiaren  9. Moral bitxi honek ukatu egiten ditu
ekarpenak ukat zen ditu –handik
psikoanalisiaren ekarpenak, nahiz
elikatuz, hala ere–: psikoanalisiak
eta bertatik elikatu. Izan ere,
garbi azpimarratu du pozak eta nepsikoanalisiarentzat garrantzizkoa da
keak txandaka joan behar dutela haupozak eta nekeak txandatzea, haurraren munduarekin dituen harremarrak munduarekin dituen harremanenetan.
tan.
10. Frustrazio modu bat baliozkoa izan 10. Frustrazio jakin bat onuragarria izan
daiteke, baldin horrek gizakia muga
daiteke, baldin eta gizakiari aukera
baten aurrean jarri eta ezintasun hori
ematen badio egitura psikikoa garatu
bereganatzeko gai izango den egitura
eta ezintasun hori gainditzeko eta,
psikiko bat garatzeko aukera ematen
ondoren, gero eta hobeto aurre egibadio, hurrengoan gisa bereko
teko antzeko egoerei. Frustrazio bat
egoerei hobeto aurre egin ahal diegainditzeko gaitasunari esker egingo
zaien. Frustrazio bat gainditzeko gaida ume koxkorra, astiro-astiro, bere
tasun hau da gizontxoari bere autoautonomiaren jabe.
nomia astiro eraikitzeko bide ematen
diona.
11. Baina nola bultzatu dinamika hau, 11. Baina nola bideratu dinamika hori,
inguruak etengabe adierazten badu
non eta haurra etengabe asebetetzera
haurra beti asebete behar dela?
bultzatzen duen giroan?
12. Helduaren zeregina, hasteko, hau- 12. Helduaren zeregina, lehen-lehenik,
rrari heldutasunerako bidean lagun
haurrari laguntzea da heldu bihur
tzea da, hau da errealitateari aurre
tzen; hau da, laguntzea errealitateari
egiten, ez hari ihes egiten laguntzea.
aurre egiten –eta ez bizkar ematen–.
Beraz, borondaterik onenez, haurraGurasoek, hobe beharrez, hesia jar
ren eta egiazko bizitzaren artean hortzen dutenean haurraren eta errealima bat altxatzen badute, haurrari
tatearen artean, benetako esperien
egiazko esperientzia izan dezan eta
tzia eragozten diote eta erreferentzia
erreferentzia puntu egokiak finka di
egokiak finkatzeko aukerak ukatzen
tzan eragozten diote gurasoek.
dizkiote.
13. Haurrarekin hitz egitea beharrezkoa 13. Nahiz eta haurrarekin hitz egitea
bada, zenbait pertsona helduren arbeharrezkoa izan, zenbait helduren
gibide sistematikoek eta beren
argibide sistematikoak eta pazientzia
pazientzia mugagabeak –haurraren
neurrigabea, ordea –adibidez, hautontokeria batzuen aurrean, adibirraren txorakeria batzuen aurrean–,
dez– errealitatea bere alderdi guztiekaltegarriak izan daitezke haurraren
tan sumatzeko gaitasuna ken dietzat, murriztu egiten baitiote errealizaiokete beharbada haurrari, bizitza
tatea osorik atzemateko gaitasuna,
bere okerren aurrean beti onbera
eta sinestarazi bizitza beti onbera
izango dela erakutsiz bezala.
izango dela bere hutsegiteekin.
14. Era berean, munduarekiko harre- 14. Horrela, eragotzi egiten diote munman sentsuala kenduko dio, harreduarekin harreman sentsuala izatea
man erabat zerebral baten mesedeere, harreman erabat zerebralaren
tan. Adibidez: zerbait ukituz gero
mesedetan. Adibidez: berdin al da
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    min ematen duela jakitea, eta ukitu     jakitea zerbaitek, ukituz gero, min
eta sentit zea gauza bera al dira?
ematen duela, eta ukitu eta mina
Haurrak berez bilatzen ditu ezin disentitzea? Haurra, berez, erresisten
tuen gauzak, bera kokatzeko eta nortzien bila dabil, bere burua koka
tasuna eraikitzeko bide emango diotzeko eta garatzeko. Aurkitu ezean,
tenak. Aurkitzen ez baditu, orain ez
hutsune horrek sortutako antsiaren
bada geroago, hutsune horrek sor
aurka erreakzionatuko du bihar edo
tzen dion antsiaren aurrean jokabideetzi.
ren bat hartuko du.
15. Gure haurrek ez dute ikasten gehiago 15. Gure haurrek ez dute ikasten mundumundura jaiot zen, eta adoleszen
ra «jaiotzen», eta jasanezina egiten
tziako aldaketa jasanezinezko trantze
zaie adoleszentziako aldaketa. Orbezala azaltzen zaie. Sarri depresio
duan, depresio sakon bat sortzen
sakon bat, zinismoz eta nihilismoz
zaie askotan; eta horri, gainera, hajantzia, agertuko da une horretan,
lako jarrera zinikoa eta nihilista
haurrak huts hori, gabezia hori azaeransten zaio, lehen bizi izandako
leratuko balu bezala: ezerk ez du
gabezia azaltzen ariko balitz bezala:
ukitu, ez du ezer ukitu, beraz ez dio
ezer ez du ukitu, ezerk ez du hunkiezerk ukitzen!
tu, dena zaio higuingarri!
16. Nerabe honek ezintasunik txikiena 16. Nerabe honentzat, erresistentziarik
bortizkeria bezala sentituko du, bizi
txikiena ere bortizkeria da; bizitzaren
tzaren indar bizia jasanezinezko biindar bizia, jasanezina. Gabeziak jota
hurtu zaio. Bere gabeziak jota bizi
bizi da, eta egiturat zeko –eta ez
da, bera egituratu eta ez inguratu
soilik babesteko– aukera emango
soilik egingo lukeen maitasun baten
dion maitasunaren egarriz; at zera
egarri, egiazkora eta honek duen
eginez, ordea, errealitatera eta honen
gogortasunera iristeko bide eskain
basakeriara iristeko aukeren aurrean.
tzen dioten aukerei ihes eginez orAgresibitatearen eta malenkoniaren
dea beti ere. Oldarraren eta ma
erdian harrapaturik, sufritzen dagoen
lenkoniaren erdian harrapaturik,
izakiak ezin du bizitzan berak bakasufritzen dagoen izakia ezin da bere
rrik aurrera egin.
kabuz abiatu bizitzara.
17. Hala, gizarte lagunt zaileak, me- 17. Hala, gizarte-lagunt zaileak, medikuak, psikologoak edo psikoanalisdikuak, psikologoak edo psikoanalistak gero eta sarriago egin behar diotak etsipen-mota berri batekin egiten
te aurre desespero mota berri bati.
dute topo gero eta gehiagotan. HauHaurraren arazoak ez dira sortu haur
rraren arazoen sorburua ez dago
tzaro zoritxarreko batetik, bai aldiz
zoritxarreko haurtzaro batean, baizik
haurtzaro mimatu batetik.
eta, alderantziz, haurtzaro mimatu
batean.
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TESTU-ANTOLATZAILEAK GAZTERIAREN
IDAZKERARAKO ARGITASUNA ETA GARBITASUNA
Juan Luis Goikoetxea Arrieta
1. AURKEZPENA
Iruñeko Jaso ikastolara dator Euskaltzaindia, edo hobeto esanik, Euskal
tzaindiko Jagon Saila ezen, Iker Saila beti hor izanda ere, gaurkoan jagonek
eta zainduk hartzen baitute protagonismoa.
«Testu-antolatzaileak gazteriaren idazkerarako argitasuna eta garbitasuna» jartzen dudanean izenburu, helburu jakina nahi da jendarteratu, beti
ere, Jagon Sailaren xedearekin batera.

Jagotea, zaintzea zeri deritzagun ulertzeko, berariazko jardunaldiak dira
gaurkoak, hain zuzen ere, Jagon Sailaren eginkizuna ezin nabarmenago erakus
ten dutelako.

Euskaltzaindia arduraz azaltzen da ikusirik, euskal testugintzak badituela
arazo nagusi bi, beste batzuen artean, euskaraz irakurtzeko zailtasuna eta eus
kal prosazko tradizio sendoak taiutu barik irautea; hortik, pausaldiak marka
tzeko zailtasuna, eta testuak azkarga eraikitzea. Jokabide horrekin, Jagon
Sailak bere berea duen funtzioa betetzen du, alegia, euskara jagotea, zaintzea,
ikertzeaz gainera; euskaldunen premia bati erantzuna ematea.

Edozelan ere, euskal munduko oztopo horri aurre egitean, inplizitoki bada
ere, onartu egiten da, XXI. mendeon berton ere, geure artean ditugula, euska
rari dagokionean, garbitu gabeko kontuak. Euskaltzaindiak, jakitun egonik,
jardunaldiotan erantzuna dakar testu-antolatzaileak deritzan 7. liburukia ere
berton aurkeztuz.
2. HELBURUA
«Hegoak ebaki banizkion, neurea izango zen». Baina ez zitzaizkion ebaki,
behintzat, Leizarragarengandik hasirik mila eta bederatziehunera arte, txoria nahi
zelako neure baino aske. Euskal prosaren hego pareetarik bata Greziako bidea
ri jarraitzen zitzaion, bestea ahoz aho iritsi zitzaigunari. Harik eta hego klasikoa
mozturik, txoria neure bihurtu zen arte, arranoa hegazkada laburreko hegazti.
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Geroztik, Aita Villasante doluminetan irakurri izan dugu: «Euskarak be
har du prosa egiteko moldea ongi finkatua eta trenpatua izan. Hau da, segur
aski, euskarak duen premia gogorrenetako bat».1
Mintzoa soilik duen hizkuntza hego bakarreko da, ezen bigarren hegoa,
alegia, idaztresna, tradizioz eratzen dena, eten egin baitzen. Harrezkero, aunitz
saio eta euskara eder ordenagailuratu arren, prosa egiteko moldeaz deitoratzen
dihardugu. Zaldia eta astoa batzandurik mando ederrak sortu ditugu; mandoak,
ordea, ez dakar kumerik.
Geroan, begiak iraulirik, gainditu egin beharko dugu 1900eko mendikatea, ordura arteko klasikoei jarraikiz eraikitzen baita euskal prosa, edonoiz
baten, ahozkoaren transmisio bideari idatzizkoa batu dakion; laburrean loturiko
hegaztia arrano dadin, ezen nik «txoria nuen maite».
Zein bidek ginderamatzake hara? Lehenengo eta behin, ohartzeak gure
aktibitate linguistikoa osatua dagoela, ez perpausa isolatuz, bakanez, ezpada
perpausa multzoz, zeinek lotura duten beraien artean. Abiapuntua, testu-antola
tzaileak dioen bide-seinalea dugu. Horrantz ditugu zuzenduko neska-mutil
elebidunak, zeintzuk euskara ez eze erdara ere soinean daramaten.
3. TESTU ANTOLATZAILEAK
3.1. Marko teorikoa
3.1.1. Status quaestionis: Perpausa azkargak eta pausaldiak
Gure prosaren ezaugarrietakoak izango dira: testu antolatzaileen erabilera
murriztua, batetik, eta bestetik, pausaldiak markatzeko zailtasuna. Eta gaitz
horien kausaz, arazo bi atzematen ditugu gaurko euskal testugintzan; idatzian,
batez ere: azkarga idaztea eta pausaldiak markatzeko zailtasuna:
Gainera –dio Pello Esnalek– gaurko testugintzaren egoera ulertzeko, beste
faktore bat ere kontuan hartu behar da gure ustez, garbizalekeriarekin batera: grama
tikaren izenean arautu nahi izana edo ulertu izana, besteak beste, hitz-ordenaren eta
testu-antolatzaileen erabilera, soilik gramatikaren alorreko balira bezala.2

Horrela ulertu da maiz, zenbait hizkuntza baliabideren erabileran nahikoa
dela arau gramatikalak betetzea.3
Villasante, L. (1988) Euskararen auziaz, Luis Elizalde Saila, Lizarra, 142. or.
 EUSKALTZAINDIA (2008): JAGON SAILA, CORPUS BATZORDEA (2008): Testu
antolatzaileak. Erabilera estrategikoa, Jagon Bilduma, 6, Corpus Batzordea 18. or. Bilbo.
3
Edonola ere, denok hartu beharko genuke aintzat Iñaki Gamindek dioena: «Gramatika bada
hiztunaren gogoan hizkuntza erabili ahal izateko dagoen arau multzoa, ez dut ikusten non dagoen
gramatikaren kontrako grina».
1
2
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Denean dela, euskal testugintzak –gorago aipatu bezala–, konpondu gabe
ditu testu-antolatzaileen murrizketak eta hitz ordena desegokiak sortutako
arazoak.
3.1.2. Ikuspegi teorikoa baino pragmatikoa
Guk helburu praktikoak ekarri gura izan ditugu hona, beti ere ahantzi
gabe, Kurt Lewin-ek idatzi zigunez:
There is nothing so practical as a good theory.4

Alde horri begiraturik, hariari eusteko besterik ez bada ere, norabidea
erakusten digun teoria –bertorako doitua eta taiutua den arren, «ad hoc» baka
rrik ez dena–, azalduko dugu.
Edonola ere, batik bat, Ad usum scholarum denez, gure neska-mutilen
idazkera nahiz irakurketa argiago eta garbiago gerta dadin, ikuspegi komu
nikatiboaz baliatuko gara, hots, ikuspegi gramatikala gainditzera datorrenaz.
3.1.3. Ikuspegi komunikatiboa
Hizkuntzaren erabilerako estrategiak zer diren ulertzeko, laguntza handia
dira ikuspegi gramatikala eta ikuspegi komunikatiboa.
Ikuspegi komunikatiboan, formatik komunikaziora egiten da jauzi; ez da
arreta jartzen mezuaren hizkuntza formetan, ezpada komunikazioan. Irakaslea,
hortaz, komunikazio-helburua bete dadin ahaleginduko da, arreta forman ipini
gabe.
Ikuspegi gramatikala gainditzera dator ikuspegi komunikatiboa. Ikuspegi
berri horrek bere barruan hartzen ditu ikuspegi gramatikala, ikuspegi soziolin
guistikoa, ikuspegi testuala eta ikuspegi estrategikoa. Edozein modutan, ikus
pegi komunikatiboari leku egiteak, paradigma-aldaketa eskatzen du, eta, hu
rrean, ez da hain kontu erreza ezen, euskaltzale asko aiseegi makurtzen baita
ikuspegi gramatikalaren aurrean, hiztunari dagokion askatasunaren eremuari
uko eginik:
Edozein hizkunt zatarako baliagarri den bereizketa, oraindik oraint su
azpimarratzen hasia dena, alegia, alde batetik, gramatikak ezarritako hitzordena,
eta bestetik, testuaren zein solaskideen aukerakoa, euskarari dagokionez are ba
liagarriagoa dela frogatu nahi izan dugu lan honetan, kontuan izanik euskara hi
tzordena –edo sintagma ordena– libreko hizkuntza dela eta ordena aldaketa bi
dezko fokalizazioaren erregela aplikatzen duela. Solaskideen aukera hori, berriz,
 Lewin, K. (1972): in Idioma y poder social, Ninyoles, R., 7. or.
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S.O.A. ordena ez markatuaren eta markatu guztien artean egin ohi da diskur
tsoaren hari ezberdinen ildotik. Komunikazio estrategia ikusi dugu sintagma or
denaren aukeren oinarrian.5

Arterago ere aipatu dugunez, beraz, hizkuntzaren ikuspegi komunikati
boa, laguntza handia eskaintzen ari zaigu azken urteetako aurrerabidean.
Diskurtsoaren analisiari buruzko obra guztietan agertzen den ideia da –eta
adostasun osoz– perpausa ezin izan daitekeela analisirako unitate minimoa,
ezen unitate sintaktikoa baita, abstraktua, teorikoa, hizkuntzaren sistemari
dagokiona, eta beraz, diskurtsoaren planoan kokatzen ez dena:
Il testo è l’unita fondamentale della nostra attività linguistica. Un’unità che
corrisponde ad una determinata intenzione comunicativa e che si distingue dalla
frase non tanto quantitativamente quanto piuttosto qualitativamente. Il testo nasce da un equilibrio delicato tra un’esigenza di continuità e un’esigenza di progressione (di sviluppo). Il testo è un insieme di frasi, ma può consistere anche di
una sola frase, purche essa abbia senso compiuto e rappresenti un messaggio
che l’emittente considera completo.6

Ondorioz, bilatu behar dena da analisirako unitate minimoa, testuari eta
errealitate komunikatiboari dagokiona, testuinguru errealean igortzen dena eta
lege diskurtsiboen pentsudan dagoena, baita ere, lokutore batek igorria eta
hartzaile batek jasoko duena eta, gainera, egongo ez dena gramatikalitatearen
kriteriopean. Unitate hori enuntziatua da.
Horrez gain, enuntziatua sintaxiaren ingurutik urruntzeak eskatzen digu
mintza gaitezen maila diskurtsiboaz, enuntziatiboaz edo testualaz. Azken ba
ten, enuntziatua beste maila baten aurkitzen da, nahiz eta noizbehinka, bat
etorri estrukturan perpausarekin, eta estruktura hori, forma pertsonaleko aditza
nagusi duena izan.
Hitz laburretan azalduta, perpausa da, unitate minimoa maila sintaktikoan;
enuntziatua unitate minimoa maila diskurtsiboan.
Zer da, ordea, enuntziatua? Hara elkarrizketa hau adibiderako:
–Hartu duk berokia?
–Bai!
–Orduan jantzi ezak irten aurretik, hotz egiten du-eta!
Testu horretan hiru enuntziatu ditugu. Bestalde, ordu bi dirauen berbaldi
eten gabea ere enuntziatua da.
Hortaz, arterago argitutakoaren ildoari jarraikiz, adierazteko moduan gara,
maila diskurtsiboa dela testu-antolatzaileen joko zelaia. Ahozko mintzairan,
berezitasun prosodikoak dira –etenak-eta– enuntziatuaren mugak markatzen
5
6

Osa, E. (1990): Euskararen hitzordena. Euskal Herriko Unibertsitatea, 295. or.
Dardano, M. eta Trifone, P. (2006): Gramatica italiana, Zanichelli, Milano, 529. or.
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dituztenak. Idatzizkoan, asmo prosodikoa era ortografikoan adierazten da,
puntuazio zeinuen bidez.
Horrenbestez, testu-antolatzaileek beti jokatuko dute kokagune interenun
tziatiboan, hots, enuntziatu batzuk besteekin erlazionatuz; baina –eta horixe da
guretzat giltza– enuntziatuaren eduki osoa erlazionatuz eta ez haren elemen
tuetarik bat, ezen horri esker jakingo baitugu baina bezalako juntagailuak noiz
ari diren jokatzen maila diskurtsiboan eta noiz ez.
Arlo honetan, diskurtsoaren azterketarako oinarrizko kontzeptuak koheren
tzia eta kohesioa dira. Koherentzian adimen ahalmenaz dihardugu; kohesioa,
ostera, era askotako mekanismo linguistikoz ari da.
Kohesiorako prozedura linguistikoen artean –testuaren koherentzia indar
tzekoen artean– agertzen zaigu enuntziatuen arteko erlazioa, testu antola
tzaileen bidezkoa.
Munarri honetaraino iritsirik, iragartzera emateko moduan gara:
1. Testu-antolatzailerik gabe ere testua izan daitekeela koherente.
2. Testu-antolatzaileek ez dutela sortzen koherentzia, baina lagundu egi
ten dutela koherentzia indartzen.
3. Testu-antolatzaileek bermatu egiten dutela hartzaileak mezua argi
bezain garbi jasotzea, gutxi ez dena, batik bat gazteen idazkerari eran
tzun praktikoak bilatzeko saioetan gabiltzanean.
Gramatikaz ari garenean, hizkuntzaren zuzentasunaz ari gara. Zuzentasun
hori, baina, ez da nahiko hizkuntza modu egokian erabiltzeko. Testua osota
suna da, ez esaldi solteen pilaketa hutsa. Eta ikuspegi testualak ulertarazi di
gunez, osotasun horrek ere baditu bere legeak.
Edonola ere, dena ez da arau eta lege, behin arau gramatikalak betez gero
eta testuaren legeak aintzat hartu, hiztunari askatasunaren eta erantzukizunaren
eremua zabaltzen zaio; hiztunari berari dagokio erabakiak hartzea.
Hori horrela, gaitasun gramatikalaz baliatuta erabakitzen dugu hizkun
tzaren erabileran zer den zuzena eta zer ez. Baina zuzenaz gain, egokia ere izan
behar duenez hizkuntzaren erabilerak, alde batetik, testugileen araberakoa ger
tatu beharko du, eta, testuinguruaren araberakoa, bestetik. Eta egokitasun bi
koitz hori lantzeko baliabide ezin hobea gertatuko zaigu gaitasun estrategikoa.
Gaitasun horiek egoki erabiliz jardungo dugu euskal prosan aurrera egiten.
Honainokoa azaldu ondoren, arteragoko euskaldunek teorian zein
praktikan egina aintzat harturik arakatu beharko dugu, gaur eguneko euskal
testugintza. Horretarako, testuaren arloan kokatuko gara, eta testuaren osagaie
tako bat aztertuko dugu, alegia, testu-antolatzailea; era horretara, euskal prosa
taiutzeko saioetan gertatu den desbideraketa norabide egokian jarriko dugu.
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3.2. Edukia
3.2.1. Zeri deritzo testu-antolatzaile
Testu-antolatzaileen zeregina testu zatiak lotzea da. Horrez gainera, ira
garri ere egin dezakete, baita tarteki izan ere.
Testu-antolatzaileetan hiru sail bereiz genitzake:
1. Testu-markatzaileak (hauen barruan kokatuz lokailuak).
2. Juntagailuak eta menderagailuak.
3. Zenbait adberbio, adberbio-esapide eta postposizio-sintagma.
1. Testu-markatzaileak. Euskaltzaindiko Jagon Saileko 7. liburukian,
testu-markatzaileen barruan kokatzen dira lokailuak.7
2.  Juntagailuak eta menderagailuak.
   Testu-markatzaileena baino handiagoa da testu-antolatzaileen eremua,
izan ere, eremu horretakoak ditugu-eta juntagailuak eta menderaga
iluak ere. Horien zerrenda gura duenak, Euskaltzaindiaren Gramatika
batzordean ditu (1994, 1999, 2005).
3. Zenbait adberbio, adberbio esapide eta postposizio-sintagma. Ha
lakoak dira: nolanahi ere, edozelan ere…
3.2.2. Zertarako erabili testu antolatzaileak?
Testu-antolatzaileek lotura egiten dute, batzuetan estuagoa, lotura sin
taktikoetan, juntagailuak eta menderagailuak direnean; beste batzuetan lasaia
goa, esaldien arteko direnetan, markatzaileek-eta gauzatutakoetan.
Bestalde, batzuetan testu unitate handiak lotzen dituzte (esaldiak edo
esaldi multzoak); besteetan, sintagmak, hau da, unitate txikiagoak.
Gainera, beste egiteko bat ere badute testu-antolatzaileek lotura egiteaz
gainera: ostean zer datorren iragarri, ondorengoa nola irakurri –nola entzun–
adierazi.
Horrez gain, tarteki moduan ere erabili ohi dira testu-antolatzaileak –ere
eta halakoak izan ezik–, koma artean idatziz. Ostera, juntagailuak eta mende
ragailuak ez dira inoiz tarteki.
Oharra: Artikulu honetan ez dut sartu antolatzaileen sail osoa ezen, Euskaltzaindiaren
1990eko Euskal gramatikako lehen urratsaketik hasirik, Bittor Hidalgoren ikerlanetatik eta Alber
di A.en Eskola gramatikatik igaroz Jagon Saileko 7. liburuki honetara arte –Testu-antolatzaileak.
Erabilera estrategikoa deritzanera– bilduma ederra baitaukagu eskura.
7
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Azken batean –abiapuntuan iragarri bezala– euskal testugintzaren arazo
nagusi biak konpontzeko bidea eskaintzen dute, hots, atzerakarga eta pausal
diak markatzeko zailtasuna.
3.2.3. Euskal prosaren tradizioa: aldeko jarrerak eta aurkakoak
Euskal prosak ezagutu izan duen tradizioa, eskola, aldatu edo moldatu
baino baztertu egin zen orain ehun urte. Harrezkero, tradizioaren aldekoen
jarrerak eta aurkakoenak pil-pilean diraute.
J. A. Mujikak idatzi zuen Zeruko Argian 17-11-74an:
Prosa… egiteko dago oraindik, neurri handi batean behintzat. Eta, haatik,
beharrezkoa dugu, poesia bera baino beharrezkoagoa beharbada. Gaur, euskara
literarioaren inguruan dabilkigun borroka honetan, nahi eta ezkoa dugu prosazko
tradizio sendo bat osatzea.8

Baieztapen horri segitzen dio Luis Villasantek esanik:
Hau da, segur aski, euskarak duen premia gogorrenetako bat. Hori duen
egunean, euskara bere bizkar-hezurraz horniturik izanen da.

Geroago, honela darraio:
Euskararentzat gauza denetan bakar bidea nahi da: hitzetan, sintaxian, orotan.
Ordura arteko idazleek erabilitako prosan kutsadura besterik ez zuten ikusten.

Horrela,
Lehengo tradizioa, nazioarteko prosaz bat zetorrena, zokoratua, madarikatua
eta ahantzia izan da.9

Ikus dezagun, adibiderako bada ere, Mendebaldeko tradizioaren bilakabi
dea, Bibliako testuen erkaketa bidez:
Grezieraz
5

 αι αλλο επεσεν επι το πετρωδεσ | [και] | | οπου ουκ ειχεν γην
κ
πολλην και ευθυσ εξανετειλεν δια το µη εχειν βαθοσ γησ

6

 αι οτε ανετειλεν ο ηλιοσ εκαυµατισθη και δια το µη εχειν ριζαν
κ
εξηρανθη

7

 αι αλλο επεσεν εισ τασ ακανθασ και ανεβησαν αι ακανθαι και
κ
συνεπνιξαν αυτο και καρπον ουκ εδωκεν

8
9

Villasante, L. Op. cit., 142.
Villasante, L. Op, cit., 146. or.
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Latinez
5

6

7

 liud cecidit super petrosa, ubi non habebat terram multam, et statim
A
exortum est, quoniam non habebat altitudinem terrae;
e t quando exortus est sol, exaestuavit et, eo quod non haberet radicem,
exaruit.

 t aliud cecidit in spinas, et ascenderunt spinae et suffocaverunt illud,
E
et fructum non dedit.

Ingelesez
5

6
7

 ther seed fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at
O
once because the soil was not deep.
And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots.

 ome seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it and
S
it produced no grain.

Frantsesez
5

6
7

 ne autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n’avait pas
U
beaucoup de terre; elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol
profond;
mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.

 ne autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et
U
l’étouffèrent, et elle ne donna point de fruit.

Espainolez
5

6
7

 tra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y
O
brotó en seguida por no tener hondura de tierra;
pero cuando salió el sol se agostó y, por no tener raíz, se secó.

 tra parte cayó entre abrojos; crecieron los abrojos y la ahogaron, y no
O
dio fruto.

Leizarraga
5

6

7

 ta berze parte bat eror zedin leku harrizuetara, non ezpaitzuen lur
E
anhitzik: eta bertan ilki zedin, zeren ezpaitzuen lur barnetasunik.

 aina iguzkia goratu zenean, erre zedin: eta zeren errorik ezpaitzuen,
B
eihar zedin.
 ta berze parte bat eror zedin elhorri artera, eta elhorriak handi zitezen,
E
eta itho zezaten hura, eta etzezan frukturik eman.
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Euskaraz gaur (Bibli Elkarte Batua)
5

 este zenbait harri artean erori zen, lur handirik ez zen tokian; eta,
B
axaleko lurra izanik, berehala erne zen;

6

baina eguzkiak jo orduko, erre egin zen eta, sustrairik ez zuelako, ihartu.

7

 este zenbait ale sasi artean erori zen: sasiek, haztean, ito egin zuten
B
hazia eta ez zuen fruiturik eman.

Erakusketa sinoptiko honetan, aski da begiratu arina konturatzeko Leiza
rragaren atal azpimarratuak bat datozela gainerako hizkuntzetakoekin; Bibli
Elkarte Batukoa ez, ostera.
Prosa gorpuzteko zeregin honetan, gaur egunean ere, Villasanteren unean
bezala, haren berbaz esanik:
Kontua da, ea euskarak kokatua dagoen toki eta aldian, besterik egin ze
zakeen. Eta orain ere besterik egin dezakeen. Ikusi dugun bezala, nazioarteko
prosa bat dago, guztiona dena. Eta guztion hori gurea ere bada, eta horren beha
rrean gara, gainera.10
Prosa egiteko modu hori, Mendebaldeko kultura bera bezala, Grezian sortu
zen; gero latinak hartu zuen eta latinaren bidez Mendebaldeko hizkuntza guztie
tara zabaldu da. Gure idazle zaharrek, euskalki guztietakoek, bide hori bera
hartu zuten. Beraz, Europako beste hizkuntzetako idazleak bezalaxe jokatu ziren.
Eta zinez, ez dugu beste biderik. Ez dugu euskara salbatuko bakar bideak ibila
raziz edo beste hizkuntzen errepidea alde batera utzirik.11

Zehatzago esanik:
Latinaren ume ez diren hizkuntzek –hala nola alemana edo ingelesa–, prosa
egiteko kontuan onartua dute latin eta grekoaren subordinazio eta koordinaziosistema (nahiz eta bakoitzak bere berezitasunekin), eta, horri esker, itzulpenak
egitea hizkuntza horietara ez da beste munduko lana.12
Stylo syntaktikoaren aldetik Leiçarragak maisuki gurutzatzen zituen berezi
ki euskaraz phrase laburretan erabiltzen dena, alderdi batetik, eta mende honetan
«zeiñismo» izenarekin bataiatu zutena tradizio zaharraren kontra hura arbuiatzen
saiatu zirenek, bestetik, horrela erabateko konstrukzio luzeari astuntasuna eta
pisua txairoki arindurik. Egin dezagun kontu dioenean; Eçen nehor ezta igan
zerura, cerutik iautsi dena baicen, cein baita guiconarem seme ceruan dena. Azke
nean datorren phrasea erabateko konstrukzio luzean honela litzateke: Ecen nehor
ezta igan cerura, cerutik iautsi den eta orain ceruan den guićonaren semea baicen,
styloaren aldetik astuna, eta zenbat eta gehiago phrasea luzatu hainbat eta astu
nago.13
Villasante, L. Op, cit., 147.or.
Villasante, L. Op, cit., 151. or.
12
Villasante. L. Op. cit., 152. or.
13
Irigoien, A. (1990): De re philologica linguae uasconicae, III, Bilbao, 212. or.
10
11
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Teorian hain garden irakatsi nahiz erakutsi diguten bideari segitu ez ba
diogu geurea da erantzuna eta ez euskararena, dakigun moduan jakinik Koldo
Mitxelenak irabazia zeukan izen handia lagun zuelarik iragarri ziguna:
Latinaren eta erabat sortaldeko hizkuntzen kutsua geure bekokian daramagu.
14
Aitor dezagun, eta goazen aurrera bide horretatik.

3.2.4. Euskal prosa gaur egun
Gaur eguneko euskal prosa ez da orain 30 urtekoa, ikerketan nahiz
praktikan bide luzea egin da, usteak uste:
Lehendik gauza jakina eta sarri aipatua da sintaxia izan dela euskal hizkun
tzalari eta gramatikalarien artean gairik isilduena eta zokoratuena. Ez da hor ezer
harrigarririk. Beste hizkuntzetan ere, aldeak alde, berdintsu gertatu bide da: «La
sintaxis es aquella parte de la lingüistica que todo el mundo espera que estudien
los demas».15

Euskal prosaren barruan, Bittor Hidalgok hauxe dela dio euskal joskera:
Euskal joskera da euskaldunok nagusiki erabili ohi dugun hura gure artean
euskaraz komunikatzen jardun dugunean. Orain eta lehen. Ahoz eta idatziz.16

Erabileran, ordea, hauxe esanik darrai Bittorrek:
Hitz ordena beti beretsua aurkitzen dugu eta hitz ordena beti beretsu honek
zerikusi gutxi du Azkue/Altuberen lege nagusiekin.
Baiezko esaldi nagusietan, prediku nagusia –galdegaia-edo–, oro har, adi
tzaren ondoren ematen da nagusiki. Batez beste, esaldien %64,6 batean, 3 esal
ditik 2k betetzen ez duelarik, nabarmen.
Mendeko esaldietan, aditz jokatu bidezkoetan –erlatiboak aparte–, %46,7ak
soilik betetzen du Azkue/Altuberen preskripzioa aditzaz amaitzeko. %21,2ak
baino ez, esaldi luxeagoetan.
Ez genuke inolako espanturik behar, hau aldarrikatzeko gure joskera be
zala. Ze, hori ez da gazteleraren joskera, errealitatea nahasten duen haren buruan
baino.
Zer gertatzen da orduan «gure gaurko estandarrean»? Gaur –eta hau ikaraga
rria da– «gure» estandarrean idazten da beste inongo, inoizko eta inolako euskal
dunek inoiz hitz egin edo idatzi ez duen bezala, edota kontrara. Kanpoko edozeinek
ez luke sinetsiko kontatuz gero. Beldurgarria. Batez ere, gaurko idazkerak, ulerga
rritasun/komunikatibotasun arazo larriak erakusten dituenean, gorago aipatu ditugun
beste hizkera/idazkera mota horien guztien aldean. Larria.
14
15
16

Villasante, L. Op. cit., 145. or.
Plamer, F, in Osa, E., Op, cit., 101. or.
Hidalgo, B. (1988): IVAP, 21. 1988, 18eta 19. or.
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Horrela burutzen du Hidalgok gaurko prosaren gaineko epai zorrotza.
Euskaraz eskribitzen dutenen arteko giroa honelakoa izanik ere, oroko
rrean, ezin zaku berberean sartuko ditugu, kasurako, J.M. Irigoienen Lur bat
haratago edo Xabier Mendiguren Bereziarturen itzulpena: Karl Marx: Idazlan
hautatuak edo Gabikagogeaskoa Albertoren itzulpena: John Rawls-en Justiziaren teoria bat edo Dionisio Amundarainen itzulpena: Biziaren iturria bioetika,
J.R. Flecha Andrésena, zeinek XIX. mendeko bidetik ibiltzen diren, dabiltzen
bezala zenbait opera minor. Aiko hemen giroa eta adibideak:
Aiko hemen Juan Mari Irigoieni buruzko iruzkina neure aspaldiko artiku
lutik jasoa eta Juan A. Hernandezek komentatua:
Axularren presentzia gaur egunean bizirik dago», dio Juan Luis Goikoetxea
euskaltzainak17, 1991an idazlearen estiloari buruzko azterketa lana argitaratu zue
nak. Hori arrazoitzeko hainbat adibide jar daitezkeela uste du aditu honek; eta
guztietan agerian geratzen da Axularren itzala. «Ikusten duzu Bergaran egiten den
amodiozko gutunen lehiaketa eta aurtengo irabazleak, Iñaki Serranok, Axularren
idazkera bera erabiltzen du naturaltasunez, esango genuke plagiatuta.
Gaurkotasun horren adierazlea Joan Mari Irigoien ere izan daitekeela dio
Juan Luis Goikoetxeak –jarraitzen du Hernandez, J. A.k. Idazle honek Axularren
estiloa hartu zuen oinarri Lur bat haratago idazterakoan. Irigoienek berak aitortzen
zuenez, berarentzat benetako «deskubrimendua» izan zen Axularren lana, «orain
30en bat urte edo» irakurri zuenean. «Euskaldunok ohituta gaude esaldi laburrak
erabiltzen, gure erlatiboa dela eta», azaltzen du, baina Guero irakurtzean ikusi
nituen esaldi luzeak». «Orduan ikusi nuen euskara gai dela edozein gauzatarako.
Hori deskubritu nuen», azaltzen du idazleak.

Artikulu honetarako har dezagun Juan Mariren pasarte bat Lur bat haratagotik:
«Eta, nola ustekabea baita, ongi dakizun bezala, jendea gibelat bihurraraz
teko modurik boteretsuena eta eraginkorrena, haiek ere gibelat egin zuten. Eta,
haiek gibelat egiten ikusi orduko, hazi egin nintzen, halako tailuz, non ahul, eskas
eta uzkur zena egin baitzen, begi herts-ireki baten bitartean, ausart, azkar eta
kurios».18

Hurrengo, hona Xabier Mendiguren Bereziarturena:
Estatuaren eta zuzenbide-filosofia alemaniarraren kritika, zeinak Hegelekin
hartu baitu bere forma koherente, aberats eta azkena, gauza bata eta bestea da,
nola estatu modernoaren eta hari lotutako errealitatearen analisi kritikoa, nola
kontzientzia politiko eta juridiko alemaniarraren aurreko modu guztiaren ukapen
erabakigarria, zeinaren adierazpen gailena, unibertsalena, zientzia izateraino jasoa
zuzenbide-filosofia espekulatiboa bera baita.19
Hernandez, J.A. El País, reportaje: Gaiak, 2003-04-07.
 Irigoien, J.M. (2000): Lur bat haratago, Elkarlanean S. L. Donostia, 2000, 551. or.
Mendiguren Bereziartu, X. Marx Karl: Idazlan Hautatuak, 87, Klasikoak, Bilbao, 2005.

17
18
19
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Ondorik, hona Alberto Gabikagogeaskoarena:
Gainera, esan dezakegu ezen, baldintza berdinetan, ordena juridiko bat bes
te bat baino justizia handiagoz administraturik dagoela, baldin legearen inpe
rioaren manuak hobeto betetzen baitu.20

Azkenik, hara Dionisio Amundarainena:
Batetik, itxuragabeki ugaldu dira egoerak, zeinetan teknikak esku hartzea
erabaki baitu gizakiaren bizia kantitatez luzatzeko, ez kalitatez hobetzeko.21

Agerian dagoen kontua da, edozein modutan, batzuek halako erreparoa
dutela nola edo zelan testu-antolatzaileak erabiltzeko, eta hauen ordez, soilsoilik –ela menderagailua erabili ohi dutela, biak izanik zuzenak. Gainera,
erabili ere biak dira erabili tradizioan, 1900 arteko eta osteko idazleen artean
«testu iraulketa» –Hidalgoren hitzetan– gertatu arte.
«Mutatis mutandis», gaurko euskal prosarako joera edo joeretariko bat
begien aurrera ekartzeko, eredu egokia gerta daiteke IVAPeko Estilo liburuak
eskaintzen diguna. Honela dakar 3.1 puntuan22:
Esaldiak moztu. Administrazioan esaldiak puztu eta luzatzeko ohitura dugu,
ustezko maila «jaso» baten bila. Baina, gaztelaniaz «ondo» irakurtzen diren esal
di motroilo horiek euskaraz, askotan, irentsi ezinak izaten dira. IVAPeko idazkie
tan, ahal dela, ez dugu honelako esaldi erraldoirik egingo.

Are argiago, esaldi laburrak erabiltzearen abantailak aipatu ostean, era
honetara azaltzen ditu esaldiak laburtzeko aholkuak:
Esaldia, gehienez, 20 hitzetakoa izan dadila. Beste batzuek 30 hitzetan jar
tzen dute.23

Beste alde batetik, hitz iragarleei buruz dakarrena, bat dator Euskal
tzaindiko Jagon Saileko 7. liburukian esaten denarekin:
Euskaraz, askotan, zenbait giltza-hitz esaldiaren atze-atzean geratzen zaiz
kigu, hain zuzen ere, mezua lehenengoan interpretatzen laguntzen digutenak.
Horrelakoetan, esaldia oso-osorik irakurri arte itxaron behar izaten du irakurleak
esanahiaz jabetzeko. (…). Zer egin menpekoa hain luzea denean? Bada, semafo
ro moduko bat jarri, hau da, hitz iragarleak erabili.24

Eta hor zerrendatzen ditu: alegia, hots, hain zuzen ere eta abar.
Horiez gainera, galdegaiaz, deklinabide kasuen pilaketaz-eta dakartzan
gomendiorik gehienak praktikan ondo funtzionatu dutenak izanik, oso egokiak
Gabikagogeaskoa, A. (2008): Rawls J., Justiziaren teoria bat, KLasikoak, Bilboa, 300. or.
Amundarain, D. (2000): J. R. Flecha Andrésen Biziaren iturria bioética, Erlijio kultura
ren bilduma, Deustuko Unibertsitatea, 66. or.
22
IVAP. Estilo liburua, 121. or.
23
IVAP. Op, cit., 121. or.
24
IVAP. Op, cit., 123. or.
20
21
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direla aitortzea besterik ez da gelditzen, alegia, prosa argi bezain garbirako
eredu gertatu direla.
Haatik, guk defendatzen dugun jokabidearen kontrabidetik ibilirik, alfe
rrikako erlatiboak goiburuz izendatzen du 3.7 puntuko atala:
Gaztelaniaz, erlatibozko kate luzeak egiten ditugunean ez da arazo handirik
egoten mezua ulertzeko, erlatibozko erdal partikulek (que, el cual, de quien, con
el cual, a la que…) erlatibozko mendeko perpausaren aurrean kokatuta, iragarle
lana egiten duelako. Baina, esaldi horiek hitzez hitz euskaratzen ditugunean ara
zo ugari izaten dugu, mezua behar bezala ulertzeko, euskal erlatiboaren egitura
gatik.25

Baieztapen tinko honen ondoren, galdera zorrotz bi geratzen dira eran
tzuteke:
1. Gaztelaniaz –edo ingelesez– erdal partikulek iragarle lana betetzen
dutelako arazorik ez badute eta geuk ere –zein, non…– partikula ira
garleak baditugu, nola izan liteke euskaraz idaztean ilun gertatzea
erdaraz argia denean? Berba baten, zergatik egiten zaie uko euskal
partikulei?
2. Alegia, hots, hain zuzen eta halako hitz iragarleak erabiltzea onartzen du
IVAPeko estilo liburuak; aldiz, euskarazko erlatiboak –kasurako– or
dezkatu egin behar direla dio ulergarri bihurtzeko. Euskaltzaindiko Ja
gon Sailak Testu-Antolatzaileak deritzan liburuan proposatzen dituen
testu-antolatzaile multzoetarik onartzen ditu, testu-markatzaileak –horien
barruan kokatuz lokailuak– baina ez juntagailuak eta menderagailuak.
Azken finean, bidenabar, testuak moztea gomendatzen duen IVAP admi
nistrazioa euskaraz, kontraesanean erortzen dela dirudi. Halaxe dakarkigu:
Jakina da: Administrazioko testuek ez dute helburu estetiko edo literariorik.
Administrazioko testuen helburua modu objektiboan komunikatzea da; horreta
rako izan behar du, bada, mezuak argia, zehatza eta zuzena.
Hori horrela izanik ere, ahaleginak egin behar ditugu, gai lehorrena modu
atseginean emateko, eta horretan asko laguntzen digu erritmoak. Idazten dugunean,
konturatu barik gehienetan, tankera bereko esaldiak erabiltzen ditugu: antzeko
osagaiak, antzeko egitura, antzeko antolamendua… Ez gara konturatzen gure esku
dagoela testuari erritmo bat edo beste bat ematea: guk erabakitzen dugu nola
egituratu eta osatu; guk paratzen ditugu hitzak behar den tokian. Hori guztia da
erritmoa. Ikusten duzunez, ideiak jartzea baino gehiago: belarria gozatzea.26

Ene iritzian, asmo jator hori ez dator bat euskararen ondareko diren jun
tagailuak eta menderagailuak testu-antolatzaileen sailetik, iragarle zereginetik
baztertzearekin. Ezen, argitasunaren ohoretan, erlatiboetatik «zeiñismoa» sai
25
26

IVAP. Op, cit.
IVAP. Op, cit.
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hesten badugu eta pasarteak zatikatu, batetik, euskarak bere-berea duen ahal
men bat galtzen du; eta, bestetik, esaldiak moztu badira, dosifikatzen badira,
zelan hegaldatu hego gabeko txoria? Zeren erritmo motelak, esate baterako,
mendeko perpausa luzeak eskatzen baititu.
Beste alde batetik, erdara itzultzen bada esaldi laburrez-eta baliaturik,
galdetu beharko genioke geure buruari, ea gai izango ginatekeen euskarara
itzuli dugun liburu hori berriro jatorrizko hizkuntzara itzultzeko, edo itzuliz
gero, zer aldaketa izugarri ez genukeen topatuko. Azken baten, gainera, segu
ru gaude, euskarazko itzulpena azpian geratuko litzatekeela, frantsesaren edo
ingelesaren menpeko.
Areago, horrelako jokabidean jardunik, ez ote dugu saihesbidea bide
normaltzat hartzen, eta era berean euskara beste hizkuntza horien mailara ezin
hel daitekeela erakusten?
Guk, dena den, irakaskuntzan idazketa lantzerakoan, ezin baztertuko dugu
idazle klasikoen eskola, ezen, didaktikaren erakutsiei jarraikiz, perpausak zati
tzen ere irakatsi beharko baitugu, zeren, ezin eskriba baitaiteke erritmo, tonu,
berean bederatzi urterekin eta hamazortzirekin.
4. XXI. MENDEKO GAZTEEN TESTUAK
4.1. Marko teorikoa
Irakasle Euskal Herrikoa jakitun dago zelan aurpegiz aurpegi dituen ikas
leak elebidunak diren, nahiz eta ez elebitasun orekatukoak, orokorrean. Ba
tzuek euskal elebidunak dira –erdara ere badakitenak, baina bizi euskaraz di
renak–; beste multzokoek erdal elebidunak dira –euskara ere badakitenak,
baina erdaraz bizi direnak–.
Ikaslea aipatzen dugunean, gainera, ez gara ariko berak dakienaz bakarrik
ze, pedagogia kritikoak dioenari jarraikiz, guk, ikasleak dakien horretan sar
tzen baitugu familia, lagunak edo inguru euskalduna edo erdalduna. Hitz ho
riekin iragarri gura dugu, Grezia-Erroma bidez mendebalderatuko prosakera
oso zabaldua agertzen dela ahozko testuetan ere:
Zein eta moda bat balitz moduan».27 Edo beste hau: «Miguel Angelek esan
eustan ze,». Edo: «Anegako zakua altxau dauela-eta honako ze, gauza itzela egin
baleu moduan.

Elebitasun horrek, ondorioz, –diglosia/elebitasuna noiz eta non-eta ez
gara hemen tematuko– eragin bortitza du ikasleengan –baita nagusiengan
ere–, eta, hain zuzen, testu-antolatzaileen erabilerarako ere bai.
27

Arrieta, S. Ahozko grabaketa, Mungia, 1987-12-13.
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Gure ikasleak elebidunak dira, euskaradunak eta erdaradunak –edo eleani
tzak– txandaka darabiltzate hizkuntza biak, eta ukipenean bizi dira berbeta
biok ikasle horrengan. Ideia hori ezinbestekoa da gaurko neska-mutilen eus
karazko testuak ulertzeko:
In the present study, two or more languages will be said to be in contact
if they are used alternately by the same persons. The language-using individuals
are thus the locus of the contact.
The practice of alternately using two languages will be called bilingualism,
and the persons involved, bilingual. Unless otherwise specified, all remarks about
bilingualism apply as well to multilingualism, the practice of using alternately
three or more languages.28

Bestalde, guk testu-antolatzaileak metodo egokiz irakatsi gura baditugu,
ikasleak arterik dakiena hartu behar dugu aintzat, hots, atal honetan, aurretik
ezagun zaion euskara moldea. «Hezkuntza psikologia guztia printzipio bakarrean bildu behar banu, honelaxe enuntziatuko nuke: aprendizaian eraginik
handiena duen faktorea, ikasleak badakiena da. Iker bedi hori eta irakas dadila kontsekuenteki.29 Beraz, ikasgeletan eragina lor dezagun gura badugu, hizkun
tzen ukipena gaur egun bizi duten neska-mutilak arakatu beharko ditugu:
El aprendizaje significativo, por el contrario, tiene lugar cuando se intenta
dar sentido o establecer relaciones entre los nuevos conceptos o nueva información y los conceptos y conocimientos existentes ya en el alumno o con alguna
experiencia anterior.30

Ikasketa esanguratsua izan dadin, baldintza bikote hau bete behar da.
Lehenengo, edukiak potent zialki esangurat su izan behar du. Ikaslearen
esanguratsuki ikastearen aldeko jarrera lortze bidean, irakaslearen parte hartzea
faktore erabakigarria izanik.
Horretan finkaturik arrazoitzen dugu Ausubelek-eta teorizaturiko Dakigunetik ez dakigunera jokabidea, zein Labayru Ikastegiak eslogan duen.

Edozelan ere, ikaslea dakienetik ez dakienera eramateko, ezinbestean egin
behar dugu hurrengo oharra ezen, horren bitartez balia baikintezke testuantolatzaileez:
Se habla a veces, como si la expresión verbal, tanto la oral como la escrita, empezase por ser espontánea y por tanto personal para adaptarse progresivamente a los modelos que se le proponen, forzosamente colectivos e impersonales. Y la escuela sería primera responsable por esta imposición de modelos y
consiguiente pérdida de la espontaneidad. Pero los datos aducidos invitan a
razonar más bien en sentido contrario. La expresión oral en gran parte y la
escrita totalmente empiezan por apoyarse en fórmulas recibidas, muy simples,
escasas en número y totalmente monótonas y sólo en la medida en que el sujeto
Weinreich, U. (2003): in Euskaltzaindia, Euskalkia eta Hezkuntza, IKER, 13, Bilbo, 14. or.
Ausubel, P.: In Euskaltzaindia, Op, cit., 74. or.
 Ausubel, P. eta besteak, (1989): Mexico, Trillas, 37. or.

28
29
30
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llega a dominar el instrumento lingüístico y en la medida en que se ha hecho
capaz de reproducir modelos muy distintos que puede sentirse libre para producir una expresión verbal original y personal.31

Irakaslearen zeregina da, beraz, ikasleak idazterakoan aukera ugarirekin
topa daitezen. Aukera horietan dira sartzen testu-antolatzaileak, baita idazle
klasikoen prosabideak ere. Horrela dugu ulertzen dakigunetik ez dakigunera.
Horrez gainera, eskolak aintzat hartu behar du, gazteak etxetik dakarren
hizkera:
Behin betikotz jakin dezagula, jatorrizko hiztunek daukatela konpetentzia
eta euskaldun zaharrak ez badira euskaldun, ez da euskararik, arima gabeko eus
karanto hil bat baizik.32

Baxoken baieztapen hori sakonean ulertzeko bidea gesu baten aipatuko
dugun Chomskyren gaitasun eta performantziara jotzea da. Hizkuntzalaritza
moderno honetan, jatorrizko euskaldunak gaitasuna du:
–
–
–
–

Ezagutzeko, esaldi jakin bat euskarakoa den ala ez.
Ezagutzeko perpaus bat gramatikala den ala ez
Sortzeko eta interpretatzeko perpaus kopuru infinitua.
Esaldi bat parafraseatzeko edo laburtzeko, aldatzeko pareko perpaus
batekin.

Testuinguru horretan uler genezake jatorrizko euskaldunak eskolaratzean
duen gaitasuna, baita testuak sortzerakoan ere, eta ondorik, testu-antolatzaileak
erabiltzean.
Eta beti izan beharko dugu aurrean, eskolan ikasia –esate baterako testuantolatzaileak– noraino den gero ingurukoen artean, egoera sozial askotan
erabilgarria:
Las posibilidades de ejercicio real de los progresos lingüísticos y del desarrollo funcional del lenguaje es la auténtica ventaja del niño que crece en un
ambiente cultivado –gure testuinguruan giro euskaldunean– y el gran handicap
para el progreso escolar del que crece en otro ambiente.33

4.2. Edukia
4.2.1. Testu irakurriak eta idatziak
Euskarak dituen askatu gabeko korapilo bietarik bata, pausaldiak marka
tzeko zailtasuna zela idatzi dugu arestian. Argi bila aipu hau ekarri dugu:
 Siguan, M. (1990): Lengua del alumno, lengua de la escuela, ICE, 1990, 27. or.
Baxok, E. (1986): 135, in ASJU XXVIII, 378. or.
 Siguan, M. Op, cit., 28. or.

31
32
33
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Ahozkoaren esparruan irakurketa ozena ez ebaluatzeak dakartzan kalteen
gainean luze jardun genuen gure aurreko lan baten (Gaminde eta Goikoetxea,
2005). Argi erakutsi genuen, irakurketa ez lantzeak bat-bateko ahozkoari berari
eragiten diola. Berorren ondorioz gaztelaniaren arau fonologikoak aplikatu egiten
zaizkio euskarari, are gehiago fonemen inbentarioa bera aldatu egiten da. Gaur
eguneko geure gizartean idatziak garrantzia handia dauka eta talde honen eragin
sozialagatik irakurketa ozenak bat-bateko mintzaeraren fonologiari eragiten dio.
Egoera normalizatuan dauden hizkuntzetan, gaztelaniaz adibidez, erregistro ezformalek irakurketa ozena praktikatzen den erregistro neutro jasoari eragiten dio.
Geurean, ostera, alderantziz gertatzen da. Eredu formalek eragiten diete ez-for
malei.34

Berorren ondorioz –irakurketa ez lantzearen ondorioz– gaztelaniaren arau
fonologikoak aplikatu zaizkio euskarari. Eta horren bidetik planteatzen dugun
itauna da: aldameneko hizkuntzaren arau fonologikoak aplikatzen bazaizkio
euskarari, nola ez zaio, era berean, testu-antolatzaileen dinamika barneratuko,
jakinik dakigun moduan, gaurko euskaldunen kolektibitatean behin eta berriro
entzuten ditugula –ez hain zuzen ere euskaldun berrien ahotik, ezpada euskal
dun ia elebakarrenetik–:
Ojala, igual, bai itxura! lo que pasa que, bastante, por si acaso, seguramente, sikiera, entre que, si, justu, eta abar.

4.2.2. Gazteen testuak irakaskuntzan
Testuliburuetako testu-antolatzaileak
Gaur eguneko testuliburuetan –Euskal hizkuntza eta literaturakoetan– ar
giro azaltzen da nola erabili testu-antolatzaileak modu estrategikoan. Aspaldi
txoan aldatu zen ikuspegi hura zeinetan erakusten zen testu-antolatzaileak
gramatikako alorreko baino ez zirela:
Gramatika tradizionalak uste izan du hauexek zirela hizkuntzan geneuzkan
kohesio edo lotura prozedura bakarrak. Gaur egun, gramatika testualaren ildotik,
ikuspegia erabat aldatu da. Hauez gain, ondoren ikusiko dugun bezala, beste
hamaikatxo modu daude hizkuntzaren baitan testuaren kohesioa bermatzeko.35

Honela jartzen zaie DBHko 3. mailako neska-mutilei:
Antolatzaileak: testuko ideiak lotzen dituzten eta euren artean erlazio seman
tikoren bat ezartzen duten unitate linguistikoak dira.36
34
Gaminde, I. et alii. (2005): Irakurketa ozena ebaluatzeko irizpideak Bizkaian. Mendebal
de Kultura Alkartea, Izaro Bilduma, 1. or.
35
 Alberdi. A. (1996): Eskola gramatika, DBH, Elkar, Donostia, 55. or.
36
 Aldasoro, M. eta beste batzuek, Euskara eta literatura, 3: 2.a Munduan hizkuntzak
mila, 43. or. Donostia, 2005.
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Gero, seguru asko, definizio horrengatik, irakasleak kexatu egingo dira,
abstraktuegia delako eta erlatiboz josia. Denean dela, antolatzaileen ikuspegi
guztiz eguneratua eskaintzen dute. Ondorik, gainera, 4. mailan berriro agertuko
dira antolatzaileak.
Praktikan, zoritxarrez, ezagutza gramatikala behar bestean ez dutenez
lantzen, aspektu batzuk hobetzeko gramatika betikora itzuli beharrean aurki
tuko da irakaslea. Hala ere, deklinabidea, kasurako, testuaren sortzeko ikuspe
gitik aztertuko da:
Hona hemen testu bat sortzean maiz gertatzen den arazoa: hizkuntzaren
arauei ez erreparatzea eta hainbat hutsegite egitea.37

Holako egoeren aurrean, nolanahi ere, badira gramatikan trebatzeko li
buru modernoak, ATALAK deritzenen erakoak.38

Laburbilduz, segurtasunez baiezta genezake, testu-markatzaileak metodo
logia egokiz eskolaratzen direla; juntagailuek eta menderagailuek, aldiz, jar
duera pasiboetan baino ez dute lekua, hots, ikusi egiten dira, erabili ere bai,
neurri baten, baina jorratuak jorratu, idazle klasikoen tradizioak ez du, harri
garria bada ere- gaurko euskal letretan mendetik gora jasan duen bazterketa
gainditu, gramatikagile zenbaiten borondate ona gorabehera:
Euskaraz erlatiboa osatzeko era aski unibertsala mendeko adizkiari –(e)n
atzizkia ezartzea bada ere, nor…bait-, zein…bait-, zein…bait- eta antzeko egitu
rarik ere bada, nahiz tradizio literarioan izan. Idazle zaharretan barra-barra aurki
daitezke honelakoak.39

Hori horrela, prosa finkatua eraikitzeko egitasmoak burutu barik segituko
du, harik eta tradizio literarioko ekarria –egungo ikasle elebidunentzat guztiz
emankorra– eskolan ere normaltzen ez den bitartean.

Teoriak teoria, dena den, hiztunari berari dagokionez ahozko testuak
nahiz idatziak sortzea, hots, testu-antolatzaileen erabileran hiztunari berari
dagokionez erabakiak hartzea, ikasle asko euskaraz ez bizitzean, ahalegin
akademikoa –erdaretan ez bezala– hankamotz geratzen da, bereziki, ikasle
erdal elebidunen kasuan.

Ondorioz, testu-markatzaile eta juntagailu eta menderagailu jakin ba
tzuetara mugaturik geratzen da testu-antolatzaileen arlo zabal bezain estrate
gikoa, honelakoetara: eta; gainera; batik bat; hori dela-eta; eta gero; beraz;
baita… ere; alde batetik… bestetik…, nahiz eta testuliburuetan-eta askoz ge
hiago landu antolatzaileen arloa. Guztiarekin ere, azkenerako kaltegarriena,
testu-antolatzaileak gramatikako atal soil baten espirituz ikastea.
37
 Aldasoro, M. eta beste batzuek, Euskara eta literatura, 3: 2.a Munduan hizkuntzak
mila, 43. or. Donostia, Elkar, 2005.
38
Butron, J. Iriondo (1999): E. Atalak 1 eta 2: Currículum materialak hizkuntza eta literaturarako, OT argitaralpenak, Bilbo.
39
Alberdi, A., op. cit. 213.or.
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Juntagailuak eta menderagailuak ikasleen testuetan
Testu-antolatzaileen arloari, bereziki begiratuz gero, ikasleek izen fun
tziozko menderakuntza euskaraz eta erdaraz aldi berean ikastea da gomenda
garriena. Erlatibozko perpaus subordinatuek ez diete gure ikasle elebidunei
arazorik sortzen zenbait moldetan, beste batzuetan, ordea, guztiz lagungarria
da gure idazle klasikoen eredura jotzea.
Gazteleraz: Los espectadores que llegaron tarde no pudieron entrar.
Euskaraz: Berandu heldu ziren ikusleak ezin sartu izan ziren.
Itzulpen horretan gazteek ez dute oztoporik erlatiboarekin.

Beste kasu honetan, ostera, tradizio literarioko egitura aproposa da:

Gazteleraz: Los espectadores, que llegaron tarde, no pudieron entrar.

Euskaraz: Ikusleak, zeinek berandu heldu baitziren, ezin sartu izan ziren.

Beti ere badakigu, koherentzia testuaren propietate bat dela, laguntzen
duena testua ulergarri bihurtzen, horrexegatik komeni da –bereziki erlatiboare
kin– anbiguotasuna saihestea. Adibiderako,
Gazteleraz: Esta es la casa de Pacho, cuya historia ya conoces. Iluna da,
anbiguoa.
Euskaraz:

1. Hau Patxoren etxea da, zuk ezagutzen duzu haren historia. Iluna,
anbiguoa.
2. Hau Patxoren etxea da, zeinen historia ezagutzen duzun. Iluna, anbi
guoa, klasikoek zerabilten zein erabili arren.
3. Zuk ezagutzen duzun historia Patxoren etxearena da. Egokia, argia.

4. Etxe hau, zeinen historia ezagutzen duzun, Patxorena da. Egokia, argia.

«Zeiñismo» deitua ez erabiltzeak hego bat galarazten dio gazteari, idaz
leari, ordainetan ezer eskaini gabe.

Ikasleek –berehala ikusiko dugunez– baliatu egiten dira «zeiñismoaz»,
baina kriteriorik gabe. Ez dute era sistematikoan irakaskuntzatik jaso –kasu
rako erlatiboan– zer onura dakarkion idatzi behar duenari zein eta –eN testue
tan konbinatzeak.
Adibidea:

DBHko 2. maila:

«Klase honetako batzuk ez dute errurik, baina errua guztiei doa zergatik
jendeak roioa zegitzen dio jende horri». Mezua igortzerik ere erdiesten ez duen
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Arratek, dituen muga estuen artean, testu-antolatzaileetako menpekoak etxeko
erdararen parean darabiltza.
DBHko 3. maila:
«Gehienetan ez da esaten nor den hitz egiten ari dena, pertsonaia bakoi
tzaren esanetatik eta tonutik igarri behar dugu nor den hitz egiten duena
esaldi bakoitzean». Berez, errepikapena testuen kohesiorako errekurtso linguis
tikoa bada ere, Gentzaneren kasuan era nahasian idazteak eskatzen diona da,
eta gainera, sinonimia, antonimia edo hiperonimiarik erabili gabe.
Bertoko, 3. mailako Anderrek, ahoz beti esan ohi du «Noa autobusera»
edo «Da polita»; hemen, berriz, honela erredaktatzen du, nonbait, eskolaren
eraginez:
Bertso honen gaia, pertsona bat gerran dagoen egun baten etxean egiten
duena da.

Konbinaketa egiten badaki, zorte onez, 4. DBHko Iratik:
Batetik, lehenengo zatia, non narratzaileak bere paranoiak kontatzen dituen;
eta, bestetik, Giselleren istorioa gertatzen den lekua.

Maila bereko Nereak, aldiz, denetarako darabil zeren nahiz eta ia beti
bait- gabe:
Protagonistari, azkenean, kaleak lasaitasun antzerako bat sortzen dio, zeren
jadanik ez dago haurdun eta lasai paseatzen da.

Anek –maila berekoak– irakaskuntzatik jaso duen eredu atzerakarga darabil
idazterakoan, ahozkoan beste era batera hitz egiten du-eta. «Ginekologoak abortua ilegala dela diotso eta berak ez diola horrelakorik egingo esaten dio».
Garikoitz –hau batxilerreko 1. mailakoa– erdal elebiduna da, bizi erdaraz
da. Hala ere, perpausaren barruko hurrenkera ez da inondik ere gaztelerakoa:
Koaderno Handia liburuaren espazioa Amonaren etxea dagoen herrian gerta
tzen da bereziki.

2. BATXILERRA
Era bietara baliatzen da Libe erlatiboaz:
Eta lotsagarria iruditzen zaidana, D Ereduan badaudela irakasleak zeintzuk
euskaraz espresatzeko gai ez diren.

Mirenek, bestalde, Euria dela baino Nola euria den du gogokoago eta,
tamalez, modu bakarrari oratzen dio:
Nola euritan egin genduan…; Nola Zarautzera ailegatu ginen.
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Aintzane, idazle trebatuaren tankeran baliatzen da:
Biztanleria handiko lurralde batean, non arraza desberdintasun handia ze
goen, ez da erraza hizkuntzak aurrera egitea. Izan ere, …

Edozelan ere, idazten gabiltzanok arkela ala ordotza den erabaki ezinik
dihardugun artean, eskolako neska-mutilek erdararen kalko oharkabekoak
darabiltzate lasai asko euskaraz. Honela datoz Eusko Jaurlaritzako Kontuan
izan deituriko glotodidaktika argitalpenetako 54an, akatsen sailkapena eta
erantzun zuzenena banaturik:
Okerrak:

Zuzenak:

Zehar galderak osatzerakoan:
Ez dakit noiz etorri da

Ez dakit noiz etorri den.

Aitzakiak, justifikazioak adierazterakoan:
Nola irakaslea ez dago, banoa.

Irakaslea ez dagoenez, banoa.

Hor ere, kontua ez da iragarlea badarabilen edo ez, ezpada erdarako aka
tsa bereganatu duela. Hala ere, ikasle elebidunak euskara eta gaztelera ukipe
nean dituela jakinik, pedagogia onak eskatuko luke irakastea nahiz eta/nola…
(e)n, ezen, iragarlea jartzea berez-berez dakarkie gaztelerak:
Artetxoan aipatu bezala, erdal eragina agerikoa da:
Ya que ez datorren, goazen!

Ez dator, beraz, goazen.

Ondorioak adierazterakoan:
Asi que alferrik zabiltza!

Beraz, alferrik zabiltza!

Arrazoiak adierazterakoan:
Berandu nator zergatik lo hartu dut.

Berandu nator, loak hartu nau-eta!

Atal honetan prosaz dihardugunean, idazketa ez eze irakurketa ere azter
tu nahi dugu ezen, batak hartzen duen testu-antolatzaileen aurreko jokabideak
bestean ere eragin zuzen-zuzena izango baitu. Hala, esaldia oso luzea denean,
ez dakigu zelan irakurri, harik eta amaierako berbara heldu arte. Baina, giltza
aurretik ematen badugu, kasurako, harik eta esaldiaren hasieran ipintzen ba
dugu, irakurlearen lana asko erraz daiteke. Beraz, txanponaren beste aldeari
begiraturik, idazlearen esku dago zenbat atzeratu lokailuaren kokapena ze,
atzeregi kokatuz gero, ilunegi gerta daiteke lotura.
Euskaltzaindiko (EGLU VI: 110) liburuan esaten da zenbait testu-antola
tzailek iragarleren bat eraman dezaketela aurretik. Esaterako, -eN arte denbo
razko menderatzaileak harik eta iragarlea.
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Baieztapen hori honela argitzen du Pello Esnalek: «Harik eta erabiliz
erraztu egiten da irakurketa».40
Harik eta… arte honetaz esandakoak berdin balio du beste zenbait biko
tetarako ere: baldin eta…ba-, ea… -eN, baita…ere, ezta…ere, behin…-eZ
gero.
Idazleak –gure kasuan ikasleak– erabakia hartzeko orduan, kontuan izan
beharko ditu testu-antolatzaileak eta testuaren goi-beheak, esaldien luze-labu
rra. Haren esku geratuko da erabakitzea, esate baterako, -ela oso atzean joateak
zaildu egingo duen irakurketa, edo irakurle edo idazle gazteak errazago jasoko
duen nola antolatzailearen erabileraz baliatuz. Gure gazteen arteko lanbideak
erakutsi izan digunez, oro har, errazago, zalantzarik gabe: «Esan didate etxetik
alde egin duela» baino «Esan didate zelan etxetik joan den».
Azken baten, gramatikaren baino pragmatikaren eraginaz dihardugu.
Eusebio Osak damaigu adibide eredugarria:
Ba multzo errematikoaren buruan agertzen zaigu. Eta multzo errematikoa
irispide testualaren bidez erabakitzen denez, baren erabilera aukera komunikatiboak erabakitzen du. Esan nahi baita, Aitor dator eta Aitor badator-en arteko
aukera, ez dela gramatikak hala behartua, pragmatikak eragina baizik, hots,
testuak Aita fokutzat hartzera bagaramatza, ez dugu baren beharrik; Aita topiko
tzat jotzera eramaten bagaitu, aldiz, ba beharrezko du multzo errematikoak. Hau
da, behar gramatikala aukera pragmatikoak sortzen du.41

4.2.3. Ikasle gazteak zelan ikasten du idazten?
Noam Chomskyren bereizketa klasikoa gaitasunaren eta performantziaren
artekoa, gure arloan honela planteatuko luke Krashen-ek: Gaitasuna kodigo
idatzia dela eta performantzia edo ariketa testuaren konposizioa, hau da, au
toreek erabiltzen dituzten estrategien multzoa testua sortzeko. Beste modu
batera esanik, gaitasuna jakitea dela eta performantzia egiten jakitea. Ho
rrenbestez, idazle den orok, biak behar ditu menperatu.
Beraz, kodigo idatzia da, hizkuntza idatziaz geure burmuinean gordeta
dauzkagun ezagutza abstraktuek osatzen dutena. Ezagutza horiek geuregana
tzeko moduak dira: irakurketa –derrigorrezkoa nahiz atseginez egina–; testu
idatziak buruz ikastea: legendak, ipuinak eta abar; gramatikako arauak ikastea;
gogoko ditugun testu atalak buruz ikastea –zintak, poemak eta abar–.
Konposizio-prozesua, ostera, testu idatzia sortzeko erabili ohi ditugun
estrategien multzoek osatzen dute. Estrategia horietan, gauzatzen ditugun ekin
40
41

Esnal, P., EUSKALTZAINDIA, Jagon Saila, Op, cit. 55. or.
Osa, E. op. cit., 297. or.
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tza guztiak sartzen dira harik eta zerbait idaztea erabaki genuen unetik abia
turik, testuaren azken orrazketari onespena ematen diogun arte.
Gure gazteak testu-antolatzaileak-eta erabiltzen ez dituztenak, testu-kon
posiziorako prozesu kaxkarrez baliatzen dira, edo estrategiarik eza da beraien
oinarrizko akatsa. Zein motatako okerrak dituzte ikasleen halako idazlanek?
Ideia ondo garatu bakoak, estruktura gaizki antolatua, anakolutuen erabilera,
eta abar.
Halako ikasleei Daniel Cassany-k idazle blokeatuak deritze ezen, kodi
goaren jabe izanik ere, arazoak baitituzte idazterakoan. Halako idazleak dira
gure gazteen artean, hitz egiten duten moduan idazten dutenak, alegia, testua
behin baino idazten ez dutenak, eta idatzi ere, ez dakitelako zuzendu egin
dezaketela eta berriro idatzi, gainera, hainbat aldiz zenbat behar duten, zeren
uste baitute ezen idatziak berez sortzen direla, ahozko testuak egiten diren era
berean.
Dena dela, Krashen-ek aipatu ere egiten ez duen arren, kontrako arazoa
dutenak ere badira gure ikasleen artean. Horiek, menperatzen dituzte konpo
sizioko estrategiak, baina ez dira jabetu kodigoaz. Zein egoeratatik sortu dira
horrelako ikasleak? Gure elebitasun/diglosia egoeretatik zeren, ondo ikasiak
eta praktikatuak baitituzte erdarazko konposizio-estrategiak, baina euskara ez
dute oraindik behar den mailaraino ikasi.
Beti ere, ezin ahaztuko dugu kodigoaren estruktura aldatu egiten den
arren hizkuntza batetik bestera, performantziako/ariketako estrategiak berberak
direla edo antz-antzekoak hizkuntza batean eta bestean, eta, beraz, profitaga
rriak direla bitzuetarako.
4.2.4. Zer jakin behar da ondo idazteko?
Arau fonetikoak eta ortografikoak, morfosintaktikoak eta lexikalak –zei
nek perpausak sortzea posible egiten duten–, parte bat baino ez dira hiztunek
ezagutzen dituztenetarik. Gainerakoa, beste partea, testuak osatzeko arauak
dira: egokitasuna, koherentzia eta kohesio arauak.
Egokitasuna, testuaren berezitasun bat da, determinatzen duena erabili
beharreko aldakia (euskalkia/estandarra) eta erregistroa (orokorra/berezia,
ahozkoa/idatzia, objektiboa/subjektiboa, formala/informala).
Koherentziak adierazten digu egoera bakoitzerako informazio pertinen
teak daudela; ez dela izan behar, ez berritsua, ez lakonikoa ere; hau da, badi
rela informazio esanguratsuak eta baita azalekoak ere. Esate baterako, curri
culum vitae-n, hizkuntzak dakizkizula aipatzea koherentea da; entziklopediak
saltzen aritu izana, ez, ordea.
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Koherentzia da, hortaz, testuaren izaera, aukera egiten duena informazio
adierazgarri eta ez adierazgarriaren artean, baita egitura komunikatiboa modu
jakin baten atontzen duena ere: sarrera, atalak, ondorioak eta abar.
Kohesioa: Testua osatzen duten era askotako perpausak sarean loturik
daude beraien artean. Elkar lotze horretako mekanismoen artean dira testuantolatzaileak. Kohesio formarik gabe, testua, perpausa solteen zerrenda hutsa
izango litzateke, eta igorlearen mezua hartzailearengana iristeko oztopo larriak
agertuko lirateke. Ez da euskal munduan superreskarmentuen premiarik, jabe
gaitezen, testu-antolatzailerik gabeko pasarte askotan zein neurritaraino den
dioguna behaztopa harri.
Finean eta buruan, egokitasun, koherentzia eta kohesio mekanismorik
barik, idazlea ez da gauza testu komunikatiboa sortzeko.
4.2.5. Kodigo idatzia eskuratzeko bideak
Jarduera gomendagarrien artean, aipatu beharrekoak dira.
4.2.5.1. Testuen irakurketa eta ulermena.
4.2.5.2. Txatal literarioak buruz ikastea, hala ahozkoak nola idatzizkoak.
4.2.5.3. Testuak kopiatzea.
4.2.5.4. Arau gramatikalak ikastea.
Denak ere, jakina denez, ohiko praktikak dira idazketako ikastaroetan-eta,
baina, denean dela, bozgoraz iragarririk, jarduera didaktikoen artetik, zein jo
genezake eraginkorrentzat? Autorerik autore eta praktikarik praktika aritu
ondoren, honelaxe erantzungo genuke:
4.2.5.5. Atseginez, plazerrez irakurtzea da, askogatik, jarduerarik era
ginkorrena kodigoaz jabetzeko. Gainera, ezinbesteko dirudi
4.2.5.6. Irakaslearen zuzenketa bakar-bakarrik da eraginkorra, baldin
egiten bada testuaren konposizio prozesuan, hots, oraindik ikasleak zuzendu
rikoa testuko erredakzioan sar lezakeenean. Honetan, zirriborroa da garrantzi
tsua dakigunetik ez dakigunera jotzeko, ze etorri ahala idazteak –zirriborroan,
alegia– idazlearen balioak nahiz akatsak agerian uzten baititu. Metodologiko
ki, zirriborroan azalduriko oker hori edo bikain adierazitako txatal hura da
zuzendu edo aztertu behar duena irakasleak. Berez, gure ikasleek berba egiten
duten modu berean idazten dute, alegia, behin bakarrik, etorri ahala, baina hori
guretzat zirriborroa baino ez da.
Honezkero, ohartuko zen inor, nola ikasleak atseginez irakur dezan,
liburu atseginak behar diren, eta nola euskaraz, filosofiako testuliburuetan,
kasurako, pasarte ulertezinak ehunka dauden, eta halako «euskara gordi

TESTU-ANTOLATZAILEAK GAZTERIAREN... - Juan Luis Goikoetxea Arrieta

509

nez»42 datorren mezua ulertu egiteko ere, behin baino sarriagotan behar
dela atal bera irakurri. Beraz, hor ez dela goxotasunik.
Behin eta berriro Krutwig aipatzen duen Aita Villasantek dio –eta guk
arterago ere aipatu izan dugu–:
Euskararentzat gauza denetan bakar-bidea nahi da: hitzetan, sintaxian,
orotan.43

Jokabide horrekin, ordea, ez da erdietsi euskararen bizitza historikoko
giltza eta muina eskuratzerik.
Algún lingüista –dio Aita Villasantek– ha sugerido como una de las posibles causas de esta subsistencia del vascuence la prodigiosa facilidad que
tiene esta lengua para asimilarse elementos extraños, voces y formas de préstamo; lo que le permite adaptarse a la nuevas situaciones y capacitarse para
expresar toda clase de nuevos conceptos. De hecho, los injertos de origen latino en la lengua son considerables en número e importancia, a juicio de los
entendidos, y no se reducen tan sólo a préstamos de vocabulario. Cuando el
euskera se encontró ante la disyuntiva de entregar la bolsa o la vida, o sea, la
pureza que se resiste a adoptar elementos extraños, y se quedó con la vida. No
estaría de más que nuestros puristas actuales considerasen si con sus purismos
intempestivos no están obligando ahora a la lengua a sacrificar la vida antes
que la bolsa.44

5. ONDORIOAK
Testu-antolatzailerik gabe ere testua izan daiteke koherente, beraz, antola
tzaileak erabiltzearen aldeko Euskaltzaindiaren Jagon Saileko ahalegin hone
tan, antolatzaileak erabiltzea ez da «per se» testu koherentea sortzeko bermea,
bai, ostera, laguntza itzela, nahiz eta sortu ez eurek, zeren zenbait aspektu
formalek ez eze esanahiak ere lotzen baititu perpausak elkarren artean. Gai
nera, testu-antolatzaileek bermatu egiten dute hartzaileak mezua argi bezain
garbi jasoko duela, gutxi ez dena, batik bat gazteen idazkerari erantzun
praktikoak bilatzeko saioetan dihardugunean.
Finean eta buruan, badirudi ezen, errepide europarretatik zetorren euskal
prosa desbideratu egin zela XX. mendearen hasieretan eta harrezkero, geuregeure diren usteko saihesbide estuegietatik gabiltzala.
Behar bada, arrazoira etortzeko une egokira iritsi gara, begiak jasorik
mendebaldeko testugintzako bideetara begira jarriz, kontrabidean jardutea
behin betiko bazterrera lagatzeko.
42
43
44

Zubimendi, J.R. eta Esnal, P. (1993): Idazkera liburua, 147. or.
Villasante, L. Op, cit., 146. or.
Villasante, L. (1961): Historia de la literatura vasca, Sendo, Bilbao, 30. or.
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Geure-geurea delakoa soilik korrituz, atzera kargaz doakigu gurdia eta
irakurle idiaren begiak nekatu egiten dira mezua bultzaka garraiaturik.
Orain, ordea, atzerakarga arintzeko ez dezagun testua aurrera karga za
matu, atzekarga bezain deserosoa baita aurrekarga. Testua orekan dabilen,
bazter ditzagun idazlan beti azkargak, testu-antolatzaileen laguntzaz klasikoen
prosagintza zailduaren bidea ere geurea dela, behin betiko, onarturik.
Europako beste hizkuntzetako idazleen prosagintzari itxi egin izan zaio
bidea, onartu gabe, Erromako murailetan aspaldi zabaldu zirela ateak eta bar
baroak barrura sartu eta modernitatean ere ateak hertsirik iraun gura lukeena
ri komeniko litzaiokeela aintzat hartzea ezen, barbaroak behin honezkero
etxean ditugula, borta giltzean itxirik ere. Euskaltzaindiak, zeinek Leizarraga
nahiz Axular ere kide dituen, aspaldian izendatu zituen barbarook euskaldun.
6. AMAIERAKO EBALUAZIOA ENTZULEEI
Emaitzak baino prozesu didaktiko guztia baloratu ohi dugu, ikasle bakoi
tza ezagutuz eta etengabeko jarraipena eginik ezen, ikaslea banan bana ezagu
tzen baitugu.
Entzunari erantzunez:
1. Zein helburu ekarri da saio honetara? Bete da?
    . ...............................................................................................................
2. Arterik, jadanik bazenekienetik, zer azpimarratu da hitzaldian?
    . ...............................................................................................................
3. Zein ideia berri jaso duzu?
    . ...............................................................................................................
4. Zein ideia, ilun zenekarrena, ez zaizu argitu?
    . ...............................................................................................................
5. Hemen aditutakoa aditurik, zein aspektu, atal, aldatuko duzu zeure
testugintzan edo ikasleenarenean?
    . ...............................................................................................................
6. «Eta kriterio horiek dira oraindik guri iristen zaizkigunak. Eta asko
tan iristen zaigu batasunik eza: irakasle batekin, honela idatzi behar
dut, aditza hemen jarri behar dut; batekin «errekurtso» erabili behar
dut, bestearekin «helegite»: aditza atzera pasatu, bada hori jasotzen
dugun zerbait».
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     Autore horrek dioena egia da?
    . ...............................................................................................................
7. Onartuko zenuke baieztapen hau?: «Baina uste dut itzulpengintzan,
oraindik dauden irizpideak oso urruti daudela hizkuntza moderno,
hizkuntza posible batetik, oso urruti dabiltza eta horrela ez dago
hizkuntza hori gazteei transmititzerik».
    . ...............................................................................................................
8. Honako esaldiak entzuten dituzu euskaldun biren ahotik, zure ustez,
norena, nolako pertsonarena izan liteke euretariko bakoitza?
     8.1. «Segun medikuak dioen, bihar joango naiz etxera».
          ........................................................................................................
     8.2. «Gaur presaz nabil, bihar pasetan naiz».
          ........................................................................................................
9. Nik iturri bi ditut testuak lasai idazteko:
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EUSKARAREN ERABILTZAILE ESTRATEGIKOA:
HELDUEN EUSKALDUNTZE ETA ALFABETATZEAREN
HELBURU
Lourdes Elosegi,
HABEko teknikaria
Ezer baino lehen, esker ona adierazi nahi diot Euskaltzaindiari, eta be
reziki Corpus batzordeari; hasteko, gaurko jardunaldi honetara konbidatu
izanagatik; baina, batik bat, helduen euskalduntze eta alfabetatzea aintzat har
tzeagatik gaur ere.
Leku berezia eta zerikusi zuzena izan du Euskalt zaindiak helduen
euskalduntze eta alfabetatzearekin. Besteak beste, ezaguna da Rikardo Arregik
1966ko urtarrilean Euskaltzaindira idatzitako gutuna, eta Akademia honek
emandako erantzuna eta ondoren sortutako kanpainak. Eta, nahiz eta gero
berariazko erakundeek hartu beren gain helduen alfabetatze eta euskalduntzea,
etengabe ari da eragiten Euskaltzaindia helduen euskara-irakaskuntzan. Eten
gabea da bien arteko harremana.
Etengabe ari da helduen euskalduntze eta alfabetatzea Euskaltzainditik
hartzen; eta etengabe ari zaio eskatzen. Esango nuke, era berean, etengabe ari
zaiola eskaintzen ere, nahiz eta askoz maila apalagoan izan.
Horren harian, eta betiere nabarmendu nahian goizean aurkeztutako
Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategia liburuak zer garrantzi duen guretzat
–helduen euskalduntze eta alfabetatzean ari garenontzat–, bi puntu landuko
ditut hitzaldi honetan: 1) helduen euskalduntze eta alfabetatzeak hasieratik
egindako ibilbide kurrikularra eta 2) nola euskararen erabiltzaile estrategikoak
sortzea den gure azken helburua.
1. HELDUEN EUSKALDUNTZEA ETA ALFABETATZEA:
IBILBIDE KURRIKULARRA
HABEren zuzendari nagusi Joseba Erkiziak artikulu jakingarri bat idatzi
zuen iaz, azalduz helduen euskalduntzearen eta alfabetatzearen gaur egungo
nondik norakoa (Erkizia, 2007), bai alderdi didaktikotik ikusita («didaktikoa
baita HABEren jardueraren erdigunea»), bai alderdi instituzionaletik ikusita ere.
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Alderdi didaktikoa hizpide, honela zioen (nirea da azpimarra):
Jarduera didaktikoa da euskaltegien funtsezko egitekoa; eta HABErena, fun
tsezko jarduera hori sustatzea eta bideratzea.
HABEk, egiteko horretan, kurrikulua jotzen du oinarrizko baliabidetzat;
horren arabera gauzatzen baitu irakasle bakoitzak, jakinaren gainean nahiz
oharkabean, eguneroko jarduera didaktikoa.
Azken batean, bi kurrikuluk gidatu dute helduen euskalduntzea, azken ho
geita sei urte hauetan: soil esanda, kurrikulu gramatikalak eta kurrikulu komu
nikatiboak.
Data mugarri bat ere jar daiteke, bien arteko bereizle: 2000ko otsailaren 9a;
egun horretan jarri baitzen indarrean Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Ku
rrikulua (HEOK), hori onartzen zuen Agindua bezperan argitaratuta.
Baina ondo ulertu behar da bereizketa hori. Izan ere, hasiera-hasieratik an
tolatu zuen HABEk euskararen irakaskuntza benetako komunikazioari begira,
nahiz eta gramatikaren arabera zehaztu zituen ikas-edukiak. Hasiera-hasieratik
saiatu zen uztartzen hizkuntz formen ikasketa eta lau trebetasunen (entzumena,
mintzamena, irakurmena eta idazmenaren) garapena. Hasiera-hasieratik jo zuen
euskararen ezagutza eta erabilera lotzera, ikasgelatik bertatik hasita eta ekintza
osagarriak eta kanpo-ekintzak eta barnetegiak sustatuz. Eta hasiera-hasieratik hasi
ziren euskaltegiak eta barnetegiak euskaldun osoak sortzen.
Apurka-apurka, gorputz hartzen joan da nahi komunikatibo hura, eta kon
tzeptu bihurtzen hasierako intuizio eta senak: funtzio, nozio, testu, estrategia…
gaitasun komunikatibo; eta ikas-eduki berriak gehitu zaizkie lehengoei. Eta lan
hori guztia biltzera, sendotzera, indarberritzera eta biribiltzera etorri zen HEOK
(Helduen euskalduntzerako oinarrizko kurrikulua).

Eta aurrerago honela dio:
Dena den, bada luze joko digun lan bat. Noiz ordezkatu ahal izango dugu,
izan ere, ikuspegi gramatikalaren arabera egindako ikas-edukien banaketa, ikus
pegi komunikatibotik egindako batez? Edo, bestela galdetuta, noizko «gramatika»
komunikatibo bat?
Baliabide egokia baita gramatika, bai ikaslearentzat eta bai irakaslearentzat,
zertan ari diren jakin dezaten. Batzuetan gerta baitaiteke, gaizki ulertutako ikus
pegi komunikatiboaren eraginez, jardunean jardutea irakasleak eta ikasleak, zertan
ari diren ongi jakin gabe.

Gatozen, bada, helduen euskalduntze eta alfabetatzeak egindako ibilbide
kurrikularra azaltzera, Joseba Erkiziak aipatutakoak zertxobait zehaztuz, eta
ibilbide honetan lau gai nagusi ahaztu gabe: 1) hasiera-hasieratik euskaraerabiltzaileak sortzea izan da helduen euskalduntzearen helburu, 2) funtsezkoa
izan da ibilbide horretan ikuspegi-aldaketa: ikuspegi gramatikalaren paradigma
ikuspegi komunikatiboarenaz ordezkatu izana, 3) ezinbestekoa da paradigmaaldaketa hori kontzeptu egokiz adieraztea eta horiek euskaran nola gauzatzen
diren atzematea.

EUSKARAREN ERABILTZAILE ESTRATEGIKOA - Lourdes Elosegi

515

1.1. Senez, ikuspegi gramatikalaren baitan
Askotan, arrazoiz edo arrazoirik gabe, helduen euskalduntzeari leporatu
zaio ezagutza eta erabileraren arteko dikotomiaren erantzule izatea. Alegia,
euskaltegiak euskararen ezagutza eskaintzen diola euskaldungaiari, baina ez
dituela euskara-erabiltzaileak sortzen. Horretarako, gizarteak bestelako erakun
de, baliabide eta egitarauak beharrezko dituela, ikasitakoa erabiliko bada.
Joseba Erkiziak dioen bezala, ordea, hasiera-hasieratik izan du helduen
euskalduntzeak gaitasun komunikatiboa helburu eta «hasiera-hasieratik jo zuen
euskararen ezagutza eta erabilera lotzera, ikasgelatik bertatik hasita eta ekintza
osagarriak eta kanpo-ekintzak eta barnetegiak sustatuz».
Esaterako, oraindik ere gogoan dut, duela 27 urte, Hondarribiko HABE
ren barnetegian, zer aldaketa egin behar izan genituen ikas-edukien hurrenke
ran, hizkuntz formen hurrenkeran. Izan ere, gure ikasle haiek lehen egunetik
euskaraz hitz egin zezaten nahi genuen. Ikasgelan eta baita ikasgelatik kanpo
ere: jangelan, jolasgelan, liburutegian, herrian... Berehala ohartu ginen esko
letan ikuspegi gramatikaletik antolatu eta landutakoak ezer gutxirako balio
ziela, eguneroko benetako behar komunikatiboei erantzuteko. Ezpairik gabe,
ezagutza eta erabilera genituen helburu, nahiz eta zailagoa egiten zitzaigun
ikas-irakas jardunean bi alderdi horiek uztartzea.
Nola lortu ikasitakoa eskolatik kanpo ere erabiltzea?

Irakasleok, irakasle orojakileok, hizkuntzaren berri ematen genien ikas
leei: formak, lexikoa, arauak eta abar. Horiek osatzen zuten programaren lehen
ardatza. Eta uste genuen ikasleen kontua zela batik bat hizkuntza gauzatzea.
Beraiek eraman behar zuten praktikara; beraiek erabili ikasitakoa.

Baina ez genituen bakarrik uzten. Gertutik laguntzen genien lau hizkuntz
trebetasunak lantzen: entzumena, mintzamena, irakurmena eta idazmena. Hitz
egiten jartzen genituen; idazten eta entzun eta irakurritakoa ulertzen. Landu
tako formak erabiliz, arauak aplikatuz jardun behar zuten eta beti, hori bai,
zuzentasunez. Hori zen irizpide nagusia. Horrela hornitu genuen programaren
bigarren ardatza: trebetasunak.
Poliki-poliki, urratsez urrats, hizkuntzalaritza aplikatuak garai hartan
zioenaren haritik eta askotan senez joan ginen gure jardun didaktikoa osatuz
eta aberastuz, ikuspegi gramatikalaren baitan.
Berehala gehitu genizkien funtzioak eta nozioak hizkuntz edukiei. Urrats
garrantzitsua izan zen, nahiz eta esaldien mailan geratu.

Urte batzuk geroago etorri ziren lokailuak, Euskaltzaindiaren eskutik
etorri ere (Euskaltzaindia, 1990). Ordurako, hasiak ginen testua lantzen; eta ez
soilik esaldiak: koherentzia, kohesioa, eta abar. Kontzeptu horiek, ordea, ge
hienetan ikuspegi gramatikal eta arau-emailetik lantzen genituen, hizkuntza
araua besterik ez balitz bezala.
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Baina, euskalduntzearen jardun didaktikoan, ikasleen beharrak eta biga
rren hizkuntzen irakaskuntzaren inguruko literaturak bultzaturik, pixkanapixkana lekua hartuz joan ziren komunikazioak, pragmatikak, testuak eta
testuinguruak, gaitasun testualak, gaitasun soziolinguistikoak eta antzeko kon
tzeptuak.
1.2. Ikuspegi komunikatiboa: HEOK
Euskaltegiek batez ere 1990-2000 hamarkadan egindako lan eskergari
esker, helduen euskalduntzeak eta alfabetatzeak aldaketa itzela izan zuen. Ez
bakarrik ikuspegi gramatikalaren oinarri linguistikoa berritzen eta osatzen ari
zelako; baizik eta ikaskuntza-teoriek zein didaktikak ere aldaketa asko bultzatu
zituztelako. Gure esparrua –euskalduntze eta alfabetatzearena– ez zen mugi
mendu horretatik kanpo geratu.
Egoera horretan jarri zuen HABEk indarrean Helduen Euskalduntzerako
Oinarrizko Kurrikulua (HEOK), hiru oinarri zituela –linguistikoa, psikolo
gikoa eta soziologikoa–, oinarrizko hiru galderari erantzunez: 1) zer da hizkun
tza?, 2) nola ikasten du helduak hizkuntza?, 3) zer testuingurutan ikasten da
euskara Euskal Herrian?
Hizkuntzari gagozkiolarik honela dio HEOK dokumentuak (HABE,
1999: 17):
Hizkuntza sistema bat dela esateak honen alderdi estrukturala azpimarratzen
du. Hain zuzen, sistema elementuz osaturik dago; elementu hauek elkarloturik
daude, eta osotasunari erreferentzia egiten dioten neurrian lortzen dute beren zen
tzu eta balio osoa. Hizkuntzaren barruan hainbat sistema edo, hobeto esan, azpi
sistema aurki daitezke: sistema fonologikoa, morfosintaktikoa, semantikoa…
Baina hizkuntz sistemaren unitate komunikatiboa ez da ez hitza, ezta esaldia
ere, diskurtsoa baizik, testuetan gauzatzen dena. Testuek, berriz, bere osotasuna
lortuko dute, bere arau propioez gainera, azpisistema fonologiko, morfosintaktiko
eta semantikoen arauak ere betetzen badituzte, beti ere komunikazioa gertatzen
den xedeari eta egoerari, kontestuari alegia, egokituz.

Ikuspegi eta paradigma berri hau, ikuspegi gramatikala zuzenduz eta
osatuz, haustura bat gainditzera zetorren. Hizkuntza, bat izanik ere, urteak
generamatzan bitan banatuta ikusten eta irakasten –forma eta esanahia, hiz
kuntz formak eta trebetasunak, ezagutza eta erabilera…–, nahiz eta helburua
modu bateratuan zehazten saiatu.
Bereizketa hori beharrezkoa izango da zientzia egiteko (gogora Saussuren
langue eta parole, Chomskyren competence eta performence); baina kaltega
rria dugu irakaskuntzan, osotasuna banatzera eta sakabanatzera datorren neu
rrian.
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HEOKak, berriz, hizkuntzaren alderdi guztien sintesia eta batasuna
berraurkitzea bilatzen du; gaitasun linguistikoa osatzea. Hizkuntza ikastea ez
da bakarrik esaldi zuzenak sortzen jakitea. Esaldi horiek egoki erabili behar
dira komunikazio-ekintzetan.
Hala, gaitasun linguistikoaz ez baina, gaitasun komunikatiboaz hitz egiten
hasi ginen. Are gehiago: kontzeptu horretan laburbil daiteke HEOKaren funtsa,
paradigma berriaren bihotzean.
Canale eta Swain autore klasikoek eratu zuten (1980) kontzeptu hori, eta
Canale-k berak garatu 1983an. Horren arabera zehaztu genituen, HEOK doku
mentuan, mailaz mailako gaitasun komunikatiboa eta lau azpigaitasunak:
gaitasun linguistikoa, soziolinguistikoa, diskurtsiboa eta estrategikoa. Honela
dio HEOKak (HABE, 1999: 20):

• gaitasun linguistikoa: hizkuntza baten arauei jarraituz osa daitezkeen
eta beren esanahi konbentzionala duten adierazpen egokiak sortu eta
interpretatzeko gaitasuna.
• gaitasun soziolinguistikoa: komunikazio-egoerari egokitzeko abilezia.

• gaitasun diskurtsiboa: testuak taxutzen eta interpretatzen estrategia
egokiak erabiltzeko gaitasuna.

• gaitasun estrategikoa: hizkuntzaren erabiltzailearen kode-ezagutzan
egon daitezkeen hutsuneak edo beste arrazoi batzuk direla eta gerta
daitekeen komunikazioaren etena konpontzeko, hitzezko eta hitzik gabeko komunikazio-estrategiak erabiltzeko gaitasuna.

Ikuspegi honetatik zehaztu ziren trebetasunez trebetasun maila bakoitzean
lortu beharreko helburuak. Ikuspegi honetatik zehaztu ziren ebaluzio-irizpi
deak eta baita azterketa-probak ere.
Adibidez, hona hemen euskalduntzearen lehenengo eta laugarren maile
tako helburu orokorrak (HABE, 1999: 33):

1. maila. Lehenengo maila burutzerakoan, ikaslea gai izango da eguneroko
kontestu ezagunetan gai orokor eta arruntei buruzko kontaketa eta narrazio sin
pleak, instrukzioak, pertsona eta objektuen deskribapen laburrak ulertu eta, ahoz
nahiz idatziz, adierazteko. Halaber, eguneroko harreman hurbilen inguruan, sola
saldietan parte hartzeko gai izango da. Dena den, testuaren mezu nagusia eta
orokorra jaso/adieraziko du; eta zenbaitetan, helburuaren arabera eta testuaren
egiturak bideratzen duenean, informazio xehea ere jasoko du.
4. maila. Laugarren maila burutzerakoan, ikaslea gai izango da kulturamaila goreneko eta norbere espezialitateko gaien inguruan elkarrizketa manten
tzeko eta iritziak eta azalpenak emateko. Halaber, testu espezialduak bere osota
sunean jasoko ditu; eta, hizkuntza formalean nahiz informalean egoerari egokituz
eta arrakasta lortzeko moduan, era guztietako testuak zuzen, zehatz eta jator
idazteko gai izango da. Euskalkietako berbaldiak eta idatzizko testuak ere uler
tzeko gai izango da.
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Ikuspegi berri horren baitan, indar berria hartu zuen jardun didaktikoak.
Gero eta eragileago bihurtu zitzaigun komunikazio hitza. Ez zen nahikoa
hizkuntza ikastea. Ez zen nahikoa baliabide linguistikoak ezagutu eta zuzen
erabiltzea. Zerbait komunikatu beharra zegoen, esanahia zuen zerbait adiera
zi behar zen testuinguru batean. Diskurtsoa osatu behar zen. Komunikazioa
gauzatu.
1.3. Gaitasun komunikatiboa eta ekintza-ikuspegia
Paradigma berri horren baitan, bigarren hizkuntzen ikas-irakaskuntzak
urrats garrantzitsua eman du, nire iritziz, ikuspegi komunikatiboaren plantea
menduari ekintza-ikuspegia erantsi dionean.
Europako Kontseiluak, 2002an, Europako erreferentzi markoa eman zuen
argitara, marko bateratua proposatuz Europako hizkunt zen ikaskunt za,
irakaskuntza eta ebaluaziorako. Ikuspegi komunikatiboaren harian, ekintzaikuspegiaz mintzo da (jatorrizko bertsioan: «perspective actionnelle») eta ho
rixe du marko orokor. Ikuspegi komunikatiboa bera da, baina aldi berean era
orokorragoan eta eraginkorragoan eta batera bilduagoan ulertua.
Esaterako, honela dio hizkuntzaren erabileraz eta ikaskuntzaz (Europako
Kontseilua, 2005: 29):
Hizkuntzaren erabilerak –ikaskuntza ere barne hartzen du–, erabiltzaileak
gizabanako eta gizarte-eragile diren aldetik, gaitasun orokor zein komunikaziogaitasun batzuk garatzen dituzten pertsonen ekintzak hartzen ditu bere baitan.
Pertsonek, hizkuntz ekintzak gauzatzeko, testuinguru ezberdinetan eta baldin
tza eta muga ezberdinen menpe erabiltzen dituzte eskuragarri dituzten gaitasunak.
Ekintza horiek gauzatzeko prozesu batzuk abiarazi behar dituzte, arlo espezi
fikoetan gai jakin batzuei buruzko testuak ekoizteko eta jasotzeko, eta egin be
harreko atazak gauzatzeko egokien irizten dieten estrategiak erabili behar dituz
te. Ekintza horien gainean duten kontrolaren bidez, partehartzaileek beren
gaitasunak sendotu edo aldatuko dituzte.

Kontzeptu horietan daude ekintza-ikuspegiaren alderdirik esangura
tsuenak: hizkuntz ekintza, testuingurua, testua, estrategiak. Gaitasun komu
nikatiboa lortzeak esan nahi du hiztuna zerbait egiteko gai dela; ekintza
orokorraren baitan berariazko hizkuntz ekintza burutzeko gai dela eta ekintza
hori, ahoz nahiz idatziz, testu batean eta testuinguru batean gauzatzen duela;
eta gauzatu ahal izateko aukeran dituen baliabiderik egokienak estrategikoki
aukeratzeko gai dela.
Gaitasun komunikatiboaren funtsa, beraz, kontzeptu nagusi bakarrean bil
daiteke: ekintza komunikatiboan. Eta, honen argitan, era bateratuagoan eta
eraginkorragoan azalt zen du ikuspegi komunikatiboa, euskararen ikasirakaskuntzaren planteamendua ere bateratuz eta aberastuz.
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Printzipio nagusi bat dago oinarri-oinarrian: hitz egitea gauzak egitea da;
eta, hori biribilduz, eginez ikasten da egiten. Egin da hitz gakoa. Egitea da
helburua. Beraz, ikasleak zerbait egitera heldu behar du ikas-prozesua amai
tzean; bestela esanda, ekintza komunikatiboak gauzatzeko gai izan behar du.
Xeha dezagun termino hori. Ekintza eta komunikatiboa. Bi hitzok osatzen
dute. Lehenak –ekintzak– mundu sozialera garamatza. Izan ere, batetik, agente soziala da hizkuntzaren ikasle eta erabiltzaile oro; bestetik, atazak (ez soilik
mintzaira-atazak) ekintza-esparru baten baitan eta testuinguru jakin batean
gauzatzen dira.
Bigarrenak –komunikatiboak– hizkuntzaren munduan kokatzen gaitu.
Hizkuntz ekintzan eta hau gauzatzen duen testuan. Ekintza komunikatiboa
gauzatzen duen testua, ahozkoa zein idatzia, osotasun bat da, hizkuntza bera
bezalaxe. Unitate bat. Bloke naturala, nahiz eta unitate oso eta berezko horre
tan unitate txikiagoak ere bereiz ditzakegun.
Planteamendu komunikatiboaren arabera, gramatikak bereizitako hizkun
tzaren unitate txikiek eta solteek ez baina, benetako komunikazio-unitateek
hartu dute tokia irakaskuntzaren erdigune. Bloke natural hauek –ekintza ko
munikatiboak– izango dira hizkuntzaren i(ra)kaskuntzako abiapuntu eta hel
buru, eta ez unitate txikiak.
Baina bada besterik ere: planteamendu osoago honen baitan bestelako
esanahia hartzen dute zenbait kontzeptu gramatikalek; esaterako, aditzaren
aspektuak eta denborak. Gurean, pixkana-pixkana ari gara horretaz jabetzen
(Elosegi, Esnal, 2004: 81-97). Eta horretan lagungarri izan genuen, adibidez,
EGLU II (Euskaltzaindia, 1987).
Ekintza komunikatiboa terminoak, ordea, gainditu egiten du hizkuntzalari
tzaren esparru zehatza. Esaterako, ohartzen gara nola psikologiak ere –zenbait
psikologiak, behintzat (Vygotskyk, adibidez)– ekintzak hartzen dituen objektu
tzat; zehatzago, zentzua duten ekintzak (frantsesez, action sensées; gaztelaniaz,
acciones con sentido); ekintza horien bihotzean dago hizkuntz jarduera, azken
batean diskurtsoan gauzatzen den hizkuntz jarduera; eta diskurtso horiek dira,
hain zuzen, hizkuntz zientzien objektu nagusia.
Bronckartek dioenez (1996: 30, 39):
Para alcanzar sus objetivos propios, tal como los había definido Vygotsky,
la psicología debe pues, a nuestro modo de ver, «salir de sí misma» o, dicho de
forma más precisa, rechazar los postulados epistemológicos y los corsés metodológicos del positivismo que la ha fundado, para tomar las acciones humanas
en sus dimensiones sociales y discursivas constitutivas.
Así como la actividad social en general puede ser comprendida bajo el
ángulo psicológico de la acción, la actividad lingüística puede ser comprendida
bajo el mismo ángulo, como acción lingüística, imputable a un agente, y que se
materializa en esa entidad empírica que constituye el texto singular.
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Beraz, hizkuntz ekintza (action langagière: acción lingüística). Edo,
azken batean, ekintza komunikatiboa. Kontzeptu honek bildu nahi ditu psiko
linguistika, hizkuntzalaritza, soziologia eta hizkuntzaren filosofia jakin batzuen
–HEOKaren planteamenduarekin bat datozenen– ekarpenak. Eta, bereganatu
ez ezik, sintesi berrian laburbildu.
Hizkuntza –hitz egitea, hizkuntz ekintza– osotasun bat da, lehen-lehenik.
Osotasun hori aztertzean, bereiz daitezke zenbait elementu eta osagai. Baina
osotasuna ez da elementu eta osagai horien pilaketa eta batuketaren ondorio.
Neurri berean, ekintza komunikatiboa ere osotasun bat da. Baina osotasun
dinamikoa. Hiztunak, hizkuntzaren (euskararen) erabiltzaileak, ekintza gauza
tzerakoan testu bat (testu-generoa) sortzen du testuinguru batean. Testua eta
testuingurua: elementu dinamikoak dira biak; hiztunak kontuan hartuko ditue
nak, aldian-aldian, ekintza komunikatiboa zuzen eta egoki gauzatuko badu.
Horren arabera, galdera bati erantzunez zehatz ditzakegu euskaldun
tzearen mailaz mailako helburuak: zer ekintza komunikatibo burutzeko –zer
egiteko– gai izango da ikaslea ikas-prozesu jakin bat amaitzean? Adibidez:
Euskalduntzearen lehen maila amaitzean, ikasle bat gai izango da, lagunar
tean, berari gertatutako zerbait ahoz kontatzeko.

Kontua ez da halako hizkuntz forma(k) ezagutzea edo erabiltzen jakitea,
baizik eta zerbait egiten jakitea; kasu honetan, gertaera bat kontatzen jakitea.
Baina gehiago ere zehatz daiteke helburua, hainbat elementu bereiziz.
Ikaslea, euskalduntzearen lehen maila amaitzean, gai izango da 1) lagun
bezala (lagun-rolean) 2) lagunei zein familiartekoei 3) berak bizitutako gertaera
bat kontatzeko 4) ahoz, 5) lagunarte-giroan, 6) informatzeko edo harremanak
zaintzeko edo lantzeko xedeaz

Sei elementu bereizi ditugu: 1) enuntziatzailea (rola), 2) enuntziatarioa
(rola), 3) zer egiteko, 4) nola, 5) erabilera-esparrua, 6) xedea. Kasu honetan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

enuntziatzailea (rola):
enuntziatarioa (rola).
zer egiteko:
nola:
erabilera-esparrua
xedea:

laguna
lagun bati
gertaera bat kontatu
ahoz
lagunartea
informatzea, harremanak lantzea

Sei aldagai horietako batek –4ak– bi balore besterik ez ditzake izan: ahoz
eta idatziz baloreak. Hirugarren aldagaiak, berriz, lau balore har ditzake: kontatu, azaldu, preskribitu (agindu, instrukzioak eman) eta gauzatu. Gainerako
lau aldagaiek, ordea, konta ezin ahala izan ditzakete.
Ondorioz, helduen euskalduntzearen eta alfabetatzearen helburua da kon
ta ezinak diren ekintza komunikatiboak gauzatzeko trebatzea ikaslea.
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Baina –eta hau ere funtsezkoa da– ikas-prozesu batek hasiera eta amaie
ra izan ohi du, eta ezinezkoa da ekintza komunikatibo guztiak lantzea ikasge
lan zein bestelako ikas-sistematan.
Horregatik, ikasle autonomoa eta estrategikoa lortzea du helburu helduen
euskalduntze eta alfabetatzeak; egoera eta testuinguru ezberdinetan erabiltzaile
on izango den euskalduna, arrakastaz komunikatuko duena.
2. EUSKARAREN ERABILERA ESTRATEGIKOA:
EUSKALDUNTZE ETA ALFABETATZEAREN HELBURU
Erronka berri baten aurrean dugu, beraz, euskalduntze eta alfabetatzea:
euskal hiztun osoak eta erabiltzaile estrategikoak lortzea. Hori lortuz gero
bermatuko baitugu euskararen erabilera esparru eta egoera guztietan. Gaitasun
komunikatibo hori duen hiztunak ez baitu aitzakiarik izango dena delako
egoeratan bere gaitasuna adierazteko.
Hiztunak baliabide jakin batzuk izango ditu aukeran, dena delako ekintza
komunikatiboa gauzatzeko. Eta aukera horien artean, bat ala bestea hartzea
erabaki beharko du, egoera eta beharren arabera.
Erabakia da hitz gakoa; edo, bestela esanda, estrategia. Izan ere, estra
tegia egokiak erabiliz –aukera egokiak eginez– lortzen dugu komunikazio
arrakastatsua.
Estrategien mundua, labur esanda, aukeren mundua da, eta erabakien
mundua. Gramatikaren mundua, ordea, arauen mundua da. Arauak bete egin
behar dira, eta kito! Baina hizkuntzaren erabileran dena ez da arau; eta eremu
askotan har ditzakegu erabakiak. Adibidez, arestian aipatutako lehenengo
mailako ekintza komunikatiboa, nola gauzatu? Kontaketa eginez ala azalpena
eginez? Biak txertatuz, agian? Interaktiboa ala ez-interaktiboa? Ahots enun
tziatzailea bakarra izango da?
Erabakiak hartzen eta estrategiak erabiltzen, berriz, erabakiak hartuz eta
estrategiak erabiliz ikasten da. Bestela esanda, hizkuntza erabiliz landu be
harko da erabakimena edo gaitasun estrategikoa.
Orain, esanahi beteagoa hartzen dute ekintza-terminotan zehaztutako
helburuak (Elosegi, Esnal, 2004: 109-115):
Euskalduntzearen 1. maila amaitzean, ikaslea gai izango da, besteak beste:
Ahoz
 agunartean zein familiartean, ezagunei, ingurukoei zein familiakoei
L
buruzko informazioa emateko eta jasotzeko, deskribapenak eginez jakinmina asetzeko.
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 aila bereko solaskide ezagun zein ezezagunen artean, ezaguna duen toki
M
baten azalpena egiteko, tokiaren ezaugarriak deskribatuz eta bertara joateko
gonbitea eginez.
Idatziz
 zagun zein ezezagunei eskari-gutun bat egiteko, egoera zein den adieraziz
E
eta eskaeraren arrazoiak zehaztuz.
 erari gertatutako zerbait kontatuz administraziora zein beste erakunde ba
B
tera jotzeko, gertaera zurituz edota, adibidez, errugabetasuna adieraziz.
4. maila amaitzean, ikaslea gai izango da, besteak beste:
Ahoz
 ere lanean, iritziak emateko gai bati buruz. Iritzi horiek defendatu eta argu
B
diatuko ditu, besteak konbentzitzeko eta zerbait egitera bultzatzeko asmoz.
 ai batean aditua den neurrian, mahainguru batean parte hartzeko, azalpenak
G
egin eta iritziak defendatuz bere ikuspuntua egoki aurkeztea xede.
Idatziz
 ibulgazio-aldizkari batean zein egunkari batean, azalpen-artikulua egiteko,
D
gai bati buruzko informazioa ematea eta gogoeta eragitea xede.
 an-esparruan, ekintzen memoria egiteko, xedea izanik ekintzen azalpena,
L
ebaluazioa edo ekintzekiko aldeko jarrera sustatzea.

Kontua ez da hizkuntzaren (euskararen) baliabide guztiak eskuratzea. Kon
tua da behin eskuratu eta barneratu ondoren, testuinguruaren arabera, egokita
sunez eta zuzentasunez erabiltzea. Eta hori eremu zabala da hiztunarentzat.

Baina didaktikak tresnak behar ditu; euskara-irakasleak tresnak behar
ditu: estrategia eta erabilera estrategikoa ulertzen eta barneratzen lagunduko
dioten tresnak. Besteak beste, euskara nola erabilia izan den eta nola erabiltzen
den erakutsiko dioten tresnak. Euskal testuak (zaharrak eta berriak, klasikoak
eta modernoak) aztertuko dituzten adituak behar ditugu, testuetan atzemango
baititugu erabilitako estrategien aberastasuna eta egokitasuna. Horiek izango
ditugu eredu eta horien jarraitzaile izanik lortuko dugu komunikazio egoki,
zuzen eta eraginkorra.
Testuinguru horretan, benetan baliagarria da gaur goizean aurkeztutako
liburukia, helduen euskalduntze-lanetan ari garenontzat eta, bereziki, laugarren
mailan ari diren irakasleentzat. Izan ere, askok oharkabean erabiltzen ditugu
bai testu-antolatzaileak eta baita beste baliabide linguistikoak ere. Eta ezinbes
tekoak ditugu irakaskuntzan horrelako hausnarketak eta azterketak. Ezinbeste
koa dugu oharkabeko hori esplizitu bihurtzea eta, arau bihurtu gabe, ditugun
aukerak era estrategikoan erabiltzen ikastea.
Bukatzeko, Euskaltzaindiaren eta euskalgintzaren arteko harremanak ete
nik izan ez dezan, eskari bat egin nahiko nioke Euskaltzaindiari, eta Corpus
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batzordeari bereziki: jarrai dezala hizkuntzaren erabileran sakontzen eta egin
dako ikerketa eta azterketen berri ematen; hori baita, gure iritziz, erabilera
estrategiko zuzen eta egokia lortzeko biderik eraginkorrena. Euskal testugin
tzak eskertuko du ekarri hori; ez gutxiago, ordea, euskalgintzak.
Mila esker
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1. ITZULPENAREN PREMIA
Egun legelari euskaldunak bere buruari galdetzen badio nola eman behar
den euskaraz gaztelaniaz idatzitako lege-testuren bat edo Administrazioaren
testuren bat, begi-bistakoa da itzulpenera jo behar duela, hots, lehendik egina
dagoen itzulpen batera jo, edo, kasurik gehienetan, itzulpen hori, nola edo hala,
eskuratu, itzultzailearen laguntzarekin edo bere bostean eginda.
Badira gure artean uste dutenak legelariak eta itzultzaileak bat direla,
batez ere, gaztelania-euskara kontuetan, sinetsirik, besterik gabe, bi hizkuntza
horien jabe izateak berez dakarrela itzultzaile-dohainen jabe izatea.
Ez da hori oraingo abiapuntua. Aitzitik, orri hauen oinarria arras bestelakoa da, itzulpenaren bideari den txikiena ere kendu gabe, itzulpenaren bide
horri lagundu nahi baitio testu honek, agerian jarriz egunero gure gizartean
present dauden testu juridiko-administratiboetatik hainbaten itzulpenak eta
horietan zer-nolako garrantzia duen diskurtsoak, eta, are zabalagoa, diskur
tsoaren gako diren testu-antolatzaileek.
Bihoaz, aldez aurretik, testu-antolatzaileen kontzeptuak eta xehetasunak jakinekotzat, horietan ez baikara sartuko. Betoz, jarraian, horien zeregina testu markatu batzuetan, alegia, hizkera juridiko-administratiboaren
testuetan, batez ere, testu horietan haztatzeko horien ezaugarri nagusiak eta
orokorrak.
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2. EUSKARAZ ZER?
Haztatze-lanetan hasteko, ezinbestekoa da haztagarri ditugun horiek
deskribatzea. Gure kasuan, euskaraz dagoen edo legokeen testu-masa juridikoa
eta administratiboa.
Apartera joan gabe, badira egun Euskal Herrian, bost aldizkari ofizial,
testuak egunero-egunero euskaraz ateratzen dituztenak. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoaren testu juridiko eta administratiboak eskura daude, paperean nahiz sarean.
Horien zerbitzura, itzultzaile-andana, egunero-egunero, Administrazio
publikotik edo legebiltzarretatik zernahi etorri eta euskaratu behar izaten dutenak. Langintza horretan, esan gabe doa, ez dira bakarrak. Hamaikatxo udal,
elkarte eta erakunde, eta bestelakoak ere horretan ari dira, unibertsitateetan,
komunikabideetan, hizkuntzaren industrietan eta abarrekoetan egiten dena
bazterrean utzi gabe.
Hala ere, euskal eragilea horra joaten denean, zerekin egiten du topo bat-batean? Testuak ulergarri al dira? Eta, horren ondorioz, erabilgarri al dira?
Emaitza gazi-gozoaren zaporea du horrek. Urte luzeak iragan dira, ia-ia
mende laurdena, mundu juridikoaren arlo desberdinetan aritu izan dira itzul
tzaileak, eta nabaria da halako bat-etortzea, batik bat, lexikoaren eta esamoldeen barruan; baina oraindik urrun eta urri ikusten da euskarazko diskurtsoaren
eraberekotasuna.
Gehienetan ere sumatzen da halako gogo berria, esamolde sinpleetara eta
ulergarrietara doana, zuzenbide konparatuan ari den bide beretik. Orobat,
euskal idazle klasikoak errespetatzeko jokaera, sarritan baitaude horietan izpi
esanguratsuak, bidelagun eta gidari izan daitezkeenak.
Hitz gutxitan esateko, badira horietan euskararen esparru orokorrean
sumatzen den prosa estandarraren premiak, arlo juridiko eta administratiboari
dagokiona egoki islatu beharko lukeena.
3. BI OSAGAI
Ezin konta ahalezko bibliografia kausi daiteke azken urteetan zuzenbidearen hizkerari dagokionez. Auzo-erdaretara joanez gero, frantsesak, italierak
edo espainierak, ingelesa bera ahaztu gabe, gogoeta berezia eskaini diote afera honi. Esan gabe doa horretan asko lagundu duela Europako Batasuna era
tzeak, batasun horretan gertatu baita, barne-barnetik, halako bitasuna: zuzenbide bakarra eta hizkuntza-aniztasuna.
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Hartara, hizkera juridiko eta administratiboaren ezaugarriak zehazteko
orduan, badira iritzi desberdinak. Oro har, bateratsu dator gehiengoa, hizkera
orokorraren aldaki gisa zehazteko, ezaugarri bereziak dituena, hain justu ere,
zuzenbidearen esparruak ematen dizkionak1.
Berezitasun horietan, hainbatez, badira morfologikoak eta sintaktikoak,
lexikorenak ere bai, eta, zer esanik ez, sozio-pragmatikoak. Azken horiek
dira, gehienbat, lerro hauen interesekoak, horietan zehazten baita ahaleginaren
ardatza.
Gogora ditzagun, bide batez, hizkera juridiko horren xehetasunak, euskararen ikuspegitik:
a)	Hizkera erkidearen formakuntza-prozesua bidean dago; eginaren eginez, hau da, estandarizazio bete-betean. Euskaltzaindiaren euskara
batua izan da horretan gidari eta norabidea. Gramatika eta lexiko erkidea ere bidean datoz, epeka bada ere.
	Horretan «hizkera erkide-hizkera juridiko» bitasunean, bigarrena da
lehenengoaren zordun. Eta zor hori, historian behintzat, oso gutxitan
ordaindu du euskarak.
	Izatez, tradizio laburra dauka euskarak horrelako zereginetan, eta
arian-arian dator horren osaketa.
b)	Hizkera erkide-hizkera bereziaren ondoan, behar-beharrezkoa da produkzio-gune esanguratsuak izatea. Egun, halakoak dira Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Komunitatea eta hiru herrialdeetako foru-aldundien egitura politiko eta administratiboak, horiek
aitortzen baitiete euren buruei euskara eta gaztelaniaren ofizialtasuna,
eta, horren ondorioz, bi hizkuntza horietan euskarazko diskurtsoa
eraiki beharra.
c)	Bide beretik esan daiteke diskurtso horren antolatze garaian, sorkuntza
eta berezkotasuna baino, itzulpena dela nagusi. Itzulpen juridiko eta
administratiboa, gehienbat arau-mailan ari dena, legearen nahiz Administrazioaren eremuetan. Ez horrenbeste, horratio, zuzenbidearen
irakaskuntzan nahiz justizia-administrazioan.
Batera zein bestera, itzulpena lagunik preziatuena dela, hizkera juridiko
horren aurpegia zehaztea komeni da.
1
Ikus, askoren artean, hurrengoak: Cornu, G. (2005): Linguistique juridique, Paris: Éditions
Montchrestien, EJA, 3. argitaraldia, 443 or. Martín del Burgo y Marchán, Á. (2000): El Lenguaje del Derecho, Bartzelona: Editorial Bosch, 387 or. Garzone, G. eta Santulli, F. (Arg.),
(2008): Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari, Milano: Giuffrè Editore, 303 or.
Scarpelli, U. eta Di Lucia, P. (Arg.), (1994): Il linguaggio del diritto, Milano: LED- Edizioni
Universitarie di Lettere Economia Diritto, 497 or.
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4. LEGE-HIZKERA EUSKARAZ: TERMINOLOGIATIK
DISKURTSORA
Euskaraz sorturiko hori, dena den, begien bistakoa da lexiko eta morfologiari buruz.
Ezaguna da horretan Cornu-k biribildutako sailkapena. Horretan ere,
bereizketa ez da nolanahikoa, hitz juridiko esklusiboen eta esklusibo ez direnean artean:
Les mots, à considérer ici, en eux-mêmes, sont les éléments du vocabulaire
juridique, les termes juridiques. Deux critères associés les caractérisent comme
entités de base du langage du droit:
– Ils sont porteurs d’un sens. Ce sont des unités significatives. Dans cette
fonction, chacun constitue une entité linguistique distincte et autonome
qui suffit par ellemême à produire un sens, à signifier.
– Ils sont porteurs d’un sens juridique. Ils ont un sens au regard du droit.
Ceux que nous retenons reçoivent même plus spécifiquement leur sens du
système juridique (Cornu, G. (2005): Linguistique juridique, Paris: Éditions Montchrestien, EJA, 3. argitaraldia, 61. or.).

Lexikoari dagokiona gutxiena ere kendu gabe, esan daiteke morfologia
eta sintaxiaren aldetik ere hizkera juridikoa hizkera erkidearekin aldentzen ez
dela nabariro.
Morfosintaxitik harago, ikuspegi komunikatiboa ere tartean dago. Komunikazio juridikoak, alabaina, baditu bere eskabide propioak eta behar premi
azkoenak. Horietan sartuta, guztiz lagungarri izan daiteke, legearen esparruan,
aztertzea auzo-erdarek eragin duten diskurtso juridikoaren komunikazioan zernolako isla izan dezakeen testu-antolatzaileen erabilerak, euskararentzat bereziki, hizkera juridikotik abiatuta eta orain arte sumatzen dugun hutsunea
bilduz.
Hainbatez, ez dira oso ugariak horren inguruko gogoetak; ezta, gutxiago
ere, egun Espainian indarrean dauden lege-testu nagusiak euskararen bidez
emateko ahaleginetan.
Doktrinak ere igarri ditu halako hutsuneak. Beaudoin-ek ezin argiago
dio, Quebeceko egoera dela eta:
En common law comme dans les systèmes d’inspiration romano-germanique, le système conceptuel est entièrement dépendant du discours. Et, au sein de
ce discours du droit, la phraséologie tient une place de choix. D’où l’importance
de trouver et d’employer les lexèmes susceptibles de se combiner de façon idiomatique pour former un énoncé déterminé. Ce phénomène s’appelle, en linguistique, collocation (ou cooccurrence) (BEAUDOIN, LL.L. (2007): «La traduction
juridique au Canada. Contraintes linguistiques et juridiques. L’apport de la jurilinguistique», in Sueur, J.J. (Zuz.), Interpréter&Traduire. Actes du colloque in-
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ternational des 25 et 26 novembre 2005 Faculté de Droit de Toulon, Bruxelles:
Bruylant, 181. or.).

Kexu dator, bide beretik, halako fraseologia nekez aurkitzen baitu bere
zereginetarako:
Il existe peu d’ouvrages pour guider le traducteur juridique dans sa difficile tâche de trouver le bon cooccurrent, le syntagme approprié, la formule
idiomatique. Ce domaine de la jurilinguistique reste largement encore à explorer.
Les lexiques bilingues abondent. Les banques de terminologie –Termium, Eurodicautom– se multiplient, les vocabulaires, glossaires et lexiques spécialisés ne
manquent pas. Mais beaucoup reste à faire en matière de phraséologie juridique
bilingue (Ibidem, 182. or.).

Europan ere, arrangura bera erakutsi dute beste batzuek, hizkera juridikoaren ikuspegitik. Preite-k honetara azaltzen du bere iritzia, testu-antola
tzaileei buruz, hizkera juridiko eta administratiboaren barruan:
La recherche des facteurs de cohésion se fait à travers le repérage de
certaines stratégies qui recourent dans tout type de texte, comme la répétition
des constituants, les liens anaphoriques et cataphoriques, le recours aux connecteurs entre les phrases, aux marqueurs d’intégration linéaire qui découpent
et articulent le texte, aux ellipses et aux inférences. Ces phénomènes linguistiques, regroupés par Adam sous la définition de «texture transphrasque», ont le
but principal de faire progresser le texte et d’en assurer la continuité à travers
la répétition de certains éléments prédisposés par l’énonciateur pour aider la
compréhension de la part du destinataire (ou co-énonciateur). La cohérence est
plus difficile à saisir car elle est constituée d’une série de phénomènes sémantiques, rhétoriques et pragmatiques qui doivent être interprétés par le coénonciateur dans chaque texte et qui se manifestent tour à tour de manière différente (PREITE, CH. (2005): Langage du droit et linguistique. Étude de
l’organisation textuelle énonciative et argumentative des arrêts de la Cour (et
du tribunal) de Justice des Communautés européennes, Roma: Aracne editrice,
91-92. orr.).

Badira, beste aldetik, arreta osoa jartzen dutenak testu-antolatzaileen
alorrean, hizkera juridikoaren esparruan, batez ere, epaietan. Rovere egileak
xehe-xehe aztertzen ditu halakoak, Italiako jurisprudentziaren barruan, testu-antolatzaile horiek izan ditzaketen zereginak azpimarratuz:
La frecuenza e le modalià d’impiego dei connettivi –per la cui categorizzazione adottiamo, in dipendenza dalla prostettiva sociolinguistica qui scelta, una
conceziones funzionale ampia, fondata soprattutto su Berretta (1984)– sono
tuttavia determinate, considerando la natura del brano, anche da esigenze tecniche. La complessità dei fatti, la loro disamina analitica e il livello al quale si
dibatte la causa impongono un’esposizione elaborata i cui riflessi linguinali, per
l’altro nel sostegno dell’articolazione argomentativa, affidato a una fitta rete di
mezzi di coesione lessicali (ROVERE, G. (2005): «Connettivi in sentenze e marche di registro», Capitoli di Linguistica Giuridica. Ricerche su corpora elettronic,
Alessandria: Edizioni dell’Orso, 139. or.).
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Hartara, hizkera juridiko eta administratiboaren teknika eta teknifikazio-maila zehaztuta, badira horren barruan hizkera-mota desberdinak, jakina
denez.
Arauen hizkerari dagokionez, zehaztu behar dira lehendaurrez horren
ezaugarriak; eta, besteak beste, lexikoa eta morfojoskera alde batera utziz,
testualitatea ere azpimarratzea ez da alferreko lana.
Izan ere, Mantovani-ren aipu luzea erabil daiteke horretarako, egoki laburbil
tzen duelako zein ezaugarri dituen arauen hizkerak (azpimarratzea geurea da):
Considerati in quest’ottica, i testi normativi esibiscono una nutrita serie di
tratti di superficie consoni con l’elevata rigidità del vincolo interpretativo posto
dall’autore. Questo tipo di testo si presenta infatti, in genere, con un impianto
ben scandito, articolato in blocchi spesso dotati di titoli e din umeri. Fa riferimento a precisi concetti di partenza (ad esempio, a norme sovraordinate) e
fornisce talvolta definizioni di parole e concetti chiave. Fa uso frequente di legamenti sintattici e di rinvii interni espliciti (es. «Nel caso previsto dall’articolo
precedente »); ricorre alla ripetizione, cioè evita i sinonime, per garantire
l’univocità degli elementi lexxicali. Sempre per esigenza di univocità, il testo
normativo si astiene da esemplificazioni (che possono creare incertezze circa la
tassatività dei casi elencati). L’intento di attenersi al significato proprio delle
parele impone di rinunciare a introdurre caratteri diversi nel corpo della frase
e all’uso di virgolette, che implicino usi impropri; analogamente, nei testi normativi si cercheranno invano indicatori dell’emotività, come diminutivi e accrescitivi o focalizzatori (come gli avv. Persino, addirittura) o avverbi valutativi (ad
es, purtoppo, fortunatamente). La necessità di stabilire esattamente i nessi comporta l’assenza di coordinaziones per asindeto.
La scrittura legislativa è insomma impersonale e decontestualizzata, nel senso che la sua efficacia illocutiva rimane identica chiunque sia l’autore e il lettore
(Mantovani, D. (2008): «Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica», in Garzone, G. eta Santulli, F. (Arg.), (2008): Il linguaggio
giuridico. Prospettive interdisciplinari, Milano: Giuffrè Editore, 44. or.).

Wroblewsky-ren aburuz:
Les normes sont des expressions linguistiques complexes. Leur parties constituantes sont des noms, descriptions, prédicats, foncteurs et autres formes linguistiques qui ne diffèrent pas de celles qui existent dans LN. Leur sens pourtant est
fonction de la normativité du texte de l’acte normatif (17. or.).

Aurrekoak ezarrita, eta euskararen arlo juridikora etorrita, esan dezagun
gutxitan aztertua izan dela hori. Aipa ditzagun, IVAP/HAEE erakundearen
lanetatik kanpo2, berrikitan Eusko Legebiltzarrak ondu duen ahalegina, aintzat
hartzeko modukoa.
2
Zenbaiten artean, (1994): Hizkera argiaren bidetik, Gasteiz: Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundea, 303 or. Zenbaiten artean, (2005): IVAPeko estilo liburua, Gasteiz: Herri
Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 447 or.
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Bi-biotan kezka nagusia da arauen itzulpena, alegia, gaztelaniaz sorturiko
araua euskaraz nola eman. Bi-biotan ere, guri dagokigunez, joera nabariak,
itzultze-kontuak egiteko orduan.
Hitz gutxitan esateko, Eusko Legebiltzarrarena aipa dezagun, berak ekar
tzen duelako halako mezu nagusia, egun Eusko Legebiltzarraren itzulpen-joeretan zein gailentzen den azpimarratzeko:
Azterlanean aurrera egin ahala, hiru irizpide joan dira nagusitzen: euskaraz
autonomiaz erredaktatzearen garrantzia (horretarako, gaztelaniatik urrundu beharra, itzulpenetan sarritan zaila gertatu ohi dena), kalko sintaktiko-semantikoak
neurri handi batean borrokatu beharra, eta parataxiaren aldeko aldarria (Eusko
Legebilt zarra/Parlamento Vasco. Itzulpen zerbit zua/Servicio de Traducciones: Gaztelania formaletik itzultzeko estrategiak, in www.parlamento.euskadi.net).

5. DISKURTSOA: TESTU-ANTOLATZAILEEN ERABILERA
ESTRATEGIKOA LEGEEN BILBATZE-PROZESUAN
Esanak esan eta idatziak idatzi, nabaria da, onik onenean ere, egun badela aukerarik euskaraz itzultzearen bidez sorturiko lege-administrazio hizkera
horretan; eta, zehatzago esanda, arauen hizkera horretan zer-nolako eragina
izan dezaketen testu-antolatzaileek neurtzeko aukera.
Bistan da azken urteetan argitaratu direla hainbat lan, testugintza eta
komunikazioa uztartu nahian3. Euskaltzaindia bera ahaleginetan dabil horrelakoetan, Corpus Batzordean eta Pello Esnalen zuzendaritzapean. Horren
fruitua da Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa izenburuko liburua.
Hortxe dagoen metodologia eta sailkapena oinarri hartuta, horren aplikazioa
egin dugu, egun Hego Euskal Herrian harreman juridiko pribatuetan nagusi
den Kode Zibil espainolaren lege-testuan kokatuz aurretiaz jarritako testuantolatzaileen sailkapena. Kasu bakoitzaren barruan, iruzkin laburrak egin dira,
arauen hizkerak zein karakteristika izan eta horren arabera. Testuaren
erreferentzia bibliografikoa hauxe da:
Kode Zibila/Código Civil (2007): Bilbo: Deustuko Unibertsitatea eta Herri
Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2. argitaraldia, 1281 or4.
3
Besteak beste, Zabala, I. (Koord), (1996): Testu-loturarako baliabideak: euskara teknikoa,
Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea, 224 or. Kaltzakorta Mentxaka, M. (2007): Prosa komunikagarriago egiten. Zenbait proposamen (I), Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea, 422 or. Idiazabal, I. eta Larringan, L.M. (Arduradunak), (1998): Koherentzia, kohesioa eta konexioa:
testuratze baliabideak. Hizkuntzaren azterketa eta irakaskuntza, Gasteiz: Euskal Herriko Uniber
tsitatea/ Arabako Foru Aldundia, 155 or. Plazaola, I. eta Alonso Fourcade, M.P. (Arg.), (2007):
Testuak, diskurtsoak eta generoak. Euskal testuen azterketa korrontea, Donostia: Erein, 251 or.
4
Liburu honek biltzen ditu, Kode Zibilarekin batera, hasieratik gaur arteko lege-testuak,
Kode Zibilaren testua moldatu dutenek.
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Horren euskarri elektronikoa doan eskura daiteke, honako helbide elektroniko honetan:
http://www.iev.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1116406939785/_eusk/%231
116406939670%231116406939774%231116406939785/UniversidadDeusto/
Page/PaginaCollTemplate

Gogora dezagun, bestalde, lege-testu horren euskarazko bertsioaren egileok esan genuena, diskurtsoa dela eta:
Zernahi gisaz, itzulpen onaren oinarriak ezin dira izan, besterik gabe, morfologia eta sintaxia. Aitzitik, xede-hizkuntzan idatzitako testuaren diskurtsoa
moldatu egin behar da, itzulpenaren testuan jatorrizkoa behar bezala isla dadin.
Gure kasuan, aurrekoaren adierazgarri, zenbait adibide jar daitezke:
a) Liburu, titulu, kapitulu eta atalen euskarazko idazpuruak jartzeko orduan, ez da itzuli gaztelaniazko de preposizioa. Euskaraz, kasu nominatiboa jarri
da, singularrez edo pluralez, lege-testu elebidunen bilduma honetarako finkatutako irizpideekin bat etorriz.
b) Letra larri eta xehearen erabileraz denaz bezainbatean, irizpide orokorrak jarraikoak izan dira: izen bereziak letra larriz idatzi dira; baina izen bereziok arrunt bihurtzekotan, letra xehea erabili da; pluralez egindako aipamenak
letra xehez idatzi dira; eta bizidunei dagozkien karguak izendatzeko ere, letra
xehea erabili da.
c) Zigor Kodean erabilitako irizpideei helduta, eta gaztelaniaz párrafo,
apartado, número eta antzekoak nahierara erabiltzen direla kontuan hartuz,
idatz-zati zenbakidunak identifikatzeko «paragrafo» jarri da euskaraz, eta zenbakirik gabekoetan, ostera, «lerrokada».
d) Zerrendak. Halakoak ohikoak dira Kode Zibilean. Beraien bitartez,
kategoria juridiko zehatz batek barneratzen dituen osagaiak aipatzen dira. Zerrendarik ezagunenak dira, beharbada, ondasun higiezinei buruzkoa (334), gozamena azkentzeko arrazoiei buruzkoa (513) eta ondasun pribatiboak nahiz
irabazpidezkoak jasotzen dituena (1346 eta 1347). Edozein kasutan ere, euskarazko bertsioaren hasierako baldintza azaltzeko, [subjektua + aditza] formula
erabili da, eta, jarraian, zerrendaren osagai bakoitza jaso, jatorrizko testuaren
arabera:
(513.1g) El usufructo se extingue: 1. Por muerte del usufructuario.
(513.1e) Gozamena azkentzen da: 1. Gozamenduna hiltzen denean.

e) Definizioak. Horiek ere ohikoak izaten dira lege-testuetan. Espainiako
Kode Zibilean nabariena omen da jabetzaren kontzeptuari dagokiona (348).
Adierazgarriak dira, orobat, zortasunari buruzkoa (530) edota oinordetzako senipartearen ingurukoa (806). Halako definizioak prestatzeko orduan, gure proposamenak kontuan hartu du euskaraz adierazgarriena dena eta tradiziotik hurbil
dagoena. Horrela, lehengo lekuan, definitutako osagaia jarri da; ondoren, aditza;
eta, aditzaren ostean, definizioaren edukia. Horrek guztiak [subjektua+adi
tza+objektua] eskema bete du:
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(348g) La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más
limitaciones que las establecidas en las leyes.
(348e) Jabetza da gauzak gozatu eta xedatzeko eskubidea, eta legean ezarritako
mugapenak baino ez ditu.

Beste kasu batzuetan, definizioen izaera predikatiboagoa da. Definizio horiek azalpenak besterik ez dira, eta, horregatik, beste eredu baten bitartez euskaratu dira:
(142g) Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.
(142e) Mantenu gisa hartzen da elikagaiak, gelak, arropak eta osasun-lagun
tzak izateko behar den guztia.

Modu berean ere, definizioak bere baitara bil ditzake definitutakoaren
existentzia edo muinari buruzko baldintzak:
(1088g) Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.
(1088e) Betebehar oro zerbait eman, egin edo ez egite horretan datza.

f) Kode Zibilaren zenbait artikulutan, subjektuaren egite edo ez-egite bat
azaldu eta gero, horren ondorio juridikoa ezartzen da. Horretarako erabili da,
hain zuzen ere, norbaitek… eskema ezaguna. Zigor Kodean finkatutako formula
errepikatuz, euskarazko bertsioan, artikuluaren hasieran norbait izenordaina jarri
da ergatibo kasuan deklinatuta, eta aditz jokatuari baldintzazko ba- partikula
gehitu zaio:
(227g) El que disponga de bienes a título gratuito en favor de un menor o
incapacitado, podrá establecer las reglas de administración de los mismos y designar
la persona o personas que hayan de ejercitarla.
(227e) Norbaitek dohainik ondasunak xedatzen baditu adingabearen edo ezgaituaren mesederako, ondasunok administratzeko erregelak ezar ditzake, eta administrazio hori burutu behar duen pertsona edo pertsonak izenda ditzake.

Labur-zurrean, lan honetan berebiziko ahaleginak egin dira hizkuntzaren
gorabeherei eta beraren etengabeko garapenari erreparatzeko, bai eta gizartebeharrizanei egokitzeko ere. Ahalegin horien guztien xedeak, lehen adierazi bezala, bi izan dira: bata, zuzenbidearen esparruan, eta, bestea, hizkuntzalaritzaren
eremuan. Lehenengo eta behin, euskararen normalizazioa iritsi nahi izan da,
historian zehar arrotz izan zaion esparru batean. Eta, bigarrenik, euskarazko
testuan behar bezala lotu edo uztartu nahi izan dira jatorrizko hizkuntza eta
xede-hizkuntza, bi-bion arteko baliokidetasuna, eta, horrekin batera, segurtasun
juridikoa ere bermatzeko. Ezaguna denez, euskararen normalizazioa zuzenbidearen esparruan nekez lortuko da, hori kalitatezko testu juridikoen bitartez ziurta
tzen ez bada. Zailtasun hori gogoan izan behar dute, nahitaez, itzulpen espezializatuaren munduan dihardutenek (Kode Zibila/Código Civil (2007): Bilbo:
Deustuko Unibertsitatea eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2. argitaraldia, 54-56. orr.).
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5.1. Testu-markatzaileak Kode Zibilean
5.1.a. Informazioaren egituratzaileak (nahiz iruzkingileak, nahiz ordena
tzaileak, nahiz zeharkariak)
Sarri ez: testu arau-emailean (hots, artikuluetan), nekez; erabiltzekotan,
zioen azalpenean, lege-testuak horretan argitzen dituelako eraldaketaren nondik norakoak.
Iruzkingileen zenbait adibide:
1889ko uztailaren 29ko Errege-Aginduaren azalpena
Artikulu horrek adierazten duenez, bihar-etziko ezkontzak Erregistro Zibilaren akten bitartez frogatuko dira, eta, halakorik izan ezean, beste froga-mota
batzuk onartu ahal izango dira. Bada, kasu horretan bakarrik, eta ordezko froga
gisa, 54. artikuluak egoera-edukitza onartu du (109. or.).
Artikulu hori zabaldu beharra dago, zortasun horiei bihar-etzi aplikatuko
zaien araubidea argiro-argiro zehazteko. Horrela, ez da uste izango aurretiazko legerian aipaturiko zabalerak zortasun batzuentzat desagertuko direnik
(111. or.).

Ordenatzaileen zenbait adibide:
Urriaren 15eko 11/1990 Legearen hitzaurrea
Lege honen helburuak dira, aurrenik, sexuaren araberako bereizkeriak
ezabatzea, halakoek legeria zibilean oraindik indarrean dirauten heinean, eta,
hurrenik, arauen bitartez garatzea Konstituzioan ezarritako berdintasun-prin
tzipioa (915. or.).
Uztailaren 21eko 49/1960 Legearen zioen azalpena
Alde batetik, antolamendu juridiko guztiek etorkizunerako joera dutenez
gero, ez da nahiko gaur praktikan gertatzen dena berrestea; horrez gain, etorkizunean gerta daitekeena ere aurreikusi beharra dago. Beste alde batetik, arau
guztien abiapuntua eta hurbileko destinoa da gizakien arteko harremanak arau
tzea (817 eta 818. orr.).

5.1.b. Operatzaile argudiozkoak
– Indartzaileak: ezinbesteko direnetan bakarrik (gutxitan).
– Zehatzaileak: askorik ez, legeetan ez baita ohikoa adibideak zerrenda
tzea.
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Indartzaileen adibidea:
737. artikulua

Testamentuko xedapen guztiak berez ezeztagarriak dira, nahiz eta testamentugileak testamentuan adierazi xedapenok ez ezeztatzeko borondate edo erabakia
(408 eta 409. orr.).

Zehatzaileen adibidea:
788. artikulua

Baliozkoa izango da xedapena, jaraunsleari ezartzen badio aldiro-aldiro kopuru jakin batzuk ongintzako obretan inbertitzeko betebeharra, adibidez, dontzeila
txiroei ezkonsariak edo ikasleei, txiroei, ongintza-etxeei nahiz herri-ikastetxeei pen
tsioak emateko betebeharra, hurrengo baldintzak kontuan hartuta... (424. or.)

5.1.c. Lokailuak (emendiozkoak, hautakariak, aurkaritzakoak,
ondoriozkoak, kausazkoak)
1. Emendiozko lokailuak:

Arauak osatzeko datu berriak gaineratzen direnean.
68. artikulua

Ezkontideek betebeharra dute, elkarrekin bizi, bestearenganako fideltasuna
izan eta elkar sorosteko. Gainera, elkarrekin banandu beharko dituzte etxeko
ardurak, bai eta aurreko, ondorengo eta euren ardurapeko beste pertsonen gaineko zaintza eta arreta ere (173. or.).
142. artikulua
Mantenu gisa hartzen da elikagaiak, gelak, arropak eta osasun-laguntzak
izateko behar den guztia. Halaber, mantenu-hartzailea adingabea den bitartean,
mantenuak bere barruan hartzen ditu mantenu-hartzaile horren hezkuntza eta
haziera; mantenu-hartzailea adin nagusikoa izanik ere, horren heziketa oraindik
ez denean bukatu berari egotzi ezin zaion arrazoiaren ondorioz, heziketa horren
gastuak ere mantenuaren barruan sartzen dira… (205. or.).

2. Lokailu hautakariak:

Betekizun biren artean hautatzea dagoenean.
1767. artikulua

Gordailuzaina ezin da gordailupeko gauzaz baliatu, horretarako gordailugilearen esanbidezko baimenik izan gabe. Osterantzean, gordailuzainak kaltegaleren gaineko erantzukizuna izango du (700. or.).
839. artikulua
Ezkontideari bere gozamen-zatia ordaintzeko, jaraunsleek eslei diezazkiokete bizi arteko errenta, ondasun zehatz batzuen produktuak edo eskudiruzko kapi-
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tala; horretan, jaraunsleek eta alargunak elkarren arteko adostasunez jardun
behar dute, edo, bestela, epailearen aginduz (442. or.).

3. Aurkaritzako lokailuak:
Erregela orokorrari salbuespena/ñabardura jartzekotan.
586. artikulua
Eraikinaren jabeak horren teilatu eta gainaldeak eraiki behar ditu euri-urak
norberaren lurrera, edo, bestela, kale nahiz leku publikoetara eror daitezen, ez,
ordea, alboko lurrera. Urak norberaren lurrera erori arren, jabeak ur horiek batu
behar ditu, alboko lurrean urok kalterik eragin ez dezaten (360 eta 361. orr.)
1475. artikulua
Ebikzioa gertatuko da, erosleari kentzen zaionean, epai irmoaren bidez eta
erosketaren aurreko eskubide baten ondorioz, berak erositako gauza osoa edo
horren zati bat. Saltzaileak ebikzioaren ondoriozko erantzukizuna izango du,
kontratuan ezer adierazi ez arren. Kontratugileek, alabaina, saltzailearen legezko
betebehar hori gehitu, txikiagotu edo ezabatu ahal izango dute (616. or.).

4. Ondoriozko lokailuak:
Egitezko kasua eta ondorioa lotzeko erabilgarri oso.
1860. artikulua
Bahia eta hipoteka zatiezinak dira, nahiz eta zordunaren edo hartzekodunaren
kausadunen artean zorra zatitu. Hortaz, zordunak zorraren zati bat ordainduta
ere, zordun horren jaraunsleak ezin du eskatu bahia edo hipoteka proportzio
horretan azkentzea, zorra osorik ordaintzen ez den bitartean (725. or.).
33. artikulua
Bi pertsona edo gehiagori deitu bazaie elkarren oinordeko izateko, zalan
tzak badaude lehenago nor hil den jakiteko, eta norbaitek adierazten badu bataren edo bestearen heriotza aurretik gertatu dela, orduan, berari dagokio hori
frogatzea (161 eta 162. orr.).

5. Kausazko lokailuak:
Inoiz, zerbaiten eragilea zein izan behar den argitzeko.
1479. artikulua
Ebikzioaren ondorioz erosleak gauzaren zati bat galtzen badu, eta, gauza
osoarekin alderatuz, zati hori hain garrantzitsua bada, ezen zati hori izan ez
balitz, erosleak ez baitzukeen gauza hori erosiko, erosle horrek kontratuaren hu
tsalketa eska dezake; baina gauza itzultzeko betebeharra du, eskuraketa-unean
gauza horrek zituen kargekin bakarrik (618. or.).

5.1.d. Birformulatzaileak (esplikatiboak, zuzentzaileak, urruntzaileak,
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laburbiltzaileak)
1. Birformulatzaile esplikatiboak:
Horiek ere zioen azalpenetan hobe.
1889ko uztailaren 29ko Errege-Aginduaren azalpena
Dena den, eskubide berria izanez gero, hau da, kodean lehenengoz ezartzen
den eskubidea izanez gero, eta aurretiazko legeriak ez badu halakorik aitortu,
eskubide horri kodea bera aplikatu behar zaio... (120. or.).
1928ko urtarrilaren 13ko Errege Dekretu-legearen azalpena
Azken finean, eraldaketaren xedea jarraikoa da: abintestato oinordetzarako
deien hurrenkeran, estatuari lehentasun handiagoa ematea, alegia, Kode Zibilaren
956. artikuluak orain aitortzen dion lehentasuna baino handiagoa (773. or.).

2. Birformulatzaile zuzentzaileak eta urruntzaileak:
Ez-ohikoak.
Maiatzaren 2ko 14/1975 Legearen zioen azalpena
Hori dela eta, emakume ezkondua edo, hobeto esanda, ezkontideetatik edozein, merkataritzan aritzeari buruz, arauketa berria ezarri da... (881. or.).
Maiatzaren 31ko 1.836/1974 Dekretuaren zioen azalpena
Aldaketok ez dute aldarazi testuaren osotasuna, baina ahalbidetu dute testu
horren egitura gizarte-errealitatearen norabideekin bat etortzea. Nolanahi ere,
eraldaketarik garrantzitsu eta eragingarriena hauxe da, beraren emaitza atariko
titulu berria baita (846 eta 847. orr.).

3. Birformulatzaile laburbiltzaileak:
Halakoak egotekotan, zioen azalpenetan, eraldaketaren xedea ongi finkatzeko.
Urtarrilaren 7ko 4/2000 Legearen zioen azalpena
Epaileak heriotza-adierazpena ematen duenean, gizabanakoa hil delako
presuntzioa sortzen da; presuntzio horren ondorioz gerta daitezke egiaztaturiko
heriotzak berak dakartzan ondore juridiko berberak. Azken finean, mekanismo
juridiko horren bitartez, segurtasuna, egonkortasuna eta konponbidea eman dakizkieke administrazio, ondare eta ekonomiaren inguruko arazoei, halakoak jasan
behar baitituzte desagertuen familiakoek (966 eta 967. orr.).
Azaroaren 11ko 21/1987 Legearen hitzaurrea
Laburbilduz, jarraikoa azpimarratu behar da: familia-harrera administrazio-bidean gauzatu arren, harrera hori hasiera-hasieratik dago Fiskaltzaren
zaintzapean eta epailearen kontrolaren menpe (906. or.).
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5.1.e. Berbaldi-markatzaileak: epistemikoak (noski, antza, jakina...);
deontikoak (tira, ondo da...); besteratzaileak (aizu...);
metadiskurtsiboak (zera...)
Ez dute tokirik lege-testuetan eta administrazioko testuetan.
5.2. Juntagailuak eta menderagailuak
5.2.a. Juntagailuak (emendiozkoak, hautakariak, aurkaritzakoak)
1. Emendiozko juntagailuak:
Lege-testuetako eta administrazioko testuetako esaldien luzera kontuan
hartuta, guztiz erabilgarri.
620. artikulua
Dohaintzek dohaintza-emailea hildakoan sortu behar badituzte ondoreak,
azken nahiaren xedapenen izaera dute, eta testamentuzko oinordetzari buruz
ezarritako erregelak aplikatzen zaizkie (371. or.).
622. artikulua
Kontratuei buruzko erregelek arautuko dituzte dohaintza kargadunak, eta
titulu honetako xedapenek arautuko dituzte ordain gisa emandako dohaintzak,
ezarritako kargaren baliotik gorako zatian (371. or.).

2. Juntagailu hautakariak:
Betekizun biren artean hautatzea dagoenean.
741. artikulua
Testamentuan seme-alabatasunaren gain egindako aitorpenak ez du indarrik
galtzen, nahiz eta testamentu hori ezeztatu, horretan bestelako xedapenik jaso ez
edo testamentuaren gainerako xedapenak deusezak izan (409 eta 410. orr.).
742. artikulua
... testamentu hori baliozkoa izango da, frogatzen denean kaltea testamentugileak nahi gabe eta jakin gabe gertatu dela edo testamentugileak zoroaldian
egin duela (410. or.).

3. Aurkaritzako juntagailuak:
Erregela orokorrari salbuespena/ñabardura jartzekotan.
710. artikulua
Testamentu itxia eskuetsi eta gero, notarioak testamentugileari emango dio
testamentu hori; baina, aldez aurretik, notarioak egilespen-aktaren kopia eskue
tsia jarriko du protokolo arruntean (398. or.).
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173. artikulua
Gurasoek edo tutoreak ez badiote harrerari adostasunik eman, edo horren
aurka jarri badira, epaileak bakarrik erabaki dezake harrera, adingabearen intereserako eta Prozedura Zibilari buruzko Legearen izapideekin bat etorriz.
Herri-erakundearen proposamenak ere aurreko zenbakian aipaturiko datuak jaso
behar ditu. Zernahi gisaz, eta adingabearen intereserako, herri-erakundeak behin-behineko familia-harrera erabaki dezake; familia-harrerak bere horretan
iraungo du epaileak ebazpena eman arte (225 eta 226. orr.).

5.2.b. Mota guztietako menderagailuak
Guztiak ere sarri-sarri erabiliak, batik bat, konpletiboak, baldintzazkoak,
erlatibozkoak eta denborazkoak.
Menderagailuen zenbait adibide:
49. artikulua (zehar-galdera)
Espainiarrak ezkon daitezke, Espainiatik kanpo ere, ezkontza zein tokitan
egin eta toki horretako legeak ezarritako formaren arabera (167. or.).
1819. artikulua (kausala)
Auzia epai irmoaren bidez erabakita egon arren, auzi horren gain transakzioa egiten bada alderdi interesdunetatik batek epai irmoari buruz ez duelako
berririk izan, alderdi horrek eska dezake transakzioa hutsaltzea (714. or.).
1677. artikulua (baldintzazkoa)
Gizabanakoek ezin dute elkarrekin sozietate unibertsalik egin, baldin eta
haientzat debekatuta badago elkarri dohaintza edo abantaila bat egitea (674. or.).

5.3. Zenbait adberbio, adberbio-esapide eta postposizio-sintagma
Jakinekoa da legegilearen joera, halakoak erabiltzeko.
1599. artikulua
Aurkako itun edo ohiturarik izan ezean, obraren prezioa ordaindu beharko
da obra hori ematean (651. or.).
366. artikulua
Landak ibaiertzen mugakide badira, ugazabei dagozkie ur-lasterraren ondorioz landa horiei ezari-ezarian gehitzen zaizkien zatiak (290. or).
1872. artikulua
Besterentze hori egin behar da, zehatz-mehatz, jendaurreko enkantean, eta
zordunari, eta, hala denean, bahiaren ugazabari, zitazioa eginez (728. or.).
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6. GEROARI BURUZ
Aurrekoak ikusita, esan dezakegu ondorio nagusiak berrindartuta atera
tzen direla, euskararen barnean testu juridikoen eta testu-antolatzaileen arteko
erkaketa egin ostean:
1. Itzulpenetik sorkuntzara doan bidean, erabilera estrategikoa oinarriz
koa da, euskararen diskurtso juridikoa abiatzeko puntuan.
2. Euskararen diskurtso juridikoa abiatu beharrak, bestalde, ezin du tradizioa baztertu, alegia, hizkuntzaren tradizio linguistikoa eta tradizio juridiko urria.

3. Diskurtsoa eta lexikoa/terminologia estekatu behar dira, testugintza
juridiko eta administratibo baten peskizan.

4. Euskararentzat espazio juridiko eta administratiboa antolatzeko premia
dago, euskarak izan dezakeen estatusak erro-errotik baldintzatu dezakeelako euskararen corpusa zuzenbidean eta administrazioan eratzea.

5. Espazio juridiko horrek dakar diskurtso juridiko propioa eta aldi berean, diskurtso hori linguistikoak ontzeko baliabide arretaz ikertzea.
Baliabideok mota askotakoak izan daitezke eta argi dago, diskurtsoaren
nondik norakoak baldintzatzen dituztela gaiaren ezaugarriek; kasu
honetan, lege eta administrazioaren hizkera bera.
6. Azkenean, bil ditzagun aurrekoak testu honetara, behinola idatzitakoa
berretsiz:
   Hartara, gramatikalitatea bete dugu, hori zehaztua izan den neurrian,
Akademiaren aldetik; testualitateari ere arreta berezia eskaini diogu,
kasuan kasuko egokitzapenak eginez; estrategiak, era berean, helburu
izan du gurean lege-munduaren maila desberdinei halako emaitza
egokiak eskaintzea euskararen alorretik; eta tradizioak, azkenik, eraman gaitu beste puntu batera, hau da, euskarazko idazle klasikoak
barru-barrutik aztertzera, prosa-eredu malgu baten peskizan (Urrutia, A. (2004): «Kardaberazen erretorikatik egungo testugintzara: bideak eta erakutsiak», in Agustin Kardaberaz, Hirugarren Mendeurrena 1703-2003, Deustuko Unibertsitatea, Donostia, 255. or.).
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ottobre 1995. Centro Linguistico dell’Università Bocconi, Roma: CISU.
Centro d’Informazione e Stampa Universitaria, 285 or.
Veronesi, D. (Arg.) (2000): Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen, Padova: Unipress, 500 or.
Wroblewsky, J. (1989): «Les langages juridiques: une typologie», Droit et
Société, 8. zk., 13-27. orr.
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7.8. Hizkera juridikoa eta testu-antolatzaileak, euskararen ikuspegitik
Urrutia, A. eta Urrutia, E. (1980): «Onomasiologia eta Terminologia: www.
iev.deusto.es Biblioteka juridiko elebidunaren hustuketarako irizpideak»,
AVD-ZEA Academia Vasca de Derecho. Zuzenbidearen Euskal Akademia, 13. zk., 91-152. orr.
Zenbaiten artean (1994): Hizkera argiaren bidetik, Gasteiz: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 303 or.
——— (2005): IVAPeko estilo liburua, Gasteiz: Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundea, 447 or.
——— (2005): Oinarrizko Hiztegi Juridikoa, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea
eta Euskaltzaindia, 83 or.
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Testu hauen koordinazioa eta argitaratzeko egoki
tzapena Lourdes Otaegi Imaz irakasle andreak egin
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euskaltzain urgazlea
Gure garaian, zorionez, normalizazio-bidean goaz euskarari dagokionez,
nekez eta eragozpen handiak gaindituz bada ere. Horren adierazgarri dira
euskal liburugintzan argia ikusiz doazen askotariko argitalpenak.
Normalizazio-bidea egiteko ezinbestekotzat ditugu zientziak eta arteak
lantzeko baliabideak eskura izatea. Batez ere hiztegiak direla, esango nuke,
eraiki nahi den azpiegitura-sarearen zutabeak.
Une honetan esku artean dudana Literatura Terminoen Hiztegia da. Honetaz, orrialde xumeetan, neure ikuspegia agertzea eskatu zait.
Liburu honen garrantzia eta egokitasuna azpimarratu nahi nituzke. Egokitasuna esatean, balioa edo kalitatea ez ezik, premia adierazi nahi nuen.
Beste lan batean murgildua nengoela, atzerantz egin behar izan nuen denboran
eta orain dela berrogei urteko gabeziak ikusi nituen. Urte haietan mundu zaharretik berrirako jauzia gauzatzen ari ginelako ustea dut. Artean gure kultura
autoktonoa, berez gainerako herriena bezain aberatsa, kultura hori lantzeko
eskola eta azpiegitura propiorik ezak eragindako egoera gaitzean zen.
Egoera gaitz hura eta era askotako eragozpenak pizgarri gertatu zi
tzaizkien hainbat intelektual eta herritarri. Ordukoa da aldi berriko ikastolen
sorrera; «aldi berrikoa» diot, gerra aurretik ere ahalegin serioak egin zirelako.
Baina ikastolaren amets polita, gerra aurreko beste hainbat ekintza txalogarri
bezala, gudu anker hark desegin zuen. 1960ko hamarkadaren hasieran piztu
zen berriro amets hura, orduan emankor eta arrakastatsu izateko. Ikastolaren
mugimendua ez zen bakarra. Euskara bera ere garai berrietarako egokitu beharra ikusi zen. Gure herriaren eraikuntzan, kultura modernoaren zutabe bezala jartzeko, euskara gaurkotu eta batua behar zen, betiko euskaran eta euskal
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kietan oinarria zuena baina gizarte berrirako tresna malgu eta egokia izango
zena. Helduen Alfabetatzea ere garai berean abiatu zen. Zehazki esanik,
1966an izendatu zuen Euskaltzaindiak lehenengo Alfabetatze Batzordea. Juan
San Martin, Patxi Altuna, Mikel Lasa, Iñaki Beobide eta Rikardo Arregi ziren
tarteko. Idazkari eta eragile Rikardo Arregi. Harrezkero, hau izan zen batzorde
horren arima, Mendaron, 1968ko uztailaren 10ean istripuz hil zen arte. UEU
urte batzuk geroago sortu zen, 1973ko udan Miarritzen. Euskal Filologia
Deustuko Unibertsitatean 1976-1977ko ikasturtean jarri zuten abian Gotzon
Garate zena eragile zela. Euskaltzaindia bera izan da euskararen lemazain
zazpi herrialdeetan eta gaur egun ere horretan dihardu.
Hutsuneak izan arren, norabidea ongi hartua dugu mendebaldeko kulturari herri zahar honen ekarpen gaurkotua eskaintzeko. Iragan hurbileko euskal
tzaleen lana gogorarazi nahi izan dut, oraingo egoera erosoago honetara berez-berez eta haizea lagun dela heldu garela inork uste izan ez dezan.
Normalizazio-bidean urratsak emateko jende fin eta lan-talde askoren ametsak
eta izerdia behar izan dira. Azken hamarkadetan kultura arloan izan dugun
gorakadak lausotu egin digu, nolabait esateko, aurrekoa balioesteko ahalmena,
beti horrela izan balitz bezala. Baina noizbaiteko eza eta gabeziak ezagutu
dituenak ikuspegi hobea du oraingo urratsak, aurrerakadak sumatzeko.
Garai bateko ikasleok, gurean ez zena auzoan bilatzen genuenok, bai
pozik hartuko genuela honelako lagungarri aberats eta egokia! Literatura Terminoen Hiztegia argitaratzean Euskaltzaindiak zerbitzu berdingabea eskaini
die literatura irakasle eta ikasleei, literatura zaleei eta gainerako erabiltzaileei.
Liburu honen egilea den batzordeak berak kultura normalizatuek aspaldidanik
finkaturik zituzten literatura baliabide lexikoak, gurean, XX. mendeko azken
herenean garatu zirela diosku. Beraz, hitz horietan sumatzen denez, gurean
bazen hizkuntza gutxituetan ohikotzat jo daitekeen atzerapen edo hutsunea,
«euskarazko ikaskuntza unibertsitarioek» beteko zutena, euskal literaturaren
sistema azaldu eta ikertzeko nahiz nonahiko literaturari buruzko ikerlanak
egiteko gure hizkuntza trebatzen ahaleginduz.
Literatura Ikerketa Batzordeak hasierako helburu nagusietako bat bete du
Literatura Terminoen Hiztegia argitaratzean. Izan ere, 1989an sorturiko Literatura Batzordeak eta 1991n eratu zen Literatura Ikerketako Azpibatzordeak
hasieratik «zenbait proiektu hartu zituen gogoan, literatura arloko lanetan
erabiltzen den terminologia finkatzeko eta ikertzeko asmoa hobetsi zuen arte,
ikerketa esparru horretan lehentasunezko premia zuela iritzita».
Atzerapenaren kontzientziak maiz eragiten digu gauzak presaka eta hala-hola egitera. Obra hau, ordea, hamazazpi urteren buruan eginiko talde-lanaren
fruitu heldua da. Azpibatzordeak hiztegi hau burutzeko egin duen ibilbidea ere
zehazten zaigu. Hiztegiaren oinarrizko egitura eta sarrera-zerrenda finkatu
ondoren, egile bakoitzak sarrera kopuru jakina hartu zuen bere gain, haiei
buruz txostenak idazteko. Gero, Euskaltzaindiaren batzordeetan egin ohi de-
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nez, txostenak bileran aurkezten ziren, han eztabaidatu, batzordekideen oharrak erantsi eta bigarren idazketa osoagoa egingo zen. Zenbait kasutan, ba
tzordekideen iradokizunak edo ekarpenak zabalak izanik, txostena bi edo
gehiagok sinaturik argitaratzea erabaki zela esaten zaigu. Erredakzio-lana
aurreratua zela, biltze eta bateratzeari ekin zioten, baita informatizatze prozesuari ere. Askoren artean burututako lanak, bileretan eztabaidatua eta behin
eta berriro erredaktatua izan arren, bateratze eta koherentzia beharra izan ohi
du. Hori oso gogoan izan dute hiztegi honen egileek. Lana gutxi gorabehera
osaturik dagoela sumatzen dira ondoen, haren hutsuneak, desorekak, falta direnak, koskak eta abar. Horrela, burututako lanaren gainean hausnarketa kritikoa eginez, hutsune teorikoak osatuz joan dira. Nola? 1993an literatura ba
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tzordeak metrikari buruz antolaturiko jardunaldien ekarpen teorikoez baliatuz,
batzordekideei falta ziren zenbait txosten idazteko eskatuz edota lehendik argitaratuak ziren haien zenbait lan honako egokituz eta hemen berrerabiliz.
Beraz, obra garrantzitsua dugu aurrean, irakasle eta ikasleek, euskal letretakoek, idazleek, literatura zaleek, kazetariek gogotsu onartuko dutena,
kontsultarako eskumenean izan nahiko dutena. Euskararen normalizazio-bidean oinarrizko obra dela ez dut zalantzarik, mugarritzat hartzea, beharbada,
gehiegi bada ere. Ez, ez gara hasiko, Bernart Etxeparek euskara idatzizko
lehen liburua argitaratzean bezala, kantari eta laudoriozko hitz zuritan, baina
hiztegi bikain hau euskal komunitateari eskaintzeko urteetako lana egin duten
egileei eskerrak eman beharrean gara.
Egileak literaturan adituak dira. «Erredakzioa euskal literaturaren ikasketetan aditu direnek gauzatu dute, egile zerrendak adierazten duenez, eta zalan
tzarik gabe horixe da hiztegi honen bermerik zindoena, lexiko honen behar
gehiena dutenek idatzi dutela».
Kontuak ongi egin baditut, 596 sarrera daude hiztegian. Era askotakoak
dira, bai hedaduraz eta bai izaeraz. Hamaika kategoria nagusi bereizten dira
sarreren artean, «Hiztegiaren argibideak» izeneko atalean esaten denez. Ez
ditugu hemen errepikatuko, baina euskal erabiltzaile arruntak berariaz estima
tzen duena azpimarratu nahi nuke eta hori ere Literatura Ikerketa Batzordeko
idazkariak berak adierazten digu egoki:
«Termino literarioen azalpena egitean, munduko beste edozein hizkun
tzatako hiztegietan egon daitekeen informazioaz gain euskal literaturari dagokiona biltzeko eta aurkezteko asmoa izan dugu beti gogoan. Ez zen aski, gure
ustez, beste edonongo hiztegiak itzultzea; beharrezkoa zen euskal ikerketa literarioen berri eman eta euskal literaturaren erreferentzia zehatzak eskaintzea.
Horrek ekarri du, zenbaitetan, azalpenetan luzatzea, adibide eta argibide gehiago eman behar izatea eta, ondorioz, tamaina bereko beste zenbait hiztegik
baino termino gutxiagori buruz jardun ahal izatea, helburu informatibo eta didaktikoari lehentasuna eman diegulako, euskal erabiltzailea gogoan hartuta».
«Euskal erabiltzailea gogoan hartuta» dio. Erabiltzaile horien artean ere
ez dira guztiak joera berekoak; urliak literatur genero jakin bat izango du
gogoko; sandiak beste bat eta abar. Are gehiago, zenbait termino eta kontzeptu
arrotz edo ezezagun egingo zaizkio erabiltzaile arruntari. Esaterako, lerro
xume hauek idazteko liburuaren eskaintza eta sarreratik abiaturik barneratu
nahi nuen edukietan, poliki-poliki hiztegi-sarrerak irakurri eta hausnartuz.
Horrela, oharrak jaso eta lerro hauek idazteko baliatuko nituen… Baina hiztegia ez da, alde horretatik, beste liburuak bezalakoa. Hauek batasun estuagoa
dute edukiaren hariari jarraituz. Literatura hiztegian, edukiak literatura arlokoak dira eta hortik sortzen da nolabaiteko batasuna, baina ia hiztegi-sarrerak adina eduki direla esan genezake; edukiak erdi banakoak edo autonomoak
dira, zenbait multzotan bil badaitezke ere. Gorago gogoratu dugunez, «Hizte-
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giaren argibideak» deritzon atalean hamaika kategoria nagusitan bereiz daitezkeela esaten zaigu.

Urratsez urrats joatean, lehenengo hiztegi-sarrera abangoardia. Hizkera
militarretik datorren hitz hau, literatur mugimendu bat izendatzeko, Frantzian
erabili zela lehen aldiz, dio txostengileak. Mugimendu honen jatorria, historia,
honen antzeko beste joera berritzaileak aipatzen dira. Abangoardia hitzaren
adiera literarioaren hedadura aldatuz joan dela urteen buruan. Abangoardiek
ez omen dute eskola bat osatzen, etengabeko berrikuntza anizkoitza baizik. U.
Ecok 1988an emandako ezaugarriak aipatzen dira… Interesgarri gertatu zait,
oso entzuna nuen termino honen azpian zehazki zer zegoen ez bainekien.
Beraz, jakin-nahia piztu zait. Orain lehen baino pixka bat gehiago dakit abangoardiaz, baina ez gauza handirik; astialdi batean itzuliko naizela agindu diot
neure buruari. Lehen sarreran betekadatxoa eginda, batetik bestera jauzika hasi
naiz eta bazka gozoago eta ezagunagoa aurkitu dut: Ahozko literatura eta
ahozkotasuna. Bi txosten luze samar eta egoki, bi adituren bermea dutenak.
M. Eliadek ahozko literaturaz emaniko definizioa aurkitu dut batean eta bestean: «Noizbait inoren ahotik irten dena eta oroitzapen kolektiboak gorde
duena». Ahozkotasuna deritzon bigarren txostenean tradiziozko literaturaren
eta ahozkoa izan arren tradiziozkoa ez denaren arteko bereizketa dator; «azken
horretan, komunikazio estetikoa behin bakarrik egiten da, eta, agian denborarekin tradizional bilakatzea gerta baliteke ere, hasiera batean ez dago errepikapenik».
Bertsolaritza gogoko dugunontzat, nahiko ezaguna izan arren, oso gogo
tsu irakurri dut Estrofa sarrerako txosten luzea, Jean Haritschelar eta Juan Mari
Lekuonak sinatzen dutena.
Pastorala ere nire interesguneen artean sartzen da. Eta beste asko eta
asko, ia liburu honen eduki osoa, baina lerro xume hauetan ezin bil daiteke
interesgarri gertatu den guztia, ezta haren aipamen soila egin ere. Beude goian
esandakoak liburu jaso honek nigan sortu duen inpresioaren adierazgarri. Eta
Literatura Ikerketa Batzordeko idazkariaren hitzez amaituko dut, egileen artean
lan hau egitean izan den barne-giroa adierazten duten hitzez:
«Kemenez, ilusioz eta elkarren laguntzaz eginiko ahalegin borondatetsuaren
fruitu da liburu hau, eta esker ona erakutsi nahi diegu ordainsaririk gabe parte
hartu duten batzordekideei, euren ahaleginak eskaini dituztelako taldean eginiko
proiektu honi laguntzeko. Ez da dudarik lan honek guztiak merezi izan duela
pentsatuko dugula denok ere, datozen orrialdeok euskal literaturaren ikerketaren
mesedetan eta euskal ikasketen zerbitzurako gerta balitez».

LITERATURA terminoen hiztegia / Euskaltzaindiaren koordinaziopean. -- Bilbo : Euskaltzaindia, 2008.
Testu hauen koordinazioa eta argitaratzeko egoki
tzapena Lourdes Otaegi Imaz irakasle andreak egin
du. XXVI, 800 orr. ; 17 x 24 cm. - ( Hiztegiak ; 13).
ISBN 978-84-95438-34-8. I. Euskaltzaindia II. Hiztegiak (Euskaltzaindia)
K. Josu Bijuesca,
Deustuko Unibertsitatea
Literatura Terminoen Hiztegia Euskaltzaindiaren Literatura Ikerketa Ba
tzordeak lan aldi luze baten ondoren buruturiko emaitza borobil, oparo eta
emankorra da. 1989an Literatura Batzordea sorturik, bi urteren ondoren iker
keta azpibatzorde bat eratu zuten. Ikerketa Batzorde horrek zenbait egitasmo
eztabaidatu ondoren, oinarritik hastea erabaki zuen: literatura arloko lanetan
erabiltzen den terminologia finkatzea eta ikertzea. Eta egitasmo hori bere
egitean eta burutzean bete-betean asmatu du. Hasieran Juan Mari Lekuonaren
zuzendaritzapean eta 2005 urteaz geroz Jean Haritschelharrenean, batzordea
goi mailako erakunde akademikoetan lanean diharduten belaunaldi ezberdine
tako aditu talde batek osatzen du. Literatura Ikerketa Batzordeko idazkaritza
lanetan Jon Kortazar (1991-1994), Karlos Otegi (1995-2000) eta Lourdes
Otaegi (2001-2008) jardun dira. Azken hori izan da testuen koordinazioa eta
argitaratzeko egokitzapena egin duena, bai eta Literatura Ikerketa Batzordeari
eta hiztegi honen argibideei buruzko testuak idatzi dituena. Guztien artean
aditu talde sendoa osatu dute, hiztegi-sarreretako azalpenek erakusten duten
bezala.
Literatura Ikerketa Batzordeari buruzko aurkezpen orrietan aurreratzen
denez, Hiztegiaren corpus nagusia literatura terminoen sarreren multzoak osa
tzen du. Lanaren ardatz den atal honekin batera beste hiru atal osagarri iragar
tzen dira: (1) aipaturiko bibliografiaren zerrenda, (2) hiztegi sarreren fran
tsesezko, gaztelaniazko eta ingelesezko baliokidetzak, eta (3) testuan zehar
aipaturiko idazle, kritiko, teorialari edota bestelako pertsonaia historikoen
zerrenda onomastikoa. Iragarritako azken atal honen ordez, ostera, «Hiztegia
ren egileak» izeneko atal iragarri gabekoa aurkituko du irakurleak. Atal berri
honetan sarrera hitzen zerrenda ageri da, zein bere egilearen edo egileen ize
nekin. Behar bada, azken orduko erabakiren batek azalduko luke iragarri
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takoaren eta agertutakoaren arteko aldea, eta azken ordukoa izanik, agian ohar
gabe pasatu da aldaketa horren berri sasoiz ematea.
Hiztegiaren egileen eta ohar gabe pasatutakoen hariari heldu zaionez gero,
abagune ezin hobea dugu hasierako «Hiztegi-sarreren egileen izenak eta labur
durak» tituludun orrialdeko xehetasun deigarri bat aipatzeko: Jean Harits
chelharren izena zerrenda honetatik kanpo gelditu da. Zorionez amaierako
«Hiztegiaren egileak» atalak egileen izen guztiak bildu ditu. Bestela ere ez
litzaioke irakurleari zail gertatuko asmatzea ea nor den zenbait hiztegi azalpe
nen amaierako J.H. hura. Jakingo du Haritschelhar irakasle, Euskaltzainburu
ohi eta Literatura Ikerketa Batzorde buruaren eskuzabaltasunak hutsune hori
barkatzen, Literatura Terminoen Hiztegia bera Juan Mari Lekuona ba
tzordeburu ohiari eskaintzen jakin duen bezala.
Hiztegiaren corpus nagusira itzuliz gero, mira egitekoa da egileek egin
duten ekarpena literaturen eremuko kontzeptuen ugaritasuna jasotzean. Literatura Terminoen Hiztegia kontsulta tresna izanik, egileen xede nagusia «litera
turaren teoria, historia eta kritikaren berri emateko euskaraz garatu den lexikoa
agertzea, finkatzea eta azalpen testuetan erabiltzea izan da». Horretarako lite
ratura terminoen hiztegiek bildu ohi dituzten edukiak eguneratu, euskaraz
eman, eta horrekin batera euskal literaturari atxikitako azalpenak, adibideak
eta ereduak eskaini dituzte. Ziur asko horiexek dira lan honen lorpen eta ekar
penik handienetakoak, erabiltzaileen eskura 610 hiztegi sarrera utzi baitituzte,
horietatik 545 garatuak eta hortik gorakoak euren baliokide diren sarreretarako
igorpen oharrez hornituak. Esana denez, aberastasuna du Literatura Terminoen
Hiztegiak berariazko ekarpena, eta horrekin batera aberastasun hori euskaraz
eta euskal literaturaren ikuspuntutik jaso eta eman izana.
Hiztegiaren aberastasuna sarrera kopuruan ez ezik, literaturaren alorreko
kategorien ugaritasunean ere gauzatzen da, aurkezpen orrialdeetan iragarri
legez: literaturaren teoria, historia eta kritikari dagozkion kontzeptuak, termino
teknikoak eta korronte nagusiak; erretorika eta poetika klasikoan garaturiko
termino teknikoak; metrikaren arlokoak eta molde metriko jakinen izenak;
literatur generoak eta azpigeneroak; beste arte eta giza zientzietatik jasoriko
termino teknikoak literaturan ohizko bilakatu badira (leitmotiv, pastiche eta
horrelakoak); aldi literario, belaunaldi talde edota eskola jakinak, bai eta mu
gimendu eta abangoardiak; azkenik, aipaturiko kategorietan sailkagaitz baina
literaturaren alorrean ohizko den terminorik ere bada.
Dena den, irakurle zuhurra laster ohartuko da Literatura Terminoen Hiztegia ematen duena baino are aberatsagoa dela, sarrerarik gabeko kontzeptu
ugari sarreradun terminopean ostendurik baitago. Esate baterako, hamartia
dugu horietako bat. Literatura Terminoen Hiztegiak hitz horren azalpen txuku
na jaso du, baina ez dio sarrerarik eskaini. Tragedia terminotik abiatu beharra
dago hitz horren azalpena aurkitzeko. Eta horixe bera gertatzen zaio sarrerarik
gabeko palindromo hitzari ere, Oulipo terminoaren azalpenean bildua baita.
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Bertsolaritzako moldeen berri bilatzen duenak Estrofa sarrerara jo beharko du,
eta ez hamarreko, zortziko edo lauko bezalako hitzetara. Literatura Terminoen
Hiztegiaren informazio ugaria erabilgarriago egiteko otu daitezkeen neurrien
artean bi izan litezke errazenak datozen edizioetarako: (1) sarrera hitzak
eskaintzea ostenduriko termino horiek ere ikusgai gerta daitezen, eta igorpen
oharrez hornitu (hamartia, ikus tragedia; palindromo, ikus Oulipo); (2) hizte
giaren amaieran sarrerarik gabeko hitzen zerrenda bat eranstea bilatu beharre
ko terminoa adieraziz (hamartia: tragedia; palindromo: Oulipo).
Eduki aberastasunarekin batera Literatura Terminoen Hiztegiaren azalpe
nen zuzentasun eta sendotasuna ere azpimarratu beharrekoa da. Hiztegiaren
aurkezpenean esaten denez, azalpenak ondoko hiru atalotan eratu dira: lehenik
hitzaren definizioa, jatorriaren berria eta sarritan etimologia ere; bigarren ata
lean azalpena garatzen da zenbait irizpideren arabera (bilakaera historikoa,
ezaugarri bereziak, barne sailkapenak) edo adiera ezberdinak gogoan izanda;
hirugarren atalean terminoak euskal literaturan izandako erabileraren berri
ematen da euskal literaturatik hautaturiko adibide edo pasarte eta guzti, ahal
bada. Eskertzekoa da egileek egin duten ahalegina azalpen zuzen eta osoak
emateko, halakoxeak baitira azalpenak lehen hurbilketan behintzat. Askoren
artean egindako lanetan espero litekeenez, batzuetan zailagoa gertatu da azal
penen arteko bateratasunari eustea egile ezberdinei zor zaien sarreren kasuan.
Hala, esate baterako, Brecht idazlearen Verfremdungseffekt kontzeptua euska
raz ematean: katarsi hitzaren azalpenean «arrozte efektu» gisa itzuli denari
«arroztasun efektu» dagokio urruntze terminoarenean. Isotopia terminoak ez
du sarrerarik, nahiz eta badirudien uneren batean edota egileren baten aldetik
termino horri sarrera eta azalpena ere eskaintzeko asmoa izan dela, sema hi
tzaren definizioaren ondoren zera ageri baita: «Ikus, halaber, Denotazio, Erreferente, Isotopia, Konnotazio». Izan ere, isotopia hitza zenbait terminoren
azalpenetan erabili da: sema aipatu berriarenean, edo semantika eta isomorfismo terminoenetan, besteak beste. Denetan aurkituko ditu irakurleak isotopia
kontzeptuari buruzko azalpen egokiak.
Azalpenak albo batera utzita, ontzat ematekoa da sarrera hitza bera
aukeratzeko orduan erabaki eztabaidatsuak eta sarritan zailak hartu behar izan
direla, batez ere tradizio ezberdinen artean hautatu beharra izan denean. Literatura Terminoen Hiztegiaren aurkezpen orrialdeetan aitortzen zaigunez,
«gure kultur esparruko hizkuntza nagusietan erabiltzen den lexikotik gehiegi
urrunduko gintuzkeen joera garbitzailetik edo zokokerietatik» aldentzeko joera
nagusitu da, nahiz eta «euskal erroko lexikoari ere ahal bezain sarrera zabala»
emateko ahalegina agerikoa den. Behar bada euskal neologismoen aurrean
sortu dira erabakirik zailenak, batez ere «egoki sortuak eta hedatuak» izanik
ere, sarrera gisa eskaini ala ez aukeratu behar izan denean. Horien artekoak
ditugu antzerki eta antzerti, biek ala biek sarrera eta azalpen bana merezi
izandakoak. Olerki eta olerti neologismoekin ostera ez da modu berean joka
tu. Olerti hitzak behintzat poesia terminorako igorpen ohar bat dakar, baina
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olerki hitzarentzat ez dago sarrerarik. Erabaki azalgaitza, dekorazio olerki
bezalako sarreren osagai dela ikusirik. Merezi du olerki honek ere poema
terminorako igorpen oharrez hornituriko sarrera xume bat, besterik ez bada.
Dena den, halako erabaki eztabaidatsuetan erabateko koherentzia eskatzea
gehiegikeria litzateke, nahitaezkoa baita horrenbeste egileren arteko lan batean
zeinek bere irizpideei eustea, are gehiago adituak direnean egile horiek.
Euskal literatura hedatzen eta ugaritzen ikusi dugu XX. mendean zehar
eta mende berrian ere hala eginez jarraitzen duela ematen du. Hortaz, izango
da zer testuinguratu, aztertu, azaldu edota interpretatu etorkizun hurbilean ere.
Gainera posmodernitateaz geroz literatura, historia edota nazio bezalako kon
tzeptu axiomatiko itxuraz finkoak auzitan jarri dira eta horren ondorioz litera
tura nazionalen historiak berrikustea nahitaezkotzat jotzen da. Zeregin biota
rako Euskaltzaindiaren Literatura Terminoen Hiztegia ezinbesteko lan-tresna
baliotsua izango dute irakurle, ikasle, irakasle, aztertzaile, interprete, historia
gile eta abarrek. Euskaltzaindia eta batez ere haren Literatura Ikerketa Ba
tzordea zoriondu eta eskertu beharrean gaude unerik egokienean jarri digute
lako esku artean Literatura Terminoen Hiztegia.

Valérie Dullion, Traduire les lois (Un éclairage culturel). La traduction en français des codes civils allemand et suisse autour de 1900. Proximités Droit.
Éditions Modulaires Européennes. Geneva, 2007.
ISBN: 2-930342-71-4. 300 or.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua
Hizkuntza eta zuzenbidea, zer esanik ez dago, betidanik daude lotuta. Izan
ere, historia eta kultura, gizartearen fruitu eta emaitzak dira. Ius semper loquitur, mintzo da beti zuzenbidea. Ezin isilean utzi horren zeregina, horixe baita,
hitzen bidez, testuen bidez, gizartearen barruan elkarbizitza antolatzea.
Gutxitan aztertu izan dira gure artean bi osagai horien arteko loturak.
Onik onenean ere, aparteko kontuak balira bezalaxe (Kanada), edo, hurbilagoak izanda ere (Belgika, Suitza), guretzat arrotzak eta premiarik gabekoak
balira bezalaxe.
Beharrik, azken hogeita bost urteetan gurean ere euskarak lortu du ofizialtasuna. Horrek ekarri dio, besteak beste, egoera berri askoren protagonista
izatea, horien artean txikiena eta laburrena administrazioa ez dela.
Administrazio hitzak gure artean islatu nahi ditu zuzenbidea eta arauketa,
Europa kontinentalean 1789. urteaz geroztik horiek ezagutzen ditugun moduan, hots, Frantziako Iraultzak ekarritako estatu oroegile eta ahalguztidunaren
eskutik.
Estatu horrek, begi-bistakoa denez, zuzenbidea du lanabes eta tresna, eta,
horretarako, legeak behar ditu. Lege horien hizkera da kulturaren emaitza
berezia, estatu eta gizarte zehatzari atxikia.
Hartara, hizkera horrek badu bere garrantzia, halako jarduera eta zereginetatik kanpo izan diren hizkuntzentzat, berbarako, euskararentzat, agerikoa
baita horren premia, egungo Euskal Autonomia Erkidegoan nahiz Nafarroako
Foru Komunitatean. Iparraldean ere, horretarako zantzuak gero eta nabariagoak dira.
Aldizkari ofizialak euskaraz datozkigun honetan, hurrengo gogoeta berezkoa da: nola, noren eskuetatik, zeren bidez? Eta erantzuna ere, berehalakoa:
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neurri handi batean, itzultze-lanaren bidez. Egia esateko, gaztelaniaz ari den
mundu juridiko eta administratiboaren zordun gara euskaldunok. Frantsesa
oraindik bete-betean ez dela horretara bildu, eta Europako arautegia jada euskaraz sarean dagoenean, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari esker
(IVAP-HAEE), komenigarri eta baliagarri izan daiteke atzera begiratzea eta
hausnarketa egitea, egun indartsuen diren bi antolamendu juridikoen arteko
itzultze-lan juridikoaren gainean.
Horretarako da erabilgarri Valérie Dullion itzultzailearen liburua. Itzulpen
juridikoaren arloko ikasketak egin zituen Genebako Eskolan, sona handiko
eskola horretan, eta, 1998. urteaz geroztik, bertan da irakasle. Louvain-leNeuveko Unibertsitatean defendatu zuen tesia, eta tesi horretan azaldu zuen,
behinola, 1900. urtean Europako doktrina irauli zuen BGB kode alemana fran
tsesera nola eta zertarako itzuli zen.
Horrek baditu anitz esparru, eta, hasteko, zuzenbidea eta hizkuntza
estekatzen dituenak, eta, horren lotzaile nagusia, itzulpen juridikoa, egun horrek dituen abiapuntu desberdinak oinarri hartuta.
Lanaren nondik norakoak ere egoki azaltzen dira (32. or.). Lehen kapituluan, bi testu erkatzen ditu egileak, hain justu ere, XIX. mendeko kode zibil
nagusi biak eta horren ildokoa, Europari dagokionez: batetik, Code Napoléon
(1804), eta, bestetik, BGB alemana (1896), eta, aurrekoaren ondorioz, Suitzako
Kode Zibilaren (CCS deiturikoaren) testu alemana (1907). Hor azpimarratzen
dira haien sorreran izan diren egoera bestelakoak. Ondorioak ere bide beretik
datoz.
BGB-ren diskurtsoa Napoleonen kodearenari aurrez aurre jartzen badio
ere, hori ez da horren argia CCS-ren kasuan. Desberdintasun horiek datoz,
etorri ere, herri bakoitzaren historia juridiko eta politikotik.
Horiek horrela, bigarren kapituluan laburbiltzen dira BGB-ren testu fran
tsesak, lau itzulpenetan (La Grasserie; O. De Meulenaere; J. Gruber; Comité
de Législation Étrangère), eta Suitzako Kode Zibilaren testu frantsesa. Egilearen iritziz, bi ideia dira nagusi horietan: lehenari dagokionez, terminologia
juridikoa erabiltzeko orduan estrategia eta prozedura desberdinak dira; eta,
bigarrenari helduta, itzultzaile batzuen joera askoz hitzez-hitzezkoagoa da
fraseologia eta sintaxian, terminologian baino (96. or.).
Hirugarren kapituluak agerian jartzen du itzultzaile horiek nor izan ziren,
eta zein zen euren kultura-ingurua. Hainbatez, egilearen ustea honetara dator
(135. or.): BGB kodea itzuli zen Frantzian, konparatismoaren ikuspegian,
nazioaren zuzenbidea eraberritzeko garaian. Itzulpenak hartzaile ditu legegileak, adituak, eragile juridikoak, G. Gruber-en bertsioan izan ezik. Suitzan,
aldiz, itzulpenak zuzenbide nazionala osatu eta bertsio egiazkoa ematen du;
testuok indarrean daude eta Suitzako estatuaren legerian barruratzen dira.

TRADUIRE LES LOIS (UN ÉCLAIRAGE CULTUREL) - Andres Urrutia
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Laugarren kapituluak berebiziko interesa du zuzenbidearen hizkeraren
aldetik. Linguistique juridique edo iurilinguistics deitu den horretan, itzul
tzaileen zeregina lantzen da xehe-xehe, terminologia eta fraseologia juridikoaren arabera. Horretarako eremu terminologiko jakin batzuk aztertzen
dira testuetan: tutoretza, oinordetza-itunak, aldameneko tituluak eta fraseologia. Horien ekarriak aurretiko igurikimenak baieztat zen ditu, alegia,
terminologiaren alorrean desberdintasun kontzeptual zabalak daudela Alemaniako, Suitzako eta Frantziako sistema juridikoen artean. Horren aurrean, itzultzaileen estrategia ere desberdina izan behar da (177. or.): ba
tzuek sorburu-hizkunt za (SH) lehenet si dute; beste bat zuek, berriz,
xede-hizkuntza (XH).
Bosgarren kapituluan, egileak arakatu ditu diskurtsoaren beste aldeak, hau
da, nola landu dituzten itzultzaileek lege-diskurtsoaren idazkera-konbentzioak.
Emaitza azpimarratzeko modukoa da haren hitzetan (211. or.): BGB-ren itzul
tzaileek testu alemanaren irudi zehatz-zehatza eman nahi dute, hark duen espezifikotasun osoarekin. Horrexegatik egiten diote uko haren hizkera kodetua
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frantsesez emateari. Aldiz, xede-hizkuntza helburu duen CCS-ren itzulpenak
ez du, ezta hurrik eman ere, zehaztasun gutxiagoko emaitzarik sortzen.

Azken kapitulua da seigarrena, eta, beharbada, etorkizunari begira eta
euskaldunon beharretarako egokiena. Honela mintzo zaigu egilea (254. or.):
Itzulpenen zeregina… erabakigarria da egitasmoen arteko desberdintasunak azaltzeko, CCS-ren eta BGB-ren lan-itzulpenen kasuan. Izan ere, zeregin horrek barruratzen du itzulpen bakoitza komunikazio-inguru jakin batean… Zer esanik ez, sorburu-hizkuntzak ere (SH) badu bere esana: BGB-ren
kasuan, kodetik oso gertu; CCS-ren kasuan, zabalago1.
Azken gogoeta gisa, bada zer azpimarratu egun barra-barra dabilen koidazketaren arloan, edota nor itzultzaile, legelaria edo bestelakoa.
Bi langintza nabarmentzen ditu egileak (265. or.): lehena, jurisprudentzia
aztertzea, epaileek hizkuntza anitzeko testuak nola interpretatzen dituzten uler
tzeko; eta, bigarrena, koidazketaren eraginaz jabetzea, SH-ren testuan eta
XH-ren testuan, bi-bion arteko lotura ziurtatzeko.
Hitz gutxitan esateko, aldarri aproposa, bibliografia aberatsa barruratzen
duena, euskararen mundu juridiko eta administratiboa kezka-iturri dugun
guztiontzat.

1
Itzulpena gurea da. Jatorrizkoa, 254. orrialdean: «La fonction des traductions est determinante pour expliquer la différence de project qui sépare nettement la traduction du CCS des
quatre traductions du BGB. En effet, cette fonction inscrit chaque traduction dans tout un environnement communicatif… Il faut cependant ajouter que le langage des texts de depart… langage
proche du code dans le BGB, système moins rigoureux dans le CCS».

Narciso M. Contreras Izquierdo, El diccionario de
lengua y el conocimiento especializado en la sociedad actual. Universidad de Jaén. Jaén, 2008. ISBN:
978-84-8439-405-1. 261 or.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua
Hona hemen, egun hiztegigintzan pil-pilean dagoen gai bati erreparatu
dion liburua, hain zuzen ere, nola azaldu jakite berezietako hitzak hiztegi
orokorretan.
Izan ere, hizkuntza desberdinetan nabaritzen da fenomeno hau, XX. mendetik hona; are gehiago XXI. mendetik hona, etenik gabe ari baita hasten eta
zabaltzen lexiko bereziaren arloa, zientzia eta teknikaren hitz eta esamolde
etatik hainbat, eremu berezietan ez ezik, bizimodu arruntean ere erabiltzen
diren heinean.
Hartara, garaiotako komunikabideak ari dira barreiatzen halako unitate
lexikalak, erkidego zientifikotik harago doazenak eta gizartearen ahoan direnak, edozein hizkuntzaren hiztun ikasik behar-beharrezkoak baititu egun.
Contrerasen hitzetan, egoera hori aintzat hartzeko modukoa da, eta aditu
askoren arteko elkarlana behar du. Berak hiru azpimarratzen ditu, alegia,
lexikografoak, terminologoak eta arloan arloko adituak (XIX. or.).
Contrerasen aburuz, ezinbestekoa da hiru eremu jartzea begipean (XVI.
or.): lehena, zientziaren filosofia; bigarrena, terminologia; eta, hirugarrena,
hizkera espezializatuen linguistika.
Bide beretik, lehenari so egiten dio aurreneko kapituluan, gizarte modernoan jakite espezializatuen nondik norakoak azalduz. Kapituluaren mamia dator, etorri ere, hari beretik: ea jakintza zientifiko eta teknikoak sailka
tzeko, irizpide eraberekoak erabili behar diren ala ez. Hitz gutxitan esateko,
nazioarteko xehetasunak ematen dira, jakintza horien aniztasuna erakusteko,
eta, horrekin batera, batxilergo-ikasketak oinarri hartu eta Europar Batasunaren EURODICATOM datu-bankura biltzen diren 48 eremuak aipatzeko.
Hasierako galderak, alabaina, bere horretan dirau, horretara baitator bigarren kapituluaren kontua, alegia, hizkera espezializatuak zer-nolakoak diren
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argitzera, gerokoan ere zehaztu ahal izateko nola islatzen diren horiek hiztegi
orokorretan.
Bigarren kapituluak darama irakurlea esparru espezializatuen arlora, hiz
kera espezializatu horien definizio bila baitoa Contreras. Izenetan ugaria bada
hori, izanaren ikuspegitik egilearen iritzia argia da, haien ezaugarriak pragmatikaren aldetik azpimarratzen baititu. Hainbatez, halakoak hizkuntza orokorraren aldakiak dira (35. or.), pragmatikaren bidez eratuak. Areago, ikuspegi
komunikatiboa da, haren ustez, haien izaera ondoen zehazten duena. Egin-eginean ere, hiru aldagai dituzte halakoek barne muinetan: gaia, erabiltzaileak
eta komunikazio-egoerak.
Hurrengo puntua, agerikoa den moduan, berez datorkio Contrerasi, hots,
zertan diren bat hizkuntza orokorra eta hizkera espezializatuak, eta zertan ez.
Erkide ikusten ditu hark osagai fonologiko eta morfologikoak; sintaktikoak ere
bai, neurri batean bederen; semantikoak bazterrean utzi gabe. Aldendu beharrekoak, gehienetan, lexikoan ikusten ditu, terminologian (36. or.).
Dena den, askiez iruditzen zaizkio Contrerasi aurreko faktore horiek, hizkera espezializatuen izatea zedarriztatzeko. Hark behin eta berriro azpimarratzen du
hizkera orokorraren eta espezializatuen arteko diferentzia ez dela muinaren aldekoa, mailarena baino (37. or.). Hau da, komunikazioaren eraginak dakar hizkun
tza-maila guztietan hautu bat egitea (batik bat, maila lexikoan eta testualean,
baita maila morfosintaktikoan ere, fonetika-fonologia alboratu gabe).
Horiek horrela, kapitulu horren bizkarrezurra da hizkera espezializatuen
ezaugarriak egoki zertzea. Terminoa/hitza bikotea gaindituta, eta mailaz maila,
badoa Contreras lexiko espezializatuaren luze-zabalak ontzera, fonetika, grafia, morfologia, sorkuntza-prozedurak eta semantika laguntzaile dituela, betiere faktore komunikatiboak ardatz ikusita. Helmuga, argi dago, terminologiak
ematen dio.
Terminologiaz denaz bezainbatean, bada lexikografiaren eta terminologiaren arteko zubigintzarako tartea liburuan. Iritzi baikorra du egileak, hain
justu ere, euskararen esparruan erabat erabilgarri gerta daitekeena:
Lexikografiak eta terminologiak elkar osatzen dute, egituraz nahiz jardueraz. Lehena semasiologikoa da, eta testuen interpretaziorako soroslea.
Bigarrena, aldiz, onomasiologikoa da, eta ekoizpena laguntzen du1.
Liburuaren hirugarren kapituluak barruratzen du jakite espezializatuen
presentzia hiztegi orokorretan. Aukera desberdinak aztertu ondoren, Contrerasek
argiro erakusten du hiztegiak gizartearen islak direla; zehatzago esateko, gizarte
honek sortu duen kulturaren islak, eta, hor, zer esanik ez, lexiko espezializatuak
1
Itzulpena gurea da. Jatorrizkoa, 69. orrialdean: «Lexicografía y Terminología se complementan estructural y funcionalmente: la primera es semasiológica y ayuda a la interpretación de
textos, mientras que la segunda es onomasiológica y apoya la producción”.

EL DICCIONARIO DE LENGUA Y EL CONOCIMIENTO... - Andres Urrutia

565

egon behar du, hiztun ertainak duen kultura eta informazioaren arabera. Tradizioa eta intuizioa, horra hor berak ikusten dituen bi irizpide nagusiak (99. or.),
lexikografiaren aldetik halakoak lantzeko orduan. Horrekin batera ere, definizioa
nola eman eta nork eman, horren hizkera zein, hiztegiaren markazioa zer-nolakoa… horien guztien argi-ilunak arretaz aztertzen ditu Contrerasek.
Laugarren kapitulua da azkena, aurretiaz esandakoaren adibide esanguratsua.
Horretarako, hainbat hiztegi orokorren hautua egiten du (DRAE; GDLE, CLAVE, DGLE, DEA), gaztelaniaren ikuspegia emateko asmoarekin (133. or.).
Horretan ere, egin asmo duenak gidatu du Contrerasena, hasi atarikoetan
esaten denetik eta buka definizioetan, artean markazioa zein, gai zientifikoak
eta teknikoak barruratzen diren, nola eman diren horiek hiztegien makroegituran… Horiek oro ikertzen ditu xehe-xehe, gaztelaniarentzat ez ezik, beste
hizkuntza batzuentzat ere lagungarri izan daitekeena azalduz.
Ondorioak, labur-zurrean esanda, oso ohargarriak dira. Hasteko, jakite
espezializatuen egituratze sistematikorik eza hiztegi orokorretan, halakoak
barruratzen baitira tradizioaren edota lexikografoen iritzien arabera. Bestalde,
diziplinartekotasunik eza; markazio normalizatuaren beharra; erreferentzia-corpusaren heterogeneotasuna; eta, ororen gainetik, erabiltzailea kontuan
hartu beharra.
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Proposamenak ere badira liburuaren ondorioetan. Aldera ditzagun hona
horietatik batzuk:

a) Jakite espezializatuen egituraketa eta antolakuntza zehaztea (238.
orrialdetik 240.erakoak).
b) Hiztegirako erreferentzia-corpusaren testuak egoki hautatzea, neurriz
jokatuz eta gaiak aintzat hartuz.
c) Markazio-sistema laburra izatea, arlo nagusietan barruratuz. Era berean, marka horiek erabilera izan behar dute helburu, testua eta testuingurua eskuragarri eta eskuraerraz izan ditzan erabiltzaileak. Horretan ere, terminologoen lana batera letorke.
d) Horrek ekarriko luke hiztegien definizioak hobetzea eta aitzinatzea,
horrekin ere lan lexikografiko orok behar duen koherentzia galdu
gabe.

Aurreko horiek guztiak ez dira garrantzi gabekoak, batez ere euskararen
baitan, bertara biltzen baitira prestatze-bidean dagoen terminologia eta lehendik datorren lexikografia.
Are nabariagoa da hori, beste hizkuntza batzuen lexikografian ikusten
direnak ikusita. Aspaldiko kezka da hori gure artean, eta jorratu beharrekoa
ere bai, lexikografia akademiko eta arau-emailean nahiz bestelakoetan.
Beldur naiz, ordea, ez ote dugun aukera galduko, Institut d’Estudis Catalansek bere Diccionari horren bigarren argitaraldian egun duena egiteko, hau
da, arloan arloko hitz tekniko eta zientifiko berriei ateak zabaltzeko, gure
gaurko hiztunek arazorik gabe erabil ditzaten halakoak.
Jokoan dago geroa, eta, bistan denez, oraina ere, euskararentzat.

Jean-François Courouau, Moun lengatge bèl. Les choix
linguistiques minoritaires en France (1490-1660). Cahiers d’Humanisme et Renaissance, 86. Libraire DROZ.
Geneva, 2008. ISBN: 978-2-600-01189-1. 472 or.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua
Titulutik bertatik datorkio jakin-mina liburu honen irakurleari. Egin-eginean ere, gero eta maizago ikusten dira halako gogoetak Frantziako lurralde-eremuan, frantses hizkuntzaren inguruan bizirik dauden beste hizkuntzak ere
hortxe baitira.
Courouau-k hiru kapitulu eman dizkio horri, behinola Frantziako erresuma izandako haren «osterantzeko» hizkuntzak barruratuz, literatura-forma
desberdinetan, nahiz nobeletan, nahiz hiztegietan, nahiz olerkietan edota olerkiak berak erregearekin eta boterearekin zituen harremanetan. Itxiera, ez ahan
tzi, ezin interesgarriagoa da, eskualdeetako eliteek horrekiko izan zuten jokaera azaltzen baitu, hizkuntza horien sustapenerako erakundeetan, Okzitaniako
Tolosan edo Normandiako Rouenen.
Funtsean, jokoan dagoena zera da: diglosiaren kontzeptutik abiatuta, diglosia horren nondik norakoak deskribatzea, aldi jakin batean.
Egileak berak markatzen du zelai-jokoa. Hasteko, horrek baditu bere
mugak (15. or.): lehena, historialarien zordun izatea; orobat, soziolinguistikoena; eta, zer esanik ez, eta haren hitzetan, «osterantzeko» hizkuntza horiek
ezaupide gutxikoak izatea eta adituak ere ugari ez.
Hasian hasi, osagai erkidean dute horiek euren oinarria, testuan, hain
justu ere. Bide estua da, hala ere, hori, eta jausiak dituena, hizkuntza-eremu
batetik bestera. Aldiak aldi, aztergai da inprimategiaren hasieratik (1490)
Errege Luis XIV.ak aginpidea hartu arteko garaia (1660). Lekuak leku, Fran
tziako erresuma du helmuga, Biarno eta Nafarroa, gutxitan bada ere, bazter
utzi gabe. Olerkia da nagusi; egileak, hala ere, zenbait kasutan, okzitanoa,
euskara eta bretoia, hala nahita, uzten ditu sakon ikertu gabe, erlijio-prosaren
esparruan. Bistan da hiru hizkuntza horien egoera soziolinguistikoa ez dela
berdina, ezta hurrik eman ere.
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Askoz pisuzkoagoa da, nire ustez, zertara datorren erlijio-testu sortze
hori. Courouau-k bi arrazoitan ikusten du afera (20. or.): lehenengoa, populazio handiaren oldartzea, frantsesaren hedatzearen aurrean; eta, bigarrena,
eragin pragmatikoa, hizkuntzaren errealitatea errespetatu behar duena. Helburua ez da euskara goi mailako hizkuntza jaso bihurtzea, ezpada idatzia bera
euskararen mailara jaistea (21. or.). Pedagogia eta pragmatika bateratzen dira
hemen, irakurketa kolektiboaren bitartez, non jende alfabetatu batzuk diren
gehiengo analfabetoarentzat testuen ararteko.
Gaiari helduta, Courouau-k lehen kapituluan deskribatzen du garai horretako hizkuntzen egoera (latina, frantsesa, horren dialektoak, frankoproventzera,
okzitanoa, bretoia, euskara, hebreera eta ijitoera). Euskarari dagokionez, alabaina, informazioa zuzena bada ere, azalekoa da, xehetasun berririk gabekoa.
Pentsatzekoa da, nolanahi ere, horrelako planteamenduetan Lazarragaren testuak izan dezakeen esangura, bete-betean kokatzen baita haren testua, garaiz
eta asmoz, liburu honetan aztertzen denaren barruan.
Bada, hala ere, bigarren kapituluan eta olerkiaren inguruan eskema osoa,
Gabonetako noeletan hasten dena, eta hizkuntza horien gramatika eta hiztegiak
biltzen dituena. Aipagarriak, ageri-agerian eta gure artekotan, Oyhenart eta
Etxepare, gehienak okzitanoen esparru geografiko zabalekoak badira ere.
Eskema horrek segida dakar hirugarren kapituluan, horretan azalerazten
baitira olerki bereziak, erregeri zuzenduak. Zergatik hori? Zergatik erabiltzen
dira hizkuntza «horiek» Frantziako erresumaren agintari gorenaren aurrean, eta
bera goraipatzeko eta laudorioetan jartzeko? Erregeak hirietan egiten zituen
sarrera-jaiak dira erakusle nabariak puntu honetan, horietara biltzen baitira,
sarri-sarri, olerki-bildumak, frantsesez eta beste hizkuntzetan. Planteatu ere
planteatzen du ea euskaraz horrelakorik egon zen, oraingoz horren frogarik ez
badago ere.
Nor dira eginkizun horiek babesten dituztenak? Courouau-ren aburuz,
hiru talde dira horren sustatzaileak: aristokratak (350. or.), lekuan lekuko aitoren semeak (360. or.), parlamentuko kideak (363. or.), eta, esan gabe bada
ere, hirietako boterea duten agintariak (368. or.).
Gizabanakoak gutxietsi gabe, argi dago, Courouau-ren iritziz, erresumaren lurraldeetako literatura-bizitza erakundeetan antolatzen dela. Erakunde
horiek akademikoak dira. Bi aipatzen ditu Courouau-k: bata, Tolosako erretorika ikastegia, Lore Jokoen antolatzailea eta okzitanoaren sostengatzailea; eta,
bestea, Roueneko Puga, normandoaren aldetik.
Ondorioetan ere, azpimarragarriak:
a) Villiers-Cotterêts ordenantzak sorrarazten du halako hizkuntza politika, hala nahitako aukerak dituena, hizkuntzaren eta gizartearen artean
(417. or.).
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b) Frantziako monarkiak pragmatismoaren alde egiten du. Kontuan har
tzen ditu eskualdeetako eliteak eta horiek egin duten apustua hizkun
tza idatzia, gizartearen barruko igoera dakarrena, frantsesa izan dadin;
berbaz, aldiz, eskualdeko hizkuntzetan bizi daiteke. Hizkuntzen
mailakatzea hortxe dago (418. or.).
c) Hori gorabehera, hizkuntza horien literatura loratzen da. Gaiak, berriz,
mugatuak dira: teologia, filosofia, zuzenbidea, zientzia, nobela eta abarrekoak horretatik at daude. Inprimatzen direnek zabalkundea badute.
Bigarren mailakoak izanagatik ere, badute euren esanahia (419. or.).
d) Elite horiek eskualdeetako hizkuntzak behar dituzte euren eguneroko
bizitzan. Bada halako estekadura, halako lotunea, giza seme-alabak eta
hizkuntza bat egiten dituena (421. or.).
e) Erregeak ez du horretan interes berezirik. Aldi berean, horrelako
hizkuntzetan idazten direnek ez dute inolako modurik literaturaibilbidea egiteko, latin edo frantsesetik kanpo. Salbuespenak, Tolosa/
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Rouen egoera diglosikoa kudeatzen dutenak, Godolin eta Ferrand
moduko idazleen bidez.

f) Idazle horiek arras argi idazten dute zuzenbidearen, erregeren edo fran
tses letren hizkuntzan, baina beste hizkera batzuk ere erabili nahi dituzte. Hala bete nahi dute lehen esandako hizkuntzen arteko mailaka
tze berezkoa, gizarteari dagokiona.
Labur-zurrean, bada hor aukera etiko eta estetikoa, munduaren ikuspegia,
dela ordena, dela justizia, dela literatura, dela bizitza. Horixe da, izan ere,
hizkuntza gutxituaren aldeko aukera, idazle horientzat adierazi eta laburbiltzen
duena.
Bibliografia eta aurkibideak ere liburuaren eranskin erabilgarriak dira,
euskaldunontzat zeresan ugari duen liburu honen barruan.

Rudolf P.G. de Rijk, Standard Basque: a progressive
grammar /. -- Cambridge (Massachusett s): MIT
Press, 2008-Libk. 1 : map ; 24 cm. -- (Current studies in linguistics ; 44)
Patxi Goenaga,
Euskaltzaindia-Euskal Herriko Unibertsitatea
Hamaika lan jaso ditu euskalaritzak Rudolf de Rijk-en eskutik, euskal
sintaxiari eta morfologiari dagozkionak batez ere. Erlatiboei buruzko haren MITko tesia, Studies in Basque Syntax: Relative Clauses, adibidez, 1972an idatzia,
aitzindari izan zen. Hitz ordenari buruzko lanak ere eskuz esku ibili ziren eta
dabiltza. Lan horiek eta beste batzuk ASJU-k eman zituen argitara (Rudolf P.
G. de Rijk, 1998, De Lingua Vasconum: Selected Writings. Supplements of the
Anuario del Seminario de Filologia Vasca «Julio de Urquijo», nº XLIII. Euskal
Herriko Unibertsitatea, Bilbao). Hain zuzen, artikulu bilduma eder honetako
hainbat lanen oihartzuna aurkituko du irakurleak gramatika honetan. Oihartzuna
ez ezik, gai beren formulazio berriak ere bai. Aipaturiko bilduma haren sarreran
hizkuntzalari holandarrak berak aitortzen duenez,
«this work cannot substitute in any way for a comprehensive Basque grammar. Providing such a text is an arduous task I have been wrestling with for some
time, and which, Jaungoikoa lagun, I hope to complete in due course».

Hain zuzen, aipatutako gramatika zabal hauxe da hemen hizpide duguna.
Zoritxarrez, lana osorik burutzeko astirik ez zuen izan, 2003an utzi baikintuen.
De Rijk-ek hogeita hamar urtetik gora eskaini zizkion lan honi. Hala ere,
amaitu gabe utzi behar izan zuen. Eta hala, «comprehensive» barik «progressive» gisa eskaini zigun. Gizonaren apaltasuna! Zeren, amaitu gabe utzitako
atal batzuk eta lits bakan batzuk gorabehera, liburu bikain eta egiazki erabateko gertatzen den honek harro eraman baitzezakeen izenburuan «comprehensive» adjektiboa ere.
Gramatika zabala da eta edukia modu mailakatuan eta aleka-aleka bezala
eskaintzen zaigu. P. Salaburuk hitzaurrean dioen bezala, de Rijk, arazo bat
aurkeztu ondoren, apurka-apurka, zirkulu kontzentrikoetan bezala lan eginez,
hizkuntza arazo bakoitzaren sakonera iristen da.
Gramatika honek gaurko euskara batua du aztergai, baina euskalkiei
egiten zaizkien erreferentziak, edo hizkuntzaren historiari egiten zaizkionak,
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hizkuntza tipologiari dagozkionak, gure testu zaharretako aipamenak… nonahi aurkituko ditu irakurleak. Horrela, euskaraz ongi dakien baina hizkun
tzaren ezagutzan sakondu eta ezagutza hori osatu nahi duenak ere informazio
izugarria bil dezake orrialde hauetan zehar, informazio zabala eta sakona.
Hizkuntzalari zorrotz eta jakintsu baten ia bizi osoko lana biltzen baita liburu
honetan.
1. kapituluan sarrera bat eskaintzen da, euskalkien eta euskara batuaren
aurkezpena egiteko baliatzen dena. Ahoskerari eta fonetika-fonologiari buruzko
saio labur bat ere ematen da. Bestalde, kapitulu guztietan egingo den bezala,
hiztegiari buruzko atala eta itzulpen ariketak aurkituko ditu irakurleak.
2., 3. eta 4. kapituluetan, Izen Sintagmaren osagaiak aztertzen dira: numeralak eta zatikiak, kasu markak, mugatuaren eta mugagabearen izaera eta
erabilera, leku-denborazko kasuak eta egileak «location nouns» deitzen dituenak (atze, aurre, ondo, oste, gain, azpi eta holakoak). Location noun hauek
eta postposizioak bereizten ditu de Rijk-ek.
Izenlagunen arazoaz luze dihardu 5. atalak. Gai hau ere lehendik landua
zuen egileak (ik. de Rijk, 1993, «Basque Hospitality and the Suffix –ko». De
Lingua Vasconum: Selected Writings. 377-390). Aspalditik onartua da gure
artean direlako izenlagun hauek, azpian, beste Postposizio Sintagma batzuk
dituztela, inesiboa bereziki. De Rijk-ek urrunago darama kontua, zeren nolakotasuna adierazten duten izenlagunen azpian ere (bihotzaldi handiko poeta
bezalakoetan) ezabatutako postposizio bat dugula aldarrikatzen baitu eta
postposizio hori, gainera, soziatiboa dela, hots: bihotzaldi handiekin –ko poeta.
–en eta –ko, K. Mitxelenaren ildotik, berez eratorpen tresna direla onartzen
du egileak. Proposamen honen bitxitasunaz konturatzen da, hala ere, zeren benetan eratorpen atzizki direnek ez baitute sintagmen gainean lan egiten, hitzen
gainean baizik. Kontua da egilea ez dela geratzen deskribapen hutsean, hipotesiak eta historiari buruzko azalpenak nonahi ageri dira liburuan. Noizbehinka,
ohar historiko-bibliografikoak txertatzen ditu testuan. Kasu honetan adibidez,
P. Lhanderen hiztegitik hasi eta gaur arte egin diren proposamenak aurkezten
dizkigu de Rijk-ek. Bide batez, holako oharrak ugariago ez izatea pena da.
Aditzaren azterketari kapitulu ugari eskaintzen zaizkio. Seigarren kapituluan ekiten dio egileak lan horri, eta 7-10 bitartekoetan jarraitzen: intran
tsitiboak lehenbizi, trantsitiboak gero. Partikula modalak ere hemen aztertzen
dira. Eta gaiak horretara eramanda edo, hitz ordena kontuak, topiko/foko eta
holakoek ere hemen hartzen dute leku.
Ergatiboaz, trantsitibotasunaz eta, oro har, aditzaren sailkapenari eskain
tzen dizkion atalak bikainak dira, 12. kapitulua, esaterako.
Aditz modalak (nahi, behar, gogo … ) eta hauen osagarri diren perpausak aztertzen dira 14. atalean. 16.enean, aditz arazleez dihardu.
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Perpaus elkarketak ere liburuaren zati handi bat hartzen du: baldintza
perpausak (17. atalean), perpaus osagarriak, galderazkoak nahiz adierazpenezkoak (18.enean). Morfologiatik abiatu eta sintaxian amaitu. Perpausen
osaerari ez ezik, egileak garrantzi handia ematen die ordena kontuei. Hitz
ordena izan da, hain zuzen, de Rijk-en lanetan errepikakorrenetarikoa.
Izenaren osagarri diren perpausak direla eta, –(e)la perpaus osagarria
ezin daiteke agertu izen bati atxikia, -ko atzizkia tarteko ez bada. Atzizki
horren aurrean desadostasuna omen dago hiztunen artean: batzuentzat […
–ela] Izen Sintagma litzateke eta, horrenbestez, genitiboaren marka hartuko
omen luke (-(e)laren) (461. or.). Onartzen du, hala ere, euskara estandarrak
-elako-ren bidea hartu duela. Gauzak horrela, -ela-k postposizio izaera izango luke. Honen alde omen dator etimologia (-ela, azken batean, adlatiboaren
postposizio bera izango litzateke: hala zioen Lafittek, 1944: 400). Sintaxi
teoria ere ikuspegi honen aldeko gertatzen da, Emonds-en arabera, konplementa
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tzaileak adposiziotzat har baldin badaitezke. (ik. J. Emonds, 1985, A Unified
Theory of Syntactic Categories. Foris, Dordrecht)
Subjunktiboaz eta aginteraz dihardute 21. atalak eta 22.ak. Oraingoan ere,
nola ez, gauza jakingarri asko aurkituko ditu irakurleak. Esaterako, beste gramatiketan (Orotariko Euskal Hiztegian bai, jakina) lekurik izaten ez duen
«monitive» delako gero-ren erabilera («ez niri gero Donostia ukitu» bezalakoetan ageri dena) aipatuko nuke. Honek erakusten du de Rijk-en gramatikako euskara estandarra zein hurbil dabilen ahozko euskaratik. Hurbiltasun
horixe erakusten digute beste zenbait esapidek ere. Adibidez, hor dugu auskalo bezalako elementu bat, ea, al, ote eta antzekoen parean (449-450. orr.).

Beste kapitulu nagusietako bat da 19.a, perpaus erlatiboei eskainitakoa.
Egilearen 1972ko lana aipatu dugu hasieran. Gramatika honetan perpaus hauei
eskaintzen zaien atala ere azpimarragarria da. Esan nezake liburuaren atalik
biribilena berau dela. Hogeita hamar orrialdetan, euskal erlatiboen ikuspegi
zabala eta zehatza eskaintzen zaio irakurleari. Adibide ugari, xeheki aztertuak,
eta euskal erlatiboaren gorabeherak argiro eskainiak. Ñabardurarik txikienak
ere arreta handiz tratatuak. Hori gertatzen da oraingoan ere. Ikus esaterako,
–txo atzizkiak erlatiboetan duen egitekoaz dioena (485-486. orr.). Beste gramatiketan nekez aurkitzen da holako erreferentziarik. Argiro azaltzen du, halaber, [… -t(z)eko] izen-osagarriaren eta [… -t(z)eko] erlatibo jokatugabearen arteko bereizketa: hitz gutxitan informazio aberatsa.
Ondoren datoz denbora perpaus adberbialak (20. kapitulua), kausazkoak,
kontzesiboak (23. atalean) eta konparaziozkoak (25.a).

De Rijk-ek argitaratzeko prest utzi zituen kapituluetarik azkena 27.a
dugu, «Kasu instrumentalaren erabilera» izenburua duena. Instrumentalaren
erabilerak euskaraz, jakina denez, ñabardura asko ditu. Euskalki guztiek ez
dute berdin jokatzen, mugatzaileak edo mugatzailerik ezak zer betekizun
duen ere ez dago argi. Kontu hauek aski misteriot su gertat zen dira
gramatikariarentzat, baina egilea erabilera hauek denak biltzen eta aztertzen
saiatu da kapitulu honetan, beste inon ez bezalako hedaduraz eta sakontasunez aztertu ere.
Berak prest utzitako kapitulu hauetan denetan adibideak ugari dira, ongi
aukeratuak, bakoitza bere ingeleseko itzulpenarekin. Holako lanetan ohikoak
izan ohi diren glosak, aldiz, morfemaz morfemako irakurketan laguntzeko jarri
ohi direnak, ez daude testuan bertan tartekaturik, bigarren atal batean baizik.
Lan hau Armand de Coene hizkuntzalari holandarrak prestatua da, de Rijk-ek
berak, hil aurretxoan, hala eskatuta. Dudarik gabe, lan luzea eta nekeza, baina
oso txukun egina eta irakurle/ikasle ez-euskaldunak eskertuko duena.
Glosa hauez gainera, holako lanetan ohikoak diren aurkibideak ditugu.
Gai aurkibidea aipatu nahi nuke bereziki. Honek erakusten du benetan zein
den liburu honetan biltzen diren gaien ugaritasuna. Gai zerrenda zabal hau
ikusita, berehala ohartzen gara euskaraz ikasi nahi duenarentzako lana baino
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zerbait sakonago eta trinkoagoa dela gramatika hau. Hasieran, sarrera-ikastaro
xume zena euskararen deskribapen zabal eta sendoa bihurtu zitzaion de Rijk
maisuari. Azken batean, bere bizi osoko ikerketaren emaitza dotorea eta ederra dugu liburu hau.

Liburua amaitu orduko joan zitzaigun gure hizkuntzalaria. Baina utzi
zizkigun, azken ukituen beharrean, beste atal batzuk ere. Sei kapitulu dira: 30.
kapitulua juntadurari buruzkoa da, aski taxutua. 29. kapituluan txertatua ageri
da, berriz, perpaus osagarri jokatugabeen laburbilduma bat, zoritxarrez laburregia. Gainerako gaiak hitz eraketari buruzkoak, izenordain mugagabeen edo
adizki alokutiboen eta abarren ingurukoak dira. Erabat osatu gabe geratu den
lan baten lekuko gisa eskaini zaizkigula esango nuke.

Eta azken ohar bat, amaitzeko. Holako gramatika liburu mardula (1300
orrialdetik gorakoa) esku artean hartu eta ohiko moduan begiratzen hasiz gero,
atal bakoitzak gaiaren aldetik batasuna izatea espero izatekoa da. Alegia, atal
batek «Relative clauses» izenburua badu, pentsatzekoa da barnean erlatiboak
baino ez ditugula aurkituko. Baina ez. Kasu honetan, adibidez, erlatiboen gaia
amaitu ostean, -ok artikulu hurbilari eskainitako atal bat dator, eta beste bat
ondoren, -dun atzizkiari buruzkoa. Gai desberdinen metaketa hau areagotu
egiten da beste kapituluetan. Batzuetan kapituluaren izenburuan bertan, berez
ikusteko zuzenik ez duten gaiak biltzen dira: 17. kapituluan, adibidez, baldin
tzazkoak eta prolatiboa, biak agertzen dira kapituluaren buruan bertan. Ikastaroen harira sortutako lan bat izanik, ulertzen da ikasgaiz ikasgai antolatzea
material desberdinak: sintaxi gai bat hemendik, beste bat gero, morfologia apur
bat, hiztegia eta ariketak. Baina ikastaro izaeratik harago joan da gramatika
hau, kontsulta liburu izatera iristeraino, eta ez nolanahikoa. Horregatik, gai
desberdinak atal berean biltze honek, hasieran, irakurlea noraezean bezala utzi
dezake. Baina de Rijk ezagutu zuenak ongi daki haren zorroztasunaren eta
zehaztasunaren berri. Gaiak modu jakin horretan antolatzeko arrazoia, segurutik, liburuaren hasierako asmoan bilatu beharko da, ikasmaterial izaeran, hain
zuzen. Dena dela, arreta pixka bat jarriz gero, berehala konturatzen da irakurlea gai-biltze hori hutsa baino gehiago huskeria dela, irakurle erneak erraz
gaindi dezakeena. Gai aurkibide bikaina ere hor baitaukagu.
Liburu honetako orrialdeetan urteetako lana joan da pausatzen eta orain
euskalariok, hizkuntzalariok, eta munduan zehar euskara ikasteko grina duen
jende askok hemen izango du lan bikain hau eskura. Liburu postumo honen
kaleratzean parte izan duten guztiek, Virginia de Rijk, hizkuntzalariaren alargunak, Armand de Coene-k eta Fleur Veraart-ek, besteak beste, eta orobat
Cornell-eko, Leiden-eko eta Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntzalariek eta
unibertsitateek berek, zerbitzu ezin estimagarriagoa egin diote euskalaritzari
liburu bikain honekin. Liburuaren atarikoan Lazkao Txikiren 1965eko bertsoan
jasotzen den eskaria bete du de Rijk maisuak:
«Zabaldu zazu emengo berri / naiz txarra eta naiz ona. Esan izkuntza zar
bat badala / ia galduan dagona».

EUSKERA AGERKARIAREN
EDUKIAK

EUSKERA AGERKARIAREN EDUKIAK
Euskaltzaindiaren Argitalpen Batzordearen erabakiz, 2007-XI-29an,
Euskera Agerkari ofiziala beregituratzen ari da. Berregituratze horren arabera,
Euskera Agerkariaren hiru zenbaki argitaratuko dira, urtero-urtero, aurrerantzean.
Horietatik lehena eta hirugarrena izango dira Euskaltzaindiaren lana eta bizitza
akademikoa bilduko dituztenak; bigarrenak, aldiz, ikerketa-lanak eta bestelakoak
jasoko ditu beren beregi.
Jarraiko orrialdeotan zehazten da zein izango diren gai lehenetsiak eta
irizpideak urteroko bigarren zenbaki hori osatzeko. Esan gabe doa urrats
esanguratsua izan daitekeela honako hau, Euskera agerkaria eraberritzeko
prozesuan, Akademia osatzen dugun guztion parte-hartze zabala tartean dela.
Horrexegatik, hain zuzen ere, dei berezia egiten diet euskaltzain guztiei eta
euskalgintzaren munduan ari direnei, zeinek bere esparruan lantzen dituen
gaien emaitzak Euskaltzaindira bidal ditzan, aintzakotzat hartuak izango baitira horiek, gerora datozen irizpideak betez gero.
Joan bitez, aldez aurretik, bide berri honetan parte hartuko duten guztiontzat, nire eskerrik zinezkoenak.
Bilbo, 2008-III-11
Andres Urrutia,
Argitalpen burua
*   *   *

TESTUAK AURKEZTEKO ETA ARGITARATZEKO
IRIZPIDEAK
1. Euskera Agerkariaren esparruak
Euskera Euskaltzaindiaren Agerkari ofiziala da. Bi motako zenbakiak
argitaratzen ditu: lehenik eta behin, Instituzioaren kide berrien sarrera-hitzaldiak,
erakundearen lanak, agiriak, Hizkuntza-ARAUAK, Iker edo Jagon Saileko
Jardunaldiak eta antzekoak jasotzen dituztenak, eta, bigarrenik, Euskaltzaindiaren
intereseko jakintza esparruetako ikerketa-artikuluak, liburu-aipamenak eta
antzekoak. Ondoren zehazten diren irizpideak soilik bigarren motako zenbakietako
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ikerketa-artikulu eta liburu-aipamenei dagozkie, eta bete beharrekoak dira
ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak aintzat har daitezen argitaratze-bidean.
Gainerakoetan, bete beharrekoak dira Euskaltzaindiak ezarritako baldintzak; ikus
«Euskaltzaindiaren argitalpen eremua», Euskera, 48 (2003) 1115-1124.
Hauxek dira Euskera Agerkarian jorra daitezkeen zenbait gai:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Euskal Filologia
Hizkuntzalaritza orokorra
Gramatika
Dialektologia
Lexikografia / Lexikologia
Literatura
Toponimia / Onomastika
Fonetika eta Fonologia
Semantika eta Pragmatika
Hizkuntzaren historia
Hizkuntzaren normatibizazioa
Hizkuntzaren normalizazioa
Soziolinguistika
Teknologia berriak eta hizkuntza
Iurilinguistika eta hizkuntza-zuzenbidea
Itzulpengintza
Zientzia-arlo desberdinetako euskara teknikoak.

Orobat, aintzat hartuko dira beste hainbat esparrutako diziplinak, euskararekin zerikusirik duten neurrian.
Ikerketa-artikulu, liburu-aipamen eta antzekoen proposamenak Argitalpen
Buruari zuzenduko zaizkio, ondoko helbidera:
Euskaltzaindia / R.A. L. V. / A. L. B.
Argitalpen Burua
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
2. Hizkuntzak
Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak Euskal Herriko mundu akademikoan erabiltzen den edozein hizkuntzatan idatzita izan daitezke, baina, gehienbat, euskaraz idatzitakoak hobetsiko dira. Orobat, egilea edozein izan
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daiteke, baina euskaltzainen (oso, ohorezko, urgazle) eta Euskaltzaindiko
batzordekideen ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak hobetsiko dira.
3. Luzera
Bi motako testuak argitaratuko dira: ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak. Lehenek ez dute luzera jakinik, baina oro har ez dute izango 30.000
karaktere baino gutxiago eta 60.000 baino gehiago (15-30 orrialde). Erreseinak
bi motakoak izango dira: 3 orrialdekoak (6.000 karaktere) edo 5 orrialdekoak
(10.000 karaktere), salbuespenak baztertzeke.
4. Laburpenak
Ikerketa-artikuluarekin batera haren laburpena eta artikuluaren hitz-gakoak (gehienez ere, sei) entregatuko dira, artikulua idatzia den hizkuntzan.
5. Onarpena
Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak onartzea Euskera Agerkariarekiko azpibatzordeari edo kasuan kasu honek izendatzen duenari dagokio. Artikulua onartzerakoan egileari oztopo, akats edo aldabeharren zerrenda
emango zaio. Egileak bere adostasuna jasotzen duen agiria sinatuko du.
Hortik aurrera ez da muntazko aldaketa edo zuzenketarik onartuko ez egilearen aldetik ez argitaratzailearen aldetik.
6. Epeak eta baldintzak
Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak urtean zehar aurkeztuko dira,
urtea bukatu arte eta hurrengo urteko lehen seihilekoan argitaratzekotan.
Ikerketa-artikuluek eta liburu-aipamenek bete beharko dituzte irizpide
hauek eta aurretiaz Euskaltzaindiak ezarritako baldintzak; ikus «Euskaltzaindiaren argitalpen eremua», Euskera, 48 (2003) 1115-1124.
Ezarritako epeak eta aipatu baldintzak ez betetzeak artikuluaren argitalpena bertan behera uztea ekar liezaioke autoreari, argitaratzailearen erabakiz.
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7. Artikuluaren euskarriak
Artikuluak ordenagailu formatuan aurkeztuko dira, bertsio inprimatu bat
erantsiz. Euskal Herrian arruntak diren testu-prozesadoreak erabiliko dira.
8. Erreferentziak eta oharrak
Ohar gehiegikeriak mugatzeko ahaleginak hobetsiko dira. Erreferentzia
guztiak, ahalaz, testu barnean txertatuko dira, artikuluaren bukaeran erantsi ohi
den bibliografiarekin lotuz, honela: (Larramendi, 1729) edo Mitxelena (1961,
123). Edozein arrazoirengatik mota horretakoak erabiltzea baztertzen denean
ere, eman bitez erreferentzia zehatzak, op. cit. edo ibidem bezalakoak saihestuz eta erreferentzia osoak bibliografian eskainirik.
9. Bibliografia
Bibliografia artikuluaren bukaeran emango da, oinarrizko eredu honi segituz:
Larramendi, M. 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada,
Antonio Joseph Villargordo Alcaráz, Salamanca.
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,
Société de linguistique de Paris, Paris, 331-337.
Egileak artikuluaren bibliografia oinarrizko eredu horren arabera antolatuko du. Kasuan kasu izan daitezkeen zehaztapenak edota berezitasunak argitaratzaile-arduradunarekin batera konpondu behar ditu.
10. Ordainketak
Agindu-onartu ikerketa-artikulu edota liburu-aipamen guztiak ordainduko
dira, Argitalpen Batzordeak, kasuan kasu, erabakitzen dituen tarifen arabera,
behin ikerketa-artikulu horren argitalpenerako eskubideak Euskaltzaindiari
lagatzen dizkiola adierazten duen agiria sinatu ondoren.
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TOPONIMIA ADMINISTRAZIOAREN
EGUNEROKO JARDUNEAN IKASTAROA
Durango, 2008-XI-08

TOPONIMIA IKERKETEN OINARRI TEORIKOAK
Patxi Galé,
Onomastika Batzordea
Euskaltzaindia
TOPONIMIA ZERGATIK IKERTU BEHAR DEN
Udal batek bere eskumena den eremuko toponimia ezagutu behar du,
batez ere bere eguneroko jardunean lekuak izendatu behar dituelako. Toponimia beharrezkoa da bai udaletxeko funtzionamenduan eta bai herriko jendearen bizitza arruntean ere: kale-izendegia, herri-lan berriak, industrialdeak,
lur-eremuen ustiaketa... Baina hau gutxi balitz, leku izenek kultur ondarearen
atal bat osatzen dute eta, hartakotzat harturik, erakundeen eta hiritarren babesa merezi eta behar izaten dute. Nolabait esateko, udalen eginbehar eta arduren
artean, herriko toponimiaren ezagutza eta babesa ere badago.
Gure ondare toponimikoaren zati handi bat euskal izenez osatua dago.
Dakigunez, euskara luzaro bizi izan da gure artean inolako ofizialtasunik edo
administrazio erabilerarik izan gabe. Baina jadanik administrazioan erabil
daiteke –ez dago guztiz debekaturik, alegia– eta leku izen horiek ez dira beste hizkuntza ofizialaren itxura grafikoaren pean ezkutatu behar, beren hizkun
tza propioaren arau ortografikoak bete behar dituzte grafia horiek nahiz, paradoxikoki, leku horietako askotatik euskara gaur egun desagertua den. Gainera,
euskararen estandarizazio eta normatibizazioaren prozesua aurrera doa, mantso
bada ere, eta grafia horiek irizpide homogeneo batzuen araberakoak izatea
komeni da. Hortaz, gure toponimia normalizatu beharra dago euskararen beraren normatibizazioaren eta normalizazioaren prozesuaren barruko atal bat
bezala, agian atzeratuenik daramaguna.
TOPONIMIA IKERKETEN AURREKARIAK
Toponimia ikerketen historia Euskal Herrian ez da oso luzea. XIX. mendetik zetorren bolada etnografiazale erromantikoarekin lotu behar ditugu lehenbiziko saioak eta, gurean, XX. mendearen aurreneko urteetan hasi ziren gauzatzen.
Leku izenak maiz agertzen dira aipatuak lehenagoko idazlanetan, hala euskarazko
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testuetan nola hizkuntza jasoagoetan idatziriko dokumentazioan. Baina leku-izenak ikergai gisa ulertuta, ez zaizkigu agertuko XIX. mendera arte.
Euskal Herriko lekuen izenen bilketa edo azterketa sistematikoaren lehenbiziko saioak Iparraldean aurkitzen ditugu. 1826an argitaratutako Lécluseren
euskal gramatikan, mugaz bestaldeko herri batzuen euskal izenak jaso ziren
sistematikoki1. 1863an Raymondek ere bere hiztegi topografikoan2 Bearno eta
Euskal Herri kontinentaleko herrien izenak jasotzen zituen, bertako hizkuntzen
aldaerak ere agerturik. Aita Hatanek3 1895ean ipar Euskal Herriko herri izenen
zerrenda ez ezik, haien etimoa ere azaltzeko egin zuen lehenbiziko saioa.
Hegoaldean piztu zen, ordea, euskal toponimia bildu eta jasotzeko lehenengo egitasmo handi eta sistematikoa, ageriko helburu etnografiko eta euskal
tzaleekin. Horretarako, Luis Eleizalde euskaltzainak abian jarri zuen Euskal
Herrian zehar laguntzaileen sare handi bat eta, 1922an hasita, euskal toponimoen
zerrenda alfabetikoak argitaratzeari ekin zion. Asmo eta prozeduraren ideia bat
egiteko, egitasmoaren aurkezpena eta deialdia plazaratzen zuen artikuluak «A
los vascos de buena voluntad» zeukan izenburua4. Zerrenda hauen argitalpena
Espainiako gerrak eten zuen, baina 1964an ikusi zuten argia azkeneko lerrokadek eta, guztira, 21340 leku-izen daude han jasorik5. Aintzat hartzeko corpusa
da, beraz, izen bakoitzaren izaera eta kokapena ere ematen dituena aditzera.
Zerrenda hauen balioa gutxietsi nahi izan gabe, urte batzuk pasatu behar
izan ziren helburu zientifiko argiagoekin lehenbiziko egitasmoak plantea zitezen.
Euskal onomastikaren ikerkuntzan jauzi hau eman zuena Julio Caro Baroja izan
zen. Bere Materiales izeneko lana6 inoiz izan da aipatua erromantikotasunetik
zientifikotasunerako urrats bezala. Ildo beretik eta berme horrekin berarekin,
1
LÉCLUSE, Fleury de: Grammaire Basque, J.M. Douladoure, Toulouse-Baiona, 1826. Ikus,
halaber, LAKARRA, Joseba Andoni & URGELL, Blanca: «Lécluse-ren Hiztegia. Euskalaritzaren
historiarako lanabesak (II)», ASJU, XXII-1 (1988), 99-211.
2
RAYMOND, Paul: Dictionnaire topographique, Béarn eta Pays Basque, Imprimerie Impériale, Paris, 1863. Gure egunetan ere argitara emana: Ekaina-Amalur, Donibane Lohizune,
1983.
3
HATAN, Abbé Jean: Explication des principaux noms propres de villages du Pays Basque
français et des provinces basques, Vignancourt, Paue, 1895.
4
CAMPIÓN JAIME-BON, Arturo & BARAIBAR ZUMARRAGA, Federico & VELASCO
LÓPEZ-CANO, Eduardo & ARRIANDIAGA GOROCICA, Manuel de & ELEIZALDE BRENOSA, Luis de: «Patronimia y toponimia vasca. A los vascos de buena voluntad», Euskalerriaren
alde, V (1915), 242-246.
5
ELEIZALDE BRENOSA, Luis de: «Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas»,
RIEV, XIII (1922), 113-128, 420-438, 493-509; XIV (1923), 128-144, 315-328, 442-456, 558-571;
XVIII (1927), 625-633; XIX (1928), 77-87, 381-392, 614-626; XX (1929), 24-35, 218-227; XXI
(1930), 178-201, 518-546; XXII (1931), 288-303; XXIII (1932), 408-437; XXIV (1933), 283-303,
387-404; XXV (1934), 418-429; XXVI (1936), 168-176 eta BRSBAP, XIX-3 (1963), 241-273;
XX 1-2 (1964), 103-159.
6
CARO BAROJA, Julio: Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación
con la latina, Salamancako Unibertsitatea, Salamanca, 1945. Berrikiago argitaratua: Txertoa,
Donostia, 1990.
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Caro Barojak hein handiagoko egitasmo baterako lehen lerroak zehaztu zituen
aspaldisko artikulu batean7: «Proyecto para la elaboración del fichero de toponimia y antroponimia vasca medieval». Izenburua irakurtze soiletik uler daitekeenez, helburu filologiko eta historiko hutsekin abiatutako egitasmoa izan zen,
euskararen normalizazioa eta leku-izen horien gizarteratzea aintzat hartzen ez
zituena. Gauzatu ez zenez gero, Ricardo Zierbide ere saiatu zen, zenbait urte
beranduago, era horretako egitasmo bat diseinatzen eta abiatzen. Ideia horren
hazia «Onomasticon Vasconiae» izeneko artikuluan irakur daiteke8.
Euskararen eta euskal toponimiaren araupetzea eta gizarteratzea kontuan
izaten zituen lehenbiziko egitasmo mardula, José María Jimeno Juríok abiatu
eta zuzendu zuen Nafarroan. Haren helburuak, ibilbidea eta, bereziki, metodologia aztertu nahi dituenarentzat, Euskaltzaindiak antolaturiko I. Onomastika
jardunaldietako aktetan dago jasoa haren ponentzia9.
EUSKAL TOPONIMIAREN IKERKETA ETA NORMALIZAZIOAREN
HISTORIA
Gure garai hauetan euskararen egoerak aldaketa esanguratsu batzuk izan
ditu, leku-izenen tratamenduan ondorioak izan dituztenak. Alde batetik,
euskarak berak arautze prozesu luze eta sakon batean dago sartuta. Euskara
estandarraren diseinuak, abiat zeak eta –egia esan dezagun– izan duen
arrakastak, orain arte bere historia luzean inoiz ere ezagutu ez duen loraldi
literarioa ekarri diote euskarari. Euskara batuari esker, orain arte ia erago
tzirik zeukan maila idatzia konkistatu du gure hizkuntzak. Beste alde batetik,
Hegoaldeko erkidegoetan marko autonomikoen abiatzea edo erreforma ere
eragingarriak izan dira euskararen egoerarako. Euskal Autonomia Erkidego
osoan eta Nafarroako alde euskaldunean nahiz, beste neurri batean, mistoan,
euskarak estatus ofiziala omen du eta administrazio hizkuntza bezala erabilia izateko ateak irekitzen dizkio horrek neurri zabalago edo murritzago
batean. Besteak beste, euskal toponimoak euskal grafia arauzkoan agertzea
dagoeneko ez dago debekaturik eta gure herrien izen ofizialak, errepide eta
kaleetako seinaleztapenak, bulego ofizialetako errotulazioa... euskaraz ere
jartzea ohikoa da gaur egun. Batez ere beharrizan hauei erantzuna emateko,
administrazioek abiatu dituzte, beste zenbait iniziatibaren artean, toponimia
ikertzeko egitasmo batzuk.
7
CARO BAROJA, Julio: «Proyecto para la elaboración del fichero de toponimia y antroponimia vasca medieval», BRSBAP, V-3 (1949), 381-385.
8
ZIERBIDE MARTINENA, Ricardo: «Onomasticon Vasconiae, consideraciones metodológicas», FLV, 45 (1985), 175-182.
9
JIMENO JURÍO, José María: «Recogida de toponimia. Ámbito, fuentes, metodología. La
experiencia navarra», I. Onomastika jardunaldien agiriak, toponimia, Gasteiz, 1986ko apirila,
Onomasticon Vasconiae 4, Euskaltzaindia, Bilbo, 1991, 99-110.
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Neurri handiko lehenbiziko egitasmoa Nafarroan abiatu zen 1980ko hamarkadaren amaieran eta lehen aipatu dugun Jimeno Juríoren diseinu harekin
lotu behar da. Nafarroako Gobernuak behar hori ikusirik, ikertzaile hari eman
zion lanaren zuzendaritza eta 1992tik 1999ra bitartean Nafarroako toponimia
eta mapagintza izeneko bilduma joan zen plazaratzen10. Lan horretan, Nafarroako Foru Erkidegoko lur eremu guztia joan zen arakatzen, eskualdez eskualdeko ikerketen bidez eta lan-talde nahiz laguntzaile sare handi baten
parte hartzearekin. Eskualde bakoitzeko liburuki bat argitaratu zen, leku-fitxa
bilduma moduan eta eskala zehatzeko mapez lagundurik, bertako toponimia
nagusi eta txiki guztia jasoz. Bilduma 59 liburukiz osatua dago eta guztira
99000 leku-fitxa baino gehiago kontsulta daitezke bertan, bakoitzean dokumentaturiko erak, ahoz bildutako lekukotzak eta milaka ohar etnografiko,
historiko nahiz linguistiko agertzen direlarik. Izen horiek izaera ofiziala ere
jaso zuten Nafarroan.
Jimeno Jurío aipaturiko egitasmoa ideatzen ari zen garai berean, jadanik
1986. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkunt za Politikarako
Sailburuordetzak enkargaturik, Deustuko Unibertsitateko Ikerkuntza institutuak (Deiker) Bizkaiko toponimiaren lehen inbentarioa egin zuen, Nerea Mujika irakasleak zuzendu eta hizkuntza alorra Alfontso Irigoien euskaltzainak
gainbegiraturik. Iniziatiba honek segida izan zuen Araban eta Gipuzkoan 1991
eta 1993 bitartean. Hasierako corpus hau oinarri, berriz ere Eusko Jaurlaritzak
eman zion Deiker institutuari toponimia hori guztia arautu eta 1:5000 eskalako
mapetan jartzeko mandatua. Bizkaia egin zen lehenik (2001-2003), gero Araba (2005-2006) eta azkenik Gipuzkoa (2007-2008). Ideia bat egiteko, lan
horretan Euskal Autonomia Erkidegoan 78200 toponimo baino gehiagoren
arauzko grafiak eman ziren. Datu dokumentalak eta ahozkoak ugariagoak ziren
arren, eskala hartako kartografian errotulatu beharreko lekuen hautespen bat
egin zen. Lan hauen emaitzak Jaurlaritzako Web orrian kontsulta daitezke11
eta Aldundien esku ere jarri dira beren kartografia lanetan erabiliak izateko,
eskaintza horri oso erantzun desberdinak eman bazaizkio ere12.
Iparraldeko legezko egoera zeharo desberdina izanik ere, gauzak ez daude pintatu ohi dizkiguten bezain ilun. Frantziako Errepublikan Institute Géographique National izaten da mapak egitearen ardura duena. Mapa hauek oso
ongi banatzen dira –edozein liburu-denda nahiz kioskotan aurki daitezke– eta
benetako tresna normalizatzaileak izaten dira. Baina beste alde batetik, gauza
jakina denez, Frantziako hizkuntza ofizial bakarra frantsesa da. Gainerako
hizkuntzei duela gutxi ukatu egin zaie bestelako estatuserako bidea. Hala ere,
10
JIMENO JURÍO, José María (zuz.): Nafarroako toponimia eta mapagintza / Toponimia y
cartografía de Navarra, LIX liburuki, Nafarroako Gobernua, Iruñea, 1992-1999.
11
EAEko toponimia, http://www.euskadi.net/euskara_toponimia
12
Neurri handi batean lan honen emaitzak jasotzen dituen lehen argitalpena hau dugu: Biz
kaiko gidaliburua / Guía de Bizkaia, 2004, e. 1:20000, Bizkaiko Foru Aldundia, Hirigintza eta
Udal Harremanen Saila, Bilbo, 2004
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urrats xume batzuk eman dira errepublika horretan ere, euskara eta gainerako
hizkuntza gutxituak «babestu beharreko ondare»tzat hartuak izan baitira. Iparraldean Euskararen Erakunde Publikoa izenekoa jarri da abian eta, besteak
beste, euskal toponimoak euskaraz ere errotula daitezen zaintzeko egitekoa du.
IGNk berak ere, Euskaltzaindiari eman zion bere mapetako toponimia euskarazko grafia propiora pasatzeko mandatua eta egitasmoa aurki amaituko da,
Iparraldeko euskaltzainek eta Onomastika batzordearen parte hartzearekin.
Guztira 12000 leku-fitxa baino gehiago biltzen ditu datu base honek, corpus
dokumental xume baten eta egindako ahozko bilketaren bermearekin.
TOPONIMIA ARAUTZEKO IRIZPIDE OROKORRAK
Euskara batua edo estandarrerako oinarriak jarri zirenean, ondare
amankomuna lehenetsi edo, baliabideen ugaritasunaren aurrean, euskalki-aldaeren arteko hautua egiteko eredua onartu zen nolabait. Hala ere, badirudi
bide estandarizatzaile hauek hizkuntza arrunterako direla baliagarriak eta ez
onomastikaren alorrerako. Hala, Aretxabaleta, Sorholüze, Uribarri eta Aizkorri
idazten dugu gaur egun, eta ez Haritzabaleta, Soroluze, Hiriberri edo Hai
tzgorri. Adibideetan ikus daitekeenez, leku-izenetan –eta orobat deituretan–,
aldaera dialektalak onartzen dira erabilera jasorako ere.
Euskara batuaren hasierako garaietan, ez ziren gutxi izan euskaltzaleen
artean gertaturiko eztabaidak, borrokak eta ezinikusiak: H letra dela eta, euskal
kien gainbehera zela eta, hizkuntza artifiziala ote zen estandar hura... bakoitzak
bere txokoan (euskalkian, herrian, auzoan, etxean...) erabiltzen zena defenditu
nahian ari zen. Hizkuntza arruntean nola edo hala debate hura gaindituta dagoela ematen duen arren, badirudi eredu populista –jatorrista– haren defenda
tzaileak gaur egun plaza berria aurkitu dutela dema zaharkitu honetarako: toponimia. Euskara estandarraren eredu jasoaren arrakasta inor gutxik eztabaidatzen
duen garaiotan, joera zahar haiek alibiatzeko irteera toponimian aurkitu dute.
Hitz arruntak ez, baina leku-izenak, bakoitzak esaten dituen erara idatzi behar
omen dira. Eta hori gainera, aipatu sistema estandarrean integratzeko. Horregatik, oraindik badago Ibarla, Izal, Olazti edo Seani bezalako herri-aldaeren erabilera defenditzen duenik (Ibarrola, Idiazabal, Olatzagutia eta Zeanuri).
Kontrako muturrean, paperetan idatzirik ageri dena erabili behar dela
dioenik ere ez zaigu falta. Euskaraz Bilbao, Huarte, Sopelana edo Rentería
aldaeren aldekoek argudiatzen dutenez, izen horiek dokumentazioan beti ageri omen dira horrela idatzirik. Lehen esan dugun bezala, paperetan era horiek
aurkitzea eta ez besterik, ez da harritzekoa, euskara ez baita inoiz ere izan
administrazio hizkuntza eta, eremu tematiko mugatu batzuk kenduta, ia itxita
izan duelako idatzizko erregistrorako bidea. Halako argudioen atzean, historizismo elitistaren moduko jarrera sakonagoak ezkutatu ohi dira. Hauentzat
Bilbo, Uharte, Sopela edo Errenteria dioena aldeano bat da eta aldeanadak
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ez dira idatzi behar. Euskara iletratuen hizkuntza zela irakur daiteke iturri
historiko zaharretan («lengua vulgar vascongada»), baina gaur egun jarrera
horietan tematzeak ez dirudi zentzu handirik duenik: euskarak ere badu –edo
izan behar du– bere erregistro kultoa.
Eta nola ezartzen dira toponimoen arauzko era jasoak idazteko irizpideak?
Irizpide nagusia emanda dago dagoeneko. Euskalkiak errespetatu egin behar
dira onomastikaren alorrean. Euskalki gehienak erabili izan dira –zein gehiago
zein gutxiago– literatur lanetan eta, beraz, badute beren eredu idatzia, formal
ki gehienetan urrun samar geratzen bazaigu ere. Grafia kontu batzuk gora
behera (tx-ch-tch, x-sh-ch, ñ-in, ll-il, y-j, h-Ø...), era dialektal arauzkoak nola
edo hala ezarrita daude de facto, hots, badakigu idazkera zaharra gaurko usadioetara moldatzen. Euskalki batzuek, gainera, badute barneko batasun hori
babesten duen kultur-talde edo erakunderik. Baina kontuz. Euskalkitzat ez da
hartu behar edozein herritan edo auzotan «esaten den» guztia. Bistan da, aldagarritasunaren alderdi askoren atzean ez dagoela euskalkien babeserako
borondate legitimoa, bereizi nahi antzu eta kaltegarria baizik. Argi dago toponimia lurrari bereziki lotutako iker-eremua dela. Beharbada horregatik, lekuan
lekuko biztanleek bereziki propioa den ondaretzat dauzkate beren inguruko
leku-izenak. Maizenik, beren gurasoengandik berengana emandako jauzi
itzelaz ere ez dira ohartzen eta jatortasunaren mukurua «bertakoen» gaurko
esanetan dagoela sinesten dute irmoki. Hori ez da tradizioa jagotea.
Tradiziozko euskalki literarioek erakutsitako ondarearen babesa ez ezik,
Onomastika batzordearen irizpideetan euskara estandarrean jarraitu ohi direnekin bat etor daitezkeen irizpide «orokorrak» defenditzen dira. Adibidez, ez
da Madarixa idazten euskara batuaz mendixa edo haundixa idazten ez diren
arrazoi berberagatik. Haren ordez, idatzizko Madariaga hobesten da eta bakoi
tzak ahoska dezala bere eskualdean egiten den moduan. Kontrara, Urioste eta
Irigibel toponimoak euskalki desberdinetako aldaera jator eta babestekotzat
hartuko ditugu, esanahi berbera badute ere. Euskara ultraestandarrean Hiriatze
eman beharko ote genuke?
Toponimia biltzean dialektologia arruntean hain erraz aurkitzen ez diren
hainbat eta hainbat fenomeno autonomo eta bereiz aurkitzen dira, eskualdez
eskualdeko ezaugarri interesgarri askorekin batera. Guk ez dugu defendituko
halakoak ez direnik arakatu eta ikertu behar. Baina hizkuntza estandarrerako
toponimia arauzko bat behar dugu. Eta behar dugu ez daukagulako. Eta ez
daukagulako gertatzen zaigu jendeak ez dakiela zer-nolako seinaleztapenak
jarri, ez dakiela nola deklinatu behar diren urruneko nahiz etxe ondoko lekuizenak, ez duela asmatzen toponimoa eta generikoa josteko tenorean...
Horiek guztiak araupetzeko eta euskara estandarraren idatzizko erregistroan integratzeko ari da lanean Onomastika batzordea. Askok uste dutenaren
kontra, toponimia arautzeko prozeduran ez dira lehenik irizpideak jartzen eta
gero toponimoen grafiak erabakitzen. Metodologia egokiaz egindako toponi-

TOPONIMIA IKERKETEN OINARRI TEORIKOAK - Patxi Galé

607

mia ikerketetan aurkitzen eta identifikatzen diren fenomeno guztiak, hala
dokumentazio idatzian aurkitutakoak nola ahozko bilketan jasotakoak, tipifikatu behar dira eta bakoitzari komeni zaion soluzio grafiko egokia bilatu behar
zaio. Eta segurtasunez egiteko, fenomeno bakoitzaren neurria, tradizioa eta
hedadura geografikoa ezagutu behar dugu lehenik.
IRIZPIDEAK NONDIK HELDU DIREN
Toponimian aurkitzen ditugun hizkuntza-gertakari asko Euskal Herri
osoan zehar kausi daitezke, orainean nahiz iraganean eta gehienetan soluzio
grafikoa bat bakarra izatea da egokiena. Adibidez, bokalarteko -n- hotsaren
erorketa, beste zenbait hizkuntzatan ez ezik, euskararen barietate guztietan ere
gertatzen den fenomenoa da, eta tradizio luzeko fenomenoa. Hortaz, aski dugu
-n-rik gabeko aldaeraren berri xume bat aurkitzea, euskal era arauzkotzat Berrikao, Gauza, Gindao edo Sopela aldaerak hobesteko (gaztelaniaz Berricano,
Ganuza, Guindano eta Sopelana).
Beste zenbaitetan, ordea, euskalki zehatz bati dagozkio ezaugarriak eta
orduan, aintzat hartzekotan, bakarrik eremu geografiko horretan onartzen dira,
irizpide bezala, grafia horiek. Adibidez, Olabarri izena da arauzkoa Bizkaiko
Fruizen, baina Olaberria Gipuzkoako Goierrin nahiz Nafarroako Eugin.

Maiz gertatzen da fenomeno bakar batek tradizio desberdina duela eremu
geografiko bitan. Kasu hauek askotan eztabaidatuak izaten dira, baina badirudi zuhurrena tradizioa errespetatu eta azken orduko analogiei merezi ez duten
mailarik ez ematea dela. Halaxe, mendebaldeko eredu idatzietan oso ondo
dokumentatua eta gure egunetara arte heldu den -ena etxe-izenen atzizkia
(jatorriz edutezko genitibo hutsa baino ez dena) gordetzearen aldeko jarrera
erakutsi du Onomastika batzordeak, nahiz eta gaur egun (XIX. mendetik datorren bolada) Bizkaiko eta Debarroko leku askotan -ene esaten den. Hauen
defendatzaileek Gipuzkoako ekialdetik harantz aurkitzen den eta tradizio luzeagoa duen -enea ezaguna erabiliko dute ahotan argudio bezala. Baina Biz
kaian ez bezala, Nafarroan-eta XVII. mendean jada dokumenta daitezkeela
isilpean gordeko dute. Gure iritzian, Arotzena arautu behar da izen horretako
etxea mendebaldean eta Arotzenea ekialdean.
Fenomeno bakoitzaren aurrean nolako soluzioak eman daitezkeen proposatu, eztabaidatu eta ondoko irizpideen formulazioa ez dira egin hutsaren
gainean. Horretarako bidea gorago aipatu diren corpus toponimikoak eta, bereziki, haien datutegi dokumental eta ahozkoak izan dira oinarria. Hau da,
arauzko soluzio grafikoak beti proposatu dira datu multzo aberatsen bermearekin eta Euskal Herri osoaren perspektiba zabala begi aurrean edukita. Lehen
aipatu diren lanek beren ekarpena izan zuten irizpideen eremuan eta goian
aipaturiko ordenean joan ziren ekoizten eta argitaratzen. Nafarroako toponimia
bilduma plazaratu ondoren, Onomastika batzordeak ordura arteko irizpideen
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bilduma atera zuen13, lan hartan zehar aurkitutako problematikak eta bilatutako
soluzioak aditzera emanik.

Deustuko Unibertsitatean Bizkaiko toponimiaren ikerketari ekin zi
tzaionean, irizpide haiek berak izan ziren abiapuntua baina, euskalkiaren berezitasunagatik problematika berri eta desberdin asko aurkitu ziren eta irizpide
zehatz ugari proposatu, eztabaidatu eta ezarri behar izan ziren. Irizpide hauek
ere Onomastika batzordearen oniritzia jaso zuten eta Eusko Jaurlaritzaren Web
orrian eskura daitezke14. Arabako arautze lanak ere bere ezaugarri bereziak
izan zituen, bereziki euskara desagertu den lurraldeetako euskal toponimia
arautu behar izan zelako, sarritan guregana desitxuratu samarra heldu dena.
Gipuzkoaren kasua ez zen hain aberasgarria izan irizpidegintzaren aldetik,
jakina denez, gipuzkera eredu estandarretatik hurbilago dagoelako.

Gaur egun Iparraldeko toponimia lanaren lehen fasea amaitzen ari delarik,
garrantzi berezia ematen ari zaio lurralde haietako leku-izenetan erabili behar
diren arautze irizpideei. Maiz Iparralde errealitate bakun eta sinple baten moduan irudikatzen badugu ere, euskalkien aldetik konplexu samarra da eta tradizio nahiz usadio dialektal horiek babesteko soluzio plural eta egokiak bilatu
dira eta halaxe aplikatu. Iparraldeko lan hori burututakoan, komeniko litzateke
irizpide horien guztien bilduma sistematizatu eta ondo ordenatu ondoren,
modu didaktiko eta erabilgarrian nola edo hala plazaratzea, baina hori etorkizunerako beste kontu bat da...
Aipatu diren lan hauek eta beraien aurrekariak, nolabait esatearren, ikuspegi «makro» batetik egin dira eta, horrenbestez, hedadura handiko helburu
horrekin bat datozen metodologia «makro» batzuk erabili dira. Lan hauek ez
dira, hala ere, azken muga edo helburua. Haien ondoren sakontasun handiagoko lan «mikro»en txanda dugu. Lan metodologia zehatzagoak eta arakatze
lan exhaustiboagoak ekar ditzakete lan hauek. Bigarren urrats honetan koka
ditzakegu nolabaiteko boladan dauden herri monografiak. Sakontasun, zehaztasun eta exhaustibitate handiagokoak izanik ere, badute arrisku berezi bat
ikertzaileek begi-bistan eduki behar luketena: toponimiaren kontua gai identitarioekin lardaskaturik egon ohi da gure irudimenean eta, sarri askotan,
hizkuntza aldaeren aberastasunak non amaitu eta txokokerien nahaskeria an
tzua non hasten den ez dago nahi eta behar genukeen bezain garbi. Bakoitzak
bere herriko produktuak promozionatu nahi izaten ditu eta ikertzaile askok
aurkitu uste izaten dituzte izugarrizko altxorrak etxe ondoko toponimian eta
auzokide diren informatzaile jatorrengan. Orain arte beste inork erreparatu ez
dituen fenomeno fonologikoak identifikatzen dituzte, inoiz euskararen jatorrian eta protoeuskeraren sekretuetan argia egingo dutenak...
13
GORROTXATEGI NIETO, Mikel & SALABERRI ZARATIEGI, Patxi: «Toponimia
txikia arautzeko irizpideak», Euskera, XLV (2000-1), 273-314. Separatan ere argitaratua.
14
Toponimia arautzeko lan-taldea: Euskaltzaindiaren irizpideak. Erabilera eta oharrak,
http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/eu/contenidos/informacion/6511/eu_2418/adjuntos/IrizpideakHPSDeikerZuzendua20051.pdf
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TOPONIMIA IKERKETA BATEN URRATS NAGUSIAK
Gure eremu geografikoan lanean ari diren ikertzaileen lan ildoetan bi
joera nagusi antzematen ditugu. Alde batetik, Euskal Etnografia Eskola zaharraren ondorengo jo genezakeena eta, bestetik, eskola historiografiko tradiziozalea deit genezakeena. Lan ildo huts eta garbi hauek idealak dira, noski,
errealitatean beren ezaugarriak nahasten eta konbinatzen dituztenak. Hala ere,
edozein toponimia lan harturik, erraza da egileak zein muturretatik hurbil
dauden antzematea.
Joera etnografiazaleak beti lehenetsiko ditu ahozko informatzaileengandik
landa-lanean lorturiko datuak eta mesfidantzaz –bigarren mailako osagarri
bezala– aztertuko du dokumentazio idatzia. Halako ikertzailea populismorantz
makurtuko da segur aski arauzko eren grafia erabakitzerakoan. Ondorioz,
ezaugarri dialektalak ez ezik, txoko bakoitzeko aldaerak eta fonetismo «jator»
guztiak ere babestu nahi izango ditu idazkera estandarra medio. Eskola folklorista honek, XIX. mendeko erromantizismoan du azken sustraia eta, beste toki
batzuetan modaz pasatu bada ere, gurean oraindik ospe ona izaten segitzen
du. Egia da 1920. urteen hamarkadan Arantzadik eta Barandiaranek bul
tzatutako metodologia etnografikoak zaharkiturik daudela gauza askotan, bereziki beren oinarri teoriko eta ideologikoetan. Hala ere, onartu behar dugu
oraindik gaur egun balio handia duten zenbait prozedura diseinatu zituztela
duela ia ehun urte. Metodo horiek ezagutu, baloratu, iragazi eta erabil daitezke
gure alorreko landa-lana egiterakoan. Euskararen eremuan horren aitzindariak
izan ziren sasoi bertsuan Resurrección María Azkue, Arturo Campión eta,
toponimiari gagozkiola, gorago aipatu dugun Luis Eleizalde ere.
Kontrako muturrean historizismo elitista izango genuke. Lan ildo hauen
zaleek «toponimia historikoa» dute gustuko. Aztertzen duten lur eremuko
biztanleengandik informazioa biltzea ez dute beharrezkoa ikusten, «egiazko»
datuak dokumentazio historikoan agertzen direnak direla uste dutelako. Dokumentalista jakintsuaren informazioak du lehentasuna, eta herritar xumeek darabiltena haren desitxuraketa baino ez da. Honen atzean, eskola historiografiko
enpiristen metodoak eta jakintzaren banaketa elitistaren ideologia gorde ohi
dira. Gaur egun –bereziki «adituen» elitismo hori– oraindik indartsu daude
joera hauek gure arteko zenbait kultur erakundetan, nahiz beste herrialde ba
tzuetan aspaldi zaharkiturik gelditu diren. Eskola honetakoek ez dute euskararik aurkituko arakatutako dokumentazioan eta, ondorioz, euskara apenas
existitu ere ez dela egin aterako dute konklusio zientifiko bezala, are gutxiago
euskal toponimoen euskal grafiarik... Hala ere, onartu beharra dago haien
metodo enpirikoen hainbat prozedura, oso baliagarriak direla gure ikerketen
datu dokumentalen bilketan.
Bi muturreko joera hauek aipatuta, gogora ekar dezagun zein ote den
toponimia ikerketen helburua. Ikerketan zehar interes nahiz balio handiko pila
bat informazio batu, aztertu eta aurkeztu ahal den arren, euskarak faltan due-
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na eskaintzea da, gure ustez, bilatu behar dena. Ahozko erek, definizioz, bizirik dagoen toponimiaren berri ematen digute. Baina ahozko erregistroa zein
ote den ez da gure gabezia nagusia. Batez ere idatzizkoa falta zaigu. Gure
problema da idatzizko toponimiarik ez dugula edo, bestela esanda, euskal
toponimia beste hizkuntza batzuen arau grafikoekin idatzi dela orain arte eta,
beraz, ez dakigula leku-izenak euskaraz nola demontre idatzi behar ditugun.
Toponimia maila guztietan erabilgarri bihurtuko badugu, arauzko era grafikoa
zein den erabakitzea da toponimia ikerketa baten helburu nagusietakoa. Helburu horren premia argi ikusten badugu, onartu beharko dugu idatzizko datuek
garrantzi edo pisu handiagoa izango dutela erabaki beharrekoak erabakitzeko.
Ordea, idatzizko leku-izen horiek gehienak euskara ez diren beste hizkuntza
batzuetan jasota eta egokituta agertuko zaizkigunez, ahozko datuek informazio
hutsune hori betetzen lagunduko digute.
Baina helburuak helburu, ohiko ikerketa batek honako urrats nagusi
hauek izaten ditu15, neurri batean edo bestean ikerketa prozesuaren oinarriak
izango direnak: 1 Datu dokumentalen jasoera, 2 ahozko informazioaren bilketa, 3 toponimoen arautze grafikoa eta 4 izenen normalizazioa.
1. Fondo dokumental, kartografiko eta bibliografikoen inbentarioa eta
ondoko erauzketa.
   Denboraren arabera ordenaturik, dokumentazioan, mapetan eta abarretan idatzirik aurkitzen ditugun leku-izenek, beren historia idatziaren
berri ematen digute. Ez dira inpresioak edo memoria ariketa espekulatiboak, datuak baizik eta, horrenbestez, bilketa honetatik aparte utzi
behar dira iritzi, uste, interpretazio, herri etimologia eta era honetako
gauzak. Horrek ez du esan nahi halakorik ez dela jaso behar, daukaten
balioa eman eta dagokien sailean gorde behar direla baizik. Datu ho
tzak izanik ere, kontuan izan behar dugu iturri dokumental guztiek ez
dutela fidagarritasun maila bera eta jasotako lekukotzak garai bakoi
tzeko baldintzetara egokituta aurkituko ditugula ezinbestez (eskribauen irizpideak, administrazio hizkuntzaren ortografia, unean uneko
moda eta prestigioa…).
2. Ahozko informatzaileen bilaketa, identifikazioa eta informazioaren
bilketa.
   Laburbildurik, helburua gaurko erabilera mintzatuaren berri jasotzea
dela esan daiteke. Herriko leku-izen horien erabiltzaileei galdetzean,
izaera desberdineko arrazoi askorengatik, gertatuko zaigu aurreko fasean lortu ditugun era dokumentalak eta ahoz jasotzen ditugunak, ez
direla izango nahi genituzkeen bezain antzekoak. Hala ere, ahozko
15
Ikerketaren faseen deskribapen hau, ohar metodologiko gehiagoz horniturik, honako honetan kontsulta dezake interesa duenak: GALÉ GARCÍA, Patxi: «Toponimia ikerketak», FLV,
XXXIX (2007), 104. zkia., 161-172.
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informazio hau izango da antzina erabilitako izen dokumentatuak eta
gaurko eremu geografiko izendatuak erlazioan jartzeko biderik seguruena eta, gehienetan, bakarra. Informazio horien eramale fin eta
egokiak bilatu behar ditugu, beraz. Informatzaileak bilatzeko irizpideak kualitatiboak izaten dira, errepresentatiboak baino gehiago, hau
da, informatzaile egokia ez da herriko batez besteko tipo kulturala,
kultura zaharrean edo jatorrean jantzia dagoena baizik. Arrazoi beragatik, esan behar dugu jasotako datuek ez dutela balio errepresentatiborik zentzu soziologikoan, hau da, ez dira derrigor izen erabilienak.
Nola edo hala, aurreirizten dugu jatorrena bilatu behar dugula, ez
erabiliena. Iritzi hori zalantzan jartzen ez dugunean, ia inkontzienteki
ari gara hautu metodologiko zehatza egiten –ideologiaz zamaturik
dagoena, segur aski–. Hainbat galderari erantzuna ematea komeniko
da, onestasunez lan egingo badugu: Nortzuk bizi dira herri horretan?,
nortzuek erabiltzen dituzte izen horiek?, nola egokitzen dituzte esaldi
arruntetan?, zein hizkuntzatan txertatzen eta ahoskatzen dituzte?, nor
tzuek daukate gure lekuak izendatzeko edo bataiatzeko eskubidea?...
3. Toponimoen arautze fasea eta normalizaziorako proposamenak.
   Lanaren sustatzaileek ikerketa lanaren prozedura zuzena eta emai
tzaren kalitatea zainduko duen kultur erakunde bat aukeratu ohi dute.
Kontrol akademiko honexek emango dio lanari nolabaiteko bermea.
Erakunde akademikoek, ustez –behintzat hala egin ohi du Euskal
tzaindiak–, irizpide batzuk dituzte toponimoen idazkera arauzkoa zein
den erabakitzeko. Irizpide horiek, bereziak izanik ere, euskararen
normalizazio korapilatsuan emandako urratsekin bat etorri ohi dira,
euskal toponimiaren normalizazioa euskararen beraren normalizazioaren atal bat baita eta halaxe ulertzen ikasi behar baitugu. Gaztelania edo frantsesa bezalako hizkuntza normalizatu batean, oro har,
hiztunek sistema ortografiko egokia ezagutu eta erabiltzen dute apenas
desbideratzerik gabe. Hizkuntza horien akademiek emandako irizpideak ez dira zalantzan jartzen eta estatu boteretsu horien administrazioek ere, irizpide horiek onartu ez ezik, haien normalizazioa bultza
tzen dute ere oso modu eraginkorrean. Euskararen egoera, tamalez,
guztiz da bestelakoa. Horregatik oso ohikoa da erakunde, ikertzaile,
erabiltzaile edo zale bakoitzak bere gustuko idazkerak proposatzea,
hobestea edo jo-ta-su defenditzea. Sakabanatze hori gure hizkuntzaren
egoera ez-normalaren ondorio da alde batetik, baina egoera horretan
jarraitzeko lagungarri aktibo ere bihurtzen da, azken hau beti bilatutako helburu kontziente eta agerikoa ez bada ere.
4. Arauzko toponimia horren gizarteratzea eta normalizazioa.
   Laugarren fase hau ikertzaileen eskuetatik kanpo gelditu ohi da. Jasotako informazio guztia ordenatu, mapetan kokatu, oharrak erredaktatu,
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arauzko proposamenak egin –guk proposamen deitu ohi ditugu, azken
erabakia erabiltzaileen esku baitago– eta material hori guztia entregatutakoan, lana amaitutzat eman ohi du ikertzaileak. Ondoko fasea da,
ordea, garrantzitsuena, prozesu osoaren pizgarri eta azken helburua
delako. Ikerketaren emaitzak eta egindako proposamen horiek gizarteratu behar dira eta gizarteak bere egin arte, ez da gure helburua
erdietsiko. Badago afera honen inguruan, intereseko ideia bat iker
tzaile eta aditu guztiek etengabe buruan at xiki behar luketena.
Proposatzen diren toponimo arautu hauek herritarrengandik jasotako
informazioaren emaitza elaboratua dira eta, horregatik, deboluzio bat
bezala ulertzen hasi behar dira. Informatzaile/erabiltzaile hauek izango
dute azken hitza, zeren arauzko proposamenak normalizatu egin direla esateko, erabiltzaileen eguneroko praxian sustraiak luzatu behar
baitituzte. Eta horrek denbora eskatzen du.

EUSKALTZAINDIA ETA
ONOMASTIKA
Andres Iñigo
1. ATARIKOA
Euskara hizkuntza bat eta bakarra da, eta hizkuntza horren Akademia
Euskaltzaindia, nortasun juridiko osoa duen erakundea. Hortaz, berari dagokio gizartearen harreman guztietarako hizkuntza egokitzearen ardura eta
gidaritza.
Baina euskara egokitzea ez da bakarrik gramatika egiturak, hiztegia edo
ortografia landu, batu eta arautzea. Badago hizkuntza guztietan, eta euskararen
kasuan zer erranik ez, bertze alor aberats bat, izenen alorra, alegia. Gainera,
kontuan izan behar da Euskal Herriko eremu zabal batean euskara galduaren
aztarna bakarra Onomastika dela eta, hortaz, alderdi horiek euskaldunak izan
direla adierazten digun lekuko bakarra onomastika dela, toponimoak eta deiturak, batik bat.
Euskal literaturaren lehen liburuak XVI. mendea arte agertzen ez badira
ere, izenak anitzez zaharragoak ditugu; izenak baitira gure hizkuntzaren lekukorik zaharrenak, pertsona izenak (antroponimoak), jainko izenak (teonimoak) eta leku izenak (toponimoak)1, I. eta II. mendeez geroztik Akitanian
batez ere agertzen direnak2. Geroago, IX-X. mendeetatik aitzina, agirietan
agertzen zaizkigu, Nafarroakoetan bereziki. Izenak herriaren izanaz mintzo
zaizkigu; hortik, bada, euskal onomastikaren garrantzia.
Garrantzi horretaz, gure herriko idazle eta ikertzaileez gainera, kanpokoak
ere jabetu izan dira eta hor ditugu XVII. mendean hasi eta Baltasar Etxabe
eta Arnaud Oihenart(e) eta geroago Wilhelm von Humbolt, Pablo Pedro Astarloa, Arturo Campión, Achille Luchaire, Julien Vinson, Sabino Arana, Luis
Eleizalde, Henri Gavel, Ramón Menéndez Pidal, René Lafon, Julio Caro
Baroja, Koldo Mitxelena, Joan Coromines, Alfonso Irigoien... –izen batzuk
bertzerik ez aipatzeagatik–, beren idatzi eta ikerketa lanetan onomastikaz
arduratu direnak.
1
2

Mitxelena K. (1964: 15).
Gorrochategui Churruca, J. (1984).
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Aipamen berezia merezi du euskararen alorrean izan dugun maisurik
handienak, Koldo Mitxelenak. Haren lanetan argi ikusten ahal da onomastikarekin zuen interesa, Apellidos Vascos liburuan erraterako eta, kontuan har
tzekoa da, Fonética Histórica Vasca-n toki eta pertsona izenei ematen dien
lekua eta garrantzia. Seriotasun eta bide zientifikoa markatu zion Koldo Mi
txelenak onomastikari, bai eta Alfontso Irigoienek eta orain dela sei hilabete
utzi gintuen Henrike Knörrek ere. Berme zientifiko hori du, hain zuzen ere,
goiburutzat Onomastika batzordeak bere lanetan.
2. EUSKAL ONOMASTIKA ARAUTU BEHAR DA?
Hizkuntza landu guztiek lehentxeago edo geroxeago egin izan duten bezalaxe, Euskaltzaindiak ere, 1968an Arantzazuko Biltzarrean, hizkuntza batuaren aldeko apustua egin zuen; argi ikusten zelako hizkuntza estandarizatuaren
beharra, batez ere irakaskuntzarako eta idatziz komunikatzeko3.

Kontua da hizkuntza baten onomastika ez dela bi alor horietara soilik
mugatzen. Onomastikaren esparrua ezin da inola ere alor bakar batzuetara
murriztu. Arrazoiak begi bistakoak badira ere, labur azaltzearren bi hauek
aipatuko ditut:
a)	Alde batetik, pertsona guztiak izenei lotuak gaude. Denok ditugu gure
nortasuna adierazten duten izen-deiturak, denok bizi gara izena duen
herri edo hiri batean, izena duen etxe edo baserri batean edo, gu
txienez, izena duen karrika bateko pisu batean. Gure eguneroko bizi
tzan, segur aski, gehien erabiltzen dugun erreferentzia izenena da.
Zenbat pertsona eta leku izen ez ote dugu aipatzen egunaren buruan?
Ez dakit beharrezkoa ote den arrazoi gehiago bilatzen aritzea gure
izenak bildu, sailkatu eta ikertu ondoren forma arautua eman behar
zaiela ikusarazteko.

b)	Bertze aldetik, euskal izenen erabilera ez da bakarrik euskara dakitenetara edo hizkuntza honetan mintzatzen direnetara mugatzen. Erran
beharrik ez dago:
– Euskara ez dakitenek ere egunero entzuten, irakurtzen, idazten edota ahoskatzen dituzte izen horiek.
– Euskal Herriko mugetatik kanpo, gero eta hedadura zabalagoa har
tzen ari dira gure ponte izenak eta, egungo hedabideak eta informatika direla medio, gure deiturak eta toponimoak munduko xoko
guztietan ageri dira.
Hortaz, gure onomastikaren errepertorioa, izana duen herriaren izendegia
den heinean, neurri batean behintzat, gure herriaren berezitasun eta nortasuna3

Villasante, L. (1978: 443-444).
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ren adierazgarri da4, mundu zabalean gure hizkuntzaren prestigioaren erakusleihoa. Beraz, ukaezina da duen balio historikoa eta estetikoa5.
Gauzak horrela, argi dago euskal onomastikaren Corpuseko izenen aldaera arautua ezartzearen garrantzia eta beharra; izen horien erabilera zuzena izan
dadin, gure hizkuntzaren prestigiorako eta gure herriaren nortasuna behar
bezala agerrarazteko6.
Onomastikaren erabilera okerra edo finkatu gabea ez da gure herriaren
nortasunaren alde mintzo, ez eta gure hizkuntzaren prestigioaren alde ere.
Gramatika, hiztegi eta ortografiaren alorretan bezalaxe, onomastikarenean ere,
erabilera zuzena hizkuntzaren prestigioaren seinale da. Gainera, kontuan izan
behar da onomastika dokumentu eta xafla ofizialetan agertzen denez, gure
euskal izenak denek irakurtzen dituztela, bertako euskaldunek eta ez euskaldunek eta kanpotik etortzen direnek.
Horregatik diot onomastikaren erabilera, neurri handi batean behintzat, gure
hizkuntzaren osasunaren eta prestigioaren adierazle dela, eta begi bistakoa da
alde handia dagoela osasuntsu agertzetik gaixorik eta ahul agertzera.
Azpimarratu nahi dut, bada, hizkuntzaren zuzentasunak, eta zuzentasun
horren barruan onomastikarenak, garrantzi handia duela, zenbaitek ematen
diotena baino handiagoa, eta gertatzen ahal dena da –eta gure Herrian oraindik
ere maiz aski gertatzen da– ezjakintasun, axolagabekeria edo utzikeriagatik
zenbait jende garrantzi horretaz ez jabetzea.
3. EUSKALTZAINDIAREN ARDURA ETA LANA ONOMASTIKA
ALORREAN
Euskalt zaindia 1918-19an sortu zen eta berehala jabetu zen bere
eginbeharretako bat onomastika ikertzea eta lantzea zela; alde batetik, al
txor kultural aberat sa delako eta, bert zetik, izenak zuzen erabilt zearen
garrantzia –arautzearen premia– ikusi zuelako. Euskaltzaindiak bere sorreratik agertu zuen berariazko batzordea eratzeko beharra. Kontuan izatekoa
da Oñatin 1918an egindako lehendabiziko Biltzarrean Julio Urkixok zioen
4
Leku izenei dagokienez, honela dio GENUNG (Groupe d’esperts des Nations Unies pour
les noms géographiques) erakundeak: «les noms géographiques proclament notre identité nationale, notre patrimoine culturel». Bulletin d’information toponymique, 1. zenbakia.
5
Moran i Ocerinjauregui, J. (1996: 7-8). Onomastikaren bi atalei buruz (antroponimia eta
toponimiari, alegia) hau dio: «No solament aporten una informació científica, lingüística i humana considerable, i per aquest motiu s’han dedicat i es dediquen molts lingüistes a l’estudi etimològic i diacrònic d’aquests noms, sino que també posseeixen un valor estètic considerable».
6
GENUNG-ek hau dio: «un nom écrit de façon correcte est une source très importante pour
toute recherche linguistique, historique et culturelle». Bulletin d’information toponymique, 2.
zenbakia.
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hau: «según indiqué en el Congreso de 1911, un estudio que tiene gran
importancia para la vascología es el de nuestra toponimia, pues como los
nombres de lugares en Euskalerria se refieren, con frecuencia, a la configuración de los montes, de los valles y de las casas; a su situación, a los
árboles y plantas, su estudio proporciona datos de gran interés»7. Gainera,
euskara Administrazioaren hizkuntza ofiziala inoiz izan ez zenez, eskribau
eta funtzionarioek euskal izenak erdal grafian idazten zituzten eta, ani
tzetan euskara ezagutu ez eta nolanahi idazten zituzten, edo erdarara itzuli.
Horretaz gainera, kontuan izan behar da, ordurako, zenbait pertsona eta
erakundetan nolabaiteko lurrikara sortu zuela Arana-Eleizalderen Deunixendegi euzkotarrak. Egile hauen ekarpena aipagarria da eta ukaezina
urratu zuten bide berriak gizartean izan zuen onarpena; baina, aldi berean,
erabat eztabaidagarria, aurreko tradizioarekin tabula rasa eginez, izenak
euskaraz emateko aplikatu zuten zenbait irizpiderengatik. Hori guztia zela
eta, Azkue lehendabiziko euskaltzainburuak hasiera hartan bertan, 1920an,
sortu zuen «Toki eta giza izenak atala» («Sección de toponimia y
patronimia»)8.
Euskaltzaindiak 1968an hizkuntza batuaren (estandarizatuaren) aldeko
erabakia hartu zuen. Horren aplikazioa hizkuntzaren sail guztietan egin behar
zela ikusi zuen eta hala egiten hasi zen ortografian, hiztegian, gramatikan...
Onomastikari dagokionez, hasiera batean, 1971n, Euskal Herriko udal eta auzo
izenak ikertu eta finkatzeko asmoarekin berariazko batzorde bat eratu zen,
«Izendegi batzordea» deitua. Lan ikaragarria zela ikusita, udal izenak soilik
ikertzea erabaki zuen. Lan horren emaitza da Euskaltzaindiak 1979an kaleratu
zuen Euskal Herriko Udalen Izendegia.
Batzorde honen eraketan ditugu, bada, urte batzuk geroago sortuko zen
Onomastika batzordearen oinarriak. Lehenengo lan hori gauzatzeko izandako
zailtasunen lekuko dugu orduz geroztik batzordekide den Jose Luis Lizundia
euskaltzaina.
Bitartean, Akademiak Jose Maria Satrustegi euskaltzainaren gidari
tzapean, garrantzi handiko bertze proiektu bat jarri zuen abian, Euskal Izendegi-arena, ponte izenena alegia. Ordura arte erabilitako izendegi ezagunak
Arana-Eleizalderen Deun-ixendegi euzkotarra (1910) eta Aingeru Irigaraik
Euskaltzaindiaren izenean argitaratutako Euskal Izenlerroa (1966) ziren. Ongi
ikusiak eta onartuak izan baziren ere, lan horietan agertzen ziren izenek ez
zuten garaiko euskal gizartearen gose-egarria aski betetzen, gizarteak zerbait
7
Julio de Urquijo e Ibarra, «Estado Actual de los Estudios Relativos a la Lengua Vasca»
in Primer Congreso de Estudios Vascos. Recopilación de los trabajos de dicha asamblea, celebrada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de septiembre de 1918, bajo el patrocinio de las
Diputaciones vascas. Bilbao, 1919, 424. or.
8
Euskatzaindiaren Barneko araudia / Reglamento interior de la Academia de la Lengua
Vasca. Eusko argitaldaria / Editorial vasca, 1920. I. atala, 2. puntua.
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gehiago nahi eta eskatzen baitzuen. Euskal onomastikaren harrobian ezkutaturik zeuden hainbat izeni ofizialtasuna eman eta argitaratzearen beharra zegoen.
Hori izan zen Satrustegiren Izendegi-arekin emandako urratsa. Hiru aldiz argitaratu zuen Akademiak Euskal Izendegia deitutako liburuxka, lehendabizikoa 1972an 700en bat izenekin, bigarrena 1977an9 1.200ekin eta hirugarrena
1983an, 1.850en batekin.
Izendegi horrek gizartean izandako onarpen eta arrakastaz jabetzeko aski
da hurrengo urteetan ponte izenetan izan zen aldaketa ikustea. Mikel Gorro
txategik, Onomastika batzordeko idazkariak, argitaratu zuen lan batean azaldu
zituen datuak adierazgarriak dira10. Hego Euskal Herrian, XX. mendearen erdi
aldera jartzen ziren ponte izenak mende horren azken hamarkadan jarri zirenekin konparatuta, argi ikusten ahal dugu izandako aldaketa. Hauek ziren lehendabiziko lekuetan agertzen zirenak:
a) Gizonezkoetan
XX. mendearen
erdi aldera
José Luis
Francisco Javier
José María
Antonio
José Antonio
José
Manuel
Jesús
Francisco
Angel
Jesús María
Miguel Angel

b) Emakumezkoetan
XX. mendearen
azken hamarkada
Mikel
Jon
Aitor
Asier
Ander
Iñigo
Iker
David
Xabier
Javier
Unai
Julen

XX. mendearen
erdi aldera
Maria Carmen
Begoña
María Jesús
Carmen
María Teresa
Isabel
Pilar
Concepción
Ana María
María Pilar
María Ángeles
Teresa

XX. mendearen
azken hamarkada
Leire
Amaia
Nerea
Maria
Ane
Laura
Ainhoa
Andrea
Sara
Marta
Irati
Cristina

Izen berri horien eragina Euskal Herritik kanpo ere hasi zen hedatzen.
Aitor, Eneko, Iker, Arantxa, Edurne eta bertze hainbat euskal izen, gero eta
arruntago entzuten dira han-hemenka. Madrilen, erraterako, orain dela hamar
urte argitara emandako lan batean 737 Amaia, 673 Ainhoa, 153 Estibaliz eta
111 Leire ageri ziren11.
9
Espainiako 17/1977 lege berriari esker, bigarren argitalpenean sartu ahal izan ziren bostehun izen gehiago. Ordura arte, ez zitekeen euskaraz jar erdal baliokide zuen izenik. 1977tik aitzina
zilegi da Estatuko edozein hizkuntzatan jartzea.
10
Gorrotxategi Nieto, M. (2000: 155-164).
11
García Gallarín, C. (1998: 363).
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4. ONOMASTIKA EUSKALTZAINDIAREN BATZORDEEN
ORGANIGRAMAN: 1983
Akademiak eratu zuen laugarren batzordea izan zen, Hiztegigintza, Dialektologia eta Gramatika batzordeen ondotik. Onomastika batzordearen lan
esparruak bi arlo nagusi ditu: antroponimia (pertsona izenak eta deiturak) eta
toponimia. Oso esparru zabala da, kontuan izanik arlo nagusi horien azpi
sailkapenak: toponimia nagusia, txikia, kale izenak..., edota bertze atal osagarriak, hala nola, hagionimia, exonimia, oikonimia...
Hona hemen atalez atal, eta laburbilduz, Batzordeak 25 urte hauetan
(1983-2008) egindako lan garrantzitsuenak:
a) Ponte izenak
Lehen aipatutako 1972, 1977 eta 1983ko izendegietan izenen zerrendak
soilik eman ziren. 2001ekoan, ordea, izen bakoitzaren azalpena egin da, euskaraz eta gaztelaniaz.
b) Deiturak
1998an, Espainiako Justizia Ministerioarekin eta Eusko Jaurlaritzaren
Justizia Kontseilaritzarekin batera argitaratu zuen Euskal deituren izendegia.
Hamar mila deituratik goiti biltzen ditu. Espainiako Erregistro Zibiletan euskal
deituren idazkera egokitzeko erabiltzen den dokumentu ofiziala da.
c) Hagionimia: «Santutegiko izen oikoenak» (66. araua), «San, santu, done
eta besteren erabilera» (125. araua), «Aita Santuen izenak» (129. araua).
d) Toponimia
Euskaltzaindia da legez onartutako erakunde aholkulari ofiziala:
– Euskal Autonomia Erkidegoan 10/1982 Oinarrizko Legea, Euskararen
Erabilpena Arautzezkoaren eraginez.
– N afarroako Foru Komunitatean 18/1986 Foru legea, Euskarari
buruzkoaren eraginez.
Toponimia nagusia
Argitaratutako lanak:
1979an Euskal Herriko Udalen Izendegia kaleratu zuen, batik bat, Espainian demokrazia aroa estreinatu berriaren ondorioz, Hegoaldean udal izenak
ofizial egiteko sortu zen aukerari erantzun ahal izateko.
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Orduz geroztik, Onomastika batzordeak etengabe segitu du atal hau iker
tzen eta lan hauek argitaratu ditu:
– 1986an, Eusko Jaurlaritzarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko
herrien izendegia. Argitalpen honetan udal bakoitzaren barruan biztanle entitate izaera duten auzo ofizialen izenak ere bildu ziren.
– 1990ean, Nafarroako Gobernuarekin batera, Nafarroako Herri Izendegia. Lan hau erabili zuen Gobernuak euskal izen ofizialak finkatzeko
(«Eremu Euskaldun»ekoak eta «Eremu Misto»ko zenbait izen).
– 2001ean, 1986an egindakoa osatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko
biztanle-entitateak liburua. Argitalpen hau Euskal Autonomia Erkidegoko Udalen Federazioaren (EUDEL) eskutik egin zen.
Euskal Herriko udal izendegiaren arau izaera
Euskaltzaindiak 1998an udal izenei arau izaera ematea erabaki zuen.
2008an amaitu den lan hori hurrenkera honetan egin da:
– Iparraldeko probintziak: Zuberoa, Lapurdi, Nafarroa Beherea.
– Euskal Autonomia Erkidegoa: Gipuzkoa, Bizkaia, Araba.
– Nafarroako Foru Komunitatea.
Udal izen horiek argitalpen batean plazaratzeko prestatze lanak egiten ari
da Onomastika batzordea. Urrats berri bat emateko asmoa ere badauka, hots,
kontzeju eta auzo izenak gehituz, Euskal Herriko biztanle entitate guztien
izendegi osoa prestatu eta argitaratzea.
e) Arau izaera duten Onomastika batzordearen lanak
Onomastika batzordeak proposatuta, Euskaltzaindiak honako arau hauek
onartu ditu:
1.  Euskal Herriko udal izenak:
     92. 99. Zuberoa
    108. Lapurdi
    122. 128. 133. Nafarroa Beherea
    140. Gipuzkoa
    145. Bizkaia
    150. Araba
    155. Nafarroa
2.  Exonimoak:
    36. Frantziako errepublikako eskualde-, departamendu- eta hiriburuizenak
    38. Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak
eta hiriburuak
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     51.
     52.
     59.
     60.
     70.
    142.
    149.
    151.
    154.
    156.

Kontinenteak, geografia izen nagusi batzuk eta herritarren izenak
Munduko geografiako zenbait izen (mendiak, ibaiak, itsasoak)
Ibaiak
Aintzirak
Mundu zabaleko uharte nagusiak
Antzinateko eskualdeen euskarazko izenak
Euskal Herri inguruko exonimoak
Espainia-Frantzietako eskualdeen izenak
Europako eskualde historiko-politiko nagusiak
Alfabeto zirilikoz idatzitako izenak euskarara aldatzeko trans
kripzio-sistema

3.  Izen historikoak:
     76. Latin eta greziar izen klasikoak
     82. Grezia eta Erromako pertsonaia mitologikoak
    129. Aita Santuen izenak
4.  Hagionimoak:
     66. Santutegiko izen ohikoenak
    125. San, santu, done, eta besteen erabilera
5.  Bertzelakoak:
     57. Euskal herrialdeen, herritarren eta euskalkien izenak
    139. Euskal Herria izena
    141. Herri izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoak
    143. –erri(a) osagaia gaurko toponimian
Toponimia txikia
Esparru honetan ere Akademiak lan franko eta maila desberdinetakoa
egiten du. Onomastika batzordearen xede nagusia orientazio akademikoa ematea da, eskaintza hauen bitartez batik bat:
– Irizpide zerbitzua: Batzordeak toponimo txikiak idazteko irizpideak
finkatu zituen. Lehenengo testua P. Salaberri eta M. Gorrotxategi ba
tzordekideek egin eta batzordeak onartu zuen. Geroago, batzordea
testu hura osatzen joan da, zenbait zuzenketa eta gehiketa eginez, hain
zuzen, ikerketa berrien ondorioz sortzen diren egoera berriei erantzun
egokia eman nahian.
– Aholkularitza zerbitzua: Herri erakundeei (udalei, diputazioei, gobernuei) bereziki.
– Laguntza praktikoa: Herri erakundeetan (udaletan, diputazioetan, gobernuetan) toponimia txikiaren lana egiten ari direnei, lan metodologia egokia,
izenen bilketarako fitxa informatikoa, izenak arautzeko irizpideak, etab.
– Ikastaro edota jardunaldien antolaketa.
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Lankidetza horretan egin diren lan garrantzitsuenak:
– 1990-94: Nafarroako toponimia txikia. Lana Gobernuak egin zuen eta
Akademiak metodologia finkatzeko aholkuak eta izenak arautzeko
irizpideak finkatu eta emateaz gain, arautze lanean parte zuzena izan
zuen. Nafarroako Toponimia eta Mapagintza / Toponimia y Cartografía de Navarra bilduman argitaratu zuen Gobernuak lan hori 59 liburukitan, 1:10.000 eskalako mapak barne.
– 2001-2007: Euskal Autonomia Erkidegoko toponimia txikia. Eusko
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren enkarguz, Deustuko unibertsitateko Deiker institutuak lehendik egindako lana berrikusi
eta amaitu berri du 1:5.000 mapetako toponimiaren bilketa eta arautze
lana. Euskaltzaindiak finkatutako irizpideak aplikatu dira eta Onomastika
batzordeko ordezkari batek parte hartu du arautze lana gainbegiratzen.
– 2003az geroztik: Iparraldeko toponimia. IGN-k eta Euskaltzaindiak
egindako hitzarmenaren ondorioa da. Helburua 1:25.000 eskalako toponimia arautzea izan da. Lana amaitzear dago.
– 1996az geroztik: Gasteiz udalerriko toponimia historikoa. Gasteizko
udalak Euskaltzaindiarekin egindako berariazko hitzarmenaren ondorioz, xedea hiriburuko eta bere inguruko 64 herrixkatako toponimia
biltzea da. Laster argitaratuko dira bi lehenbiziko aleak.
Bertze zenbait argitalpen
– Onomasticon Vasconiae bilduma.
Onomastika batzordearen bilduma da. 1986. urtetik hona 25 liburuki argitaratu ditu. Gehienak toponimia lanak dira, herrietakoak batzuk, esparru
zabalagoa hartzen dutenak bertze batzuk, bai eta jardunaldietako aktak, etab.
– Herrietako ikerketak.
Gorago erran bezala, Akademiak herrietako toponimia ikertzeko laguntza
ematen die udalei. Ikertu aurretik helburuak, epeak, baliabideak, etab. jartzen
laguntzen die eta, proiektu bakoitzean zuzendari bat izendatzen du eta toponimoak biltzeko euskarri informatikoa ematen die. Lanen amaieran, izenak
arautzeaz gain, udalei emaitzak gizarteratzeko aholkularitza ere ematen zaie.
Horren guztiaren lekuko dira kaleratu diren herrietako toponimia liburuak,
mapak, eta bertzelako argitalpenak, CDak, DVDak, etab. Lan horietako gehienetan, Euskaltzaindiak aipatutako parte-hartzea izan du. Bertze batzuetan
Akademiari azken gainbegiratze lana soilik eskatu zaio.
1.  Argitara emandako lanak:
    – Onomasticon Vasconiae (OV) bilduman: Pasaia (OV 8), Andoain
(OV 10), Eibar (OV 13), Arrasate (OV 15), Urretxu-Zumarraga (OV
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18), Eibar-Elgeta (OV 21), Ermua Eitzaga (OV 22), Hondarribia (OV
23), Zaldibar (OV 24), Antzuola (OV 25).
    – Aparteko bildumetan: Barakaldo, Basauri, Bermeo, Etxebarri, Getxo,
Oiartzun, Tolosa, Zumaia.
    – Mapak soilik: Arrieta, Azpeitia, Balmaseda, Erandio, Galdakao,
Igorre, Irun, Laudio, Oñati, Otxandio, Turtzioz, Urdaibai, Urduña,
Zeberio, Zizurkil.
2. Amaituak, baina oraingoz argitaratu gabeak: Aiara, Bakio, Burgu,
Donemiliaga, Leioa, Urduña.
3. Abian daudenak: Ajangiz, Azkoitia, Berriz, Durango, Gernika, Gautegiz-Arteaga, Gorliz, Ibarrangelu, Ordizia, Sopela, Zaratamo, Zestoa,
Zornotza.
Badira, azkenik, aparte egin diren zenbait lan. Horien artean Labayru
Institutuak bere kasa eginak dituen Elorrio eta Lezama herrietakoak eta egun
egiten ari den Mungiakoa.
– Toponimiari buruzko tesiak.
Aipatzekoa da azken urte hauetan zenbait doktore tesi egin direla, Iparraldean bat eta Hegoaldean (Nafarroan) hiru. Horietako bi Euskaltzaindiaren
bildumetan argitaratu dira.
f) Kale izendegiak
Udal askok eskatzen diote Akademiari kale izendegiak aztertzeko eta
zuzentzeko laguntza. Batzordeak aspaldian finkatu zituen irizpide batzuk eta
jadanik Hegoaldeko lau hiriburu nagusietakoak, hots, Bilbo, Donostia, Gasteiz
eta Iruñeko kale izendegiak aztertu eta finkatu dira. Horietaz gain, Euskal
Autonomia Erkidegoko zein Nafarroako bertze udal askotakoak ere bai. Etengabe iristen ari zaizkio batzordeari eskari berriak.
Jardunaldi eta ikastaroak. Bost jardunaldi antolatu ditu batzordeak:
Gasteiz (1986), Urduña (1987), Lizarra (1990), Reno, (Nevada, EEBB, 1992)
eta Biarritz (1994). Horietaz gain, ikertzaileak eta toponimian interesatuak
trebatzeko zenbait ikastaro, hala nola: Etxarri Aranatz (1999), Bilbo (2008)
eta Durango (2008).
Onomastika zerbitzua
Akademiara heltzen diren kontsulta eta eskariak bideratu eta kudeatzeko
Euskaltzaindiak 2004an Onomastika zerbitzua sortu zuen. Arduraduna Mikel
Gorrotxategi, Onomastika batzordeko idazkaria da. Kontsulta horiek gero eta
ugariagoak dira eta, jatorriaren arabera, hiru atal hauetan sailkatzen ahal
dira:
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1. Erakundeak: gobernu, aldundi, udal, EUDEL, epaitegi, erregistro zibil,
EiTB, RENFE, FEVE, Euskotren, mendi federazioa...
2. Partikularrak: pertsonak nahiz enpresak.
3.  Web orria eta posta elektronikoa.
ECO egitasmoa
Euskal Corpus Onomastikoa (ECO) egitasmoa 2005ean jarri zen abian.
Proiektu honen helburua onomastika guztia: toponimoak, antroponimoak,
deiturak, exonimoak... datu-base bakar batean biltzea da.
Datu-base hori oso baliagarritzat jotzen da Akademiak egiten dituen lan
eta ikerketarako. Jadanik 116.000 fitxa inguru osatu dira (101.816 toponimo,
1.453 exonimo, 3.141 ponte izen, 9.480 deitura). Horietan 568.124 erregistro
idatziak –dokumentalak, linguistikoak, historikoak, kartografikoak...–, eta
97.445 ahozkoak biltzen dira. Toponimiari dagokionez, asmoa da Nafarroako,
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Iparraldeko toponimia guztia biltzea, txosten honen «Toponimia txikia» atalean aipatzen diren lan orokorretatik hasita.
Proiektu honetarako sortutako fitxa da, hain zuzen, «Toponimia txikiaren» atalean aipatzen diren «Herrietako ikerketak» egiten dituztenei eskaintzen
zaiena.
Egitasmo hau Onomastika batzordearen menpe dago. Batzordeak onar
tzen ditu urte bakoitzeko lanen edukiak eta kronograma. Proiektuaren eragile
eta arduradun teknikoa Patxi Galé batzordekidea da eta zuzendaria ba
tzordeburua.
Exonomastika batzordea
Onomastika batzordearen azpibatzorde gisa funtzionatu du zenbait urtez,
baina 2007az geroztik berariazko batzorde bihurtu da Akademiaren organigraman eta zenbait arau prestatu ditu.
5. ONOMASTIKAREN NORMALIZAZIOA ETA EUSKARAREN
KALITATE ETA DUINTASUN KONTUA
Euskaltzaindiak Onomastika alorrean egiten dituen lanak ezagutzera ematen ditu. Arau izaera duten erabaki guztiak argitaratzen dira eta Onomastika
batzordearen gainerako lanak: ponte izenak, deiturak, toponimoak, kale izendegiak eta abar ere ezagutzera ematen dira; batzuetan argitalpenen bidez, ber
tzeetan kontsulta egin duen bakoitzari erantzuna emanez, dagokion gomendioa
edota irizpenaren bidez. Hala ere, kasu frankotan nonahi ikusten ahal den bezala, onartu, arautu eta ofizial bihurtu diren izenak ez datoz bat zenbait izenda-
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pen, erregistro, dokumentu, argitalpen eta xafla ofizialetan idatziak ikusten
direnekin, ez eta zenbait hedabidetan ageri direnekin ere. Norberak jakinen du
ezjakintasuna, utzikeria edo bertako kulturari zaion errespetu falta dagoen
jokabide horren azpian, baina kontua da praktika hori bertako hizkuntzarekiko
estimazio eta errespetu eskasaren adierazgarri dela. Adibideetan gehiegi ez
luzatzearren, batzuk bederen aipatuko ditugu errandakoaren frogagarri:
a) Ponte izenak
Hagitz arrunta da Euskal Herriko erregistro edo dokumentu ofizialetan
honako hauen moduko akatsak ikustea:
–
–
–
–

Garazi-ren ordez Garasi, Garaxi, Garatzi
Itziar-en ordez Itciar, Itxiar, Iciar, Iziar, Ytziar
Usoa edo Uxue-ren ordez Usua, Usue, Uxoa, Uxua
Ibai-ren ordez Hibai, Ibay 12

b) Deiturak
Arrazoi historikoengatik euskal ponte izenak jartzeko oztopoak izan badira ere, gure deiturez ezin dugu gauza bera erran. Euskaldunon deitura gehienak euskaldunak dira; baina, euskara Administrazioan hizkuntza ofiziala
izan ez denez gero, dokumentu ofizialetan erdal grafian idatziak jaso ditugu
gure deiturak mendez mende. Bertzeak bertze:
–
–
–
–
–

Aldekogarai > Aldecogaray
Berakoetxe > Veracoeche
Kortaberria > Cortaverria
Oianluze > Oyanluce
Otxandategi > Ochandategui

Eta, zer erranik ez, urrutiagoko eskribauek idatzi dituztenean. Adierazgarriak dira, erraterako, Jose Garmendiak «Euskaldun abizenak Sevilla’n eta
Cadiz’en» izenburupeko lanean13 ematen dituen desitxuraketa adibideak:
–
–
–
–
–
–

Amezqueta > De la Mesqueta
Arribillaga > Rebillaga
Elorrio > Del Orrio
Echenique > Cenique
Legorreta > De la Gorreta
Jaunsaras > Jaunzaraz

Zorionez, berandu izan bada ere, gauzak aldatzeko bidea ireki zaigu.
Hego Euskal Herrian bederen, indarrean jarritako lege bati esker, nahi duen
12
Iturria: Nafarroako errolda. 1978tik aitzina jaiotakoen izenak. Nafarroako Gobernuko
Estatistika Zerbitzua.
13
Euskera XXVI, 245-278.
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guztiak bere deiturak euskal grafiara ofizialki alda ditzake14, lehenago zeuden
oztopoak gaindituta. Erran beharrik ez dago, lege honek deiturak normaliza
tzeko duen garrantziaz jabetuko bagina, epe laburrean euskal gizartearen
deituren egoera erabat aldatuko genukeela gure hizkuntzaren mesederako.
c) Toponimoak
Alor honetan emandako pausoak garrantzitsuak izan dira eta, gainera, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere izen ofizialak legeztatuak daude.
Baina sinestezina badirudi ere, kasu frankotan aginduak ez dira betetzen. Orain
dik gehiago, aginduak bete eta betearazi behar dituztenak, zenbait agintari eta
funtzionario alegia, dira xafla eder eta berrietan izenak oker jartzen dituztenak.
Erraten ari garenaren lekuko dira, bertzeak bertze:
Aspaldixko jarri eta zuzendu gabe dauden batzuk:
– Arraitzko bentak Arraizko bentak-en ordez, Erasun Eratsun-en ordez,
orain dela hogei bat urte gaizki jarri eta oraindik bere horretan segitzen
dutenak.
– Olagüe Olague-ren ordez.
– Bidasoa izena Baztan ibaiari, non eta Baztantzubi izena duen zubiaren
gainean hain zuzen.
– Juansenea etxea, izen desitxuratua eta euskal tradizioa erabat hausten
duena, sobera duen etxea hitzarekin Joanesenea-ren ordez.
– Las Barrietas Olabarrieta-ren ordez.
– Legazpia Legazpi-ren ordez.
– Oceka Ozeka-ren ordez.
– Luxaondo Luiaondo-ren ordez.
Jarri berri diren bertze batzuk:
– Zamarce Zamartze-ren ordez.
– Leurza Leurtza-ren ordez.
– Bértiz Bertiz-en ordez.
– Jauregia / Jaureguia. Azken hau erdal hitza izanen balitz bezala?
– Yauri / Jauregi. Lehenengoa euskal izena eta bigarrena gaztelaniazkoa
balira bezala?
d) Kale izenak
Zenbait herritan, kaleetako xafletan irakur daitezke, bertzeak bertze, honako izen hauek:
– Nagusi kalea Kale Nagusia-ren ordez
14
40/1999 legea, azaroaren 15ekoa, «Sobre nombres y apellidos y orden de los mismos»
delakoa.
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– Elgoyen kalea Elgoien kalea-ren ordez
– Lehendakari Aguirre Agirre Lehendakaria-ren ordez
e) Euskal oikonimia
Ezaguna da euskal gizartean etxeak (izan) duen nortasuna, Erdi Arotik
hasita agirietan eta modu ofizialean erregistratuak ageri baitzaizkigu etxe izenak. Euskal Herriko eremurik handienean etxeek beren izena dute eta izen
horien erreferentziak era askotakoak eta aberatsak dira: ponte izenak, izengoitiak, deiturak, lanbideak, toponimoak, etxeen ezaugarriak, etab.15. Bertzalde,
gure legeetan etxearen garrantziarekin batera bere izenari eutsi beharra ere
azpimarratzen da, Nafarroako Foruak dioenaren arabera behintzat16.
Izen horiek errespetatu eta berreskuratzeko kontzientzia aspaldikoa da
Euskal Herrian. Orain dela 90 urte inguru abian jarri zen izenak agerian para
tzearen aldeko proiektu bat, eta herri batzuetan gauzatu zen dirudienez17. Gaur
egun ere badago kontzientzia hori, herri frankotan ikusten ahal den bexalaxe.
Baina kontua da frankotan jendeak erran bezalatsu idazten direla oikonimoak,
jatorrizko izena ilunpean utziz eta, anitzetan gainera, erdal grafian idatziz.
Onomastikaren gainerako alor guztietan bezala beharrezkoa da etxeen kasuan
ere izenak arautuak ematea. Bi dira gainditu beharreko oztopoak:
1. Aldaera laburtu eta desitxuratuen ordez jatorrizko izenak ematea, behar bezala eta euskal grafian egokituak. Egia da lan txalogarria egin
dutela zenbait herritan etxe izenak berreskuratzeko, baina ez hain
txalogarria, eta penagarria anitzetan, izen horiek idatziak ematerakoan
forma arautua kontuan ez hartzea, edo hartu nahi ez izatea.
Batzuetan ahoskatu bezala idatziak agertzen dira:
– Ademenea Adamenea-ren ordez
– Aliñea Allinea-ren ordez
– Artxea Arretxea-ren ordez
– Arzua Arzubiaga-ren ordez
– Dolagaraia Dolaregaraia-ren ordez
Bertzeetan erabat desitxuratuak:
– Bisku Beaskoa-ren ordez
– Izal Irazabal-en ordez

Iñigo, A. (2000: 140).
«Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la compilación del derecho civil foral
de Navarra. Título II, Ley 38» delakoak honela dio: «la casa, sin constituir persona jurídica tiene
su propio nombre y es sujeto de derechos y obligaciones respecto a las relaciones de vecindad,
prestaciones de servicios, aprovechamientos comunales, identificación y deslinde de fincas y otras
relaciones establecidas por la costumbre y usos locales. Corresponde a los amos el gobierno de la
casa, el mantenimiento de su unidad y la conservación y defensa de su patrimonio y nombre».
17
Mugika, G. (1915: 323-327).
15
16
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– Sutxus Zuhatzu-ren ordez
– Uxar Urizar-en ordez
Eta azkenik, badira franko jatorrizko izen gardenean emanak, baina erdal
grafian idatziak:
– Arocenea Arotzenea-ren ordez
– Juancorena Joankorena-ren ordez
– Marticena Martitzena-ren ordez
2. Euskal Herriko hainbat mendetako ohitura eta tradizioa alde batera
utziz, azkeneko urte hauetan, modan jarri ondoren, zabaltzen ari den
joera da Biyak-bat, Zuk eta Nik, Gu biena, Gure ametsa, Gure kaiola,
Gure txokoa, Gure nahia, Gure bakea, Goxo-goxua eta antzeko izen
artifizial antxak jartzea, jadanik nonahi ikusten direnak. Joera hau
geldiarazi eta, ahal delarik, herriak izan duen ohiturari segitzea izanen
litzateke zentzuzkoena18.
6. ONOMASTIKA EUSKARAREN NORMALIZAZIOAN:
AKADEMIAREN ETA ADMINISTRAZIOEN EGINBEHARRA
Hasieran erran bezala, Euskararen Akademiari dagokio hizkuntza arau
tzea, gizartearen harreman guztietarako hizkuntza egokitzearen ardura eta
agintaritza19. Toponimiari dagokionez, K. Mitxelenak lehendabiziko Euskal
Herriko Udalen Izendegi-aren aurkezpenean, 1979an, argi adierazi zuen onomastika kontuetan ezin zela nor bere kabuz ibili eta Euskaltzaindiari zegokiola gidaritza20.
Onomastika gaietan ordea, bertzeetan ez bezala, ematen du euskaltzale
bakoitza –eta, anitzetan, euskaltzale izatera iristen ez dena ez ezik, hizkuntza
bera ezagutzen ez duena ere– hizkuntzalaria dela eta, batez ere, etimologia
kontuetan aditua.
Normatibizatze edo arautze kontua ez da gai erraza, ongi baitakigu, denboraren poderio eta bertze hainbat eraginengatik, gureganaino iritsi diren ida
tzizko aldaerak edo gaur egun herriaren ahotan erabiltzen diren aldaera laburtu eta desitxuratuak eta jatorrizko formak konparatzen baditugu, bien arteko
aldea aski nabaria dela. Badakigu berme zientifikoa lortzea ez dela kontu
erraza, eta horregatik badagoela arkaismo-an edo populismo-an erortzeko
arriskua. Hori guztia dela eta, gramatika eta hiztegi gaietan bezalaxe, onomas18
Joan Anton Rabella-k antzeko arazoa azpimarrazten du Kataluniako kostaldean eraiki
diren auzune turistikoetan. Kasu anitzetan lekuarekin eta tradizioarekin zerikusirik ez duten izenak
jarri dizkiete.
19
573/1976, otsailaren 25eko Erret Dekretua.
20
Mitxelena, K. (1978: 313).
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tika arautzeko eman behar den lehendabiziko eta ezinbertzeko urratsa, K.
Mitxelenak 1979ko Euskal Herriko Udalen Izendegia-ren sarreran proposatzen
zuenaren arabera, aldez aurretik irizpideak finkatzea da eta, ondotik, izen
bakoitzaren idatzizko eta ahozko lekukotasunak biltzea, ikertzea, hautatze lanak egitea eta, azkenean, irizpide horien arabera izen bakoitzaren aldaera
arautua ematea. Hori da Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeari egitea
egokitzen zaion lana.
Baina Onomastika batzordearen eta Euskaltzaindia beraren eskutik kanpo
gelditzen den zerbait gehiago gauzatu behar izaten da lan horrek gizartean
eragina izan dezan. Mitxelenak Bergarako Biltzarrean aski argi adierazi zuen
honako hitz hauetan: «ez dezagun ahantz gauza bat dela proposatzea, bestea
proposamena hedatzea eta bestea, berriz eta azkenik, ofizialtasuna, legeztapenen bitartez lortzen dena»21.
Legeak egitea ez dagokio Euskaltzaindiari, Legebiltzarrei baizik, eta Gobernu, Diputazio eta Udalei (Administrazioari, eta beronen funtzionarioei
azken batean) lege horiek garatzea, betetzea eta betearaztea.
Hego Euskal Herriko Legebiltzarretan araututako legeen arabera, Euskal
tzaindia da euskara gaietan proposamenak egiteko erakunde ofiziala22. Akademiari dagokio, bada, gomendioak, irizpenak edota arauak ematea eta hor
amaitzen da bere lana. Hortik aurrekoa herri aginteen kontua da. Azken hauen
eginbeharra da izen ofizialak legeztatzea, legeak betetzea eta betearaztea23.
Baldintza horiek guztiak betetzen direnean, hots, gure izanaren izenak
behar bezala agertzen direnean, gure herriaren nortasunaren alderdi garrantzitsu
bat berreskuratuko dugu eta agerian paratzea lortzen badugu, euskararen duintasuna eta itzala, onomastikaren kasuan, behintzat, bere lekuan jartzea erdietsiko
dugu eta, azken batean, onomastikak duen balio sinboliko eta hedadurarengatik,
euskararen estetikak, duintasunak eta prestigioak bere lekua hartuko du.
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TOPONIMIA GIZARTERATZEKO BIDEAK.
ERABILERA ADMINISTRAZIOETAN
Felix Mugurutza Montalban
Adituen esanetan, gizakia da izaki guztien artetik, abstrakziorako ahalmena duen bakarra. Hau da, objektu edo gertakizun batez egon daitekeela pen
tsatzen, horren estimulu zuzenik izan gabe edo, areago oraindik, inoiz bizi izan
barik.
Beste modu batez esanda eta gurera ekarria, gizakia ez dagoen toki batean
pentsatzen egon daitekeela, toki horretan egon gabe.
Ahalmen horren ondorioz, munduko edo espazioko edozein tokiri egin
diezaioke erreferentzia, nahi duen tokira eraman ditzake bere gogoetak, edo
bidaia baten ostean hantxe ikusitakoaren deskripzio zehatza eman diezaieke
entzule sufrituei.
Hain tresna baliotsua eskura izanda, berehala jakin izan zuen gizakiak
bere inguruko eta urrutiagoko espazio fisikoa antolatzen. Eta horrela sortu zen
toponimia. Behar-beharrezkoa zitzaiolako. Izan ere, ezagutzen ditugun iturri
dokumental zaharrenetan ere, nabaria da toponimiaren presentzia, hots, garai,
herrialde eta zibilizazio guztietan. Badirudi, leku-izenen erabilera lengoaiaren
sorrerarekin batera, edo ia batera, datorrela. Gizakiaren espazioan eta denboran, beraz, ezinbestez kontuan hartzekoa.
Toponimoak dira gure zibilizazioen sorrera historikotik eta egun bitartean, gehien erabili izan den espazioa antolatzeko «koordenada» sistema,
mapetako latitude eta longitudeak baino askoz lehenago edota zer esanik ez
GPSetako UTM koadrikula sistema eta datum-en aurrekoak, leku-izenak baitira, benetan GPS (Global Position System) «edonon kokatzeko sistema»
izendapena merezi izan duena. Ume bati Paristik datorren artista bat naiz ni
abesten diogunean, guztiok dakigu –gutxi gorabehera bada ere– non den Paris
eta Frantzia lurralde zabalago baten kokagune nagusiena dela. Nahikoa da
izena jakitea galdetuz eta galdetuz haraino iritsi ahal izateko. Ez al gintuzten
bide guztiek Erromara hurbiltzen, ala?
Berdinak al dira toponimo guztiak? Esan bezala, Parisera, Donostia
edo Irunera iritsiko ginateke euren izenez galdetuz gero. Baina emaitza bera
izango genuke Nafarroako Aezkoa ibarreko Hiriberri herriko Buztinzuri lekua-
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ri buruz galdetuko bagenu? Seguruenik, gutako inork ez luke jakingo non den
eta hara iristeko Buztinzuri hori aipatu baino lehenagoko Nafarroa > Aezkoa
> Hiriberri, hurrenez hurren, izenak eta euren «kokapena» baliatu beharko
genituzke haraino iristeko. Bistan denez, toponimo guztiek ez dute kokapenerako balio-mailaketa bera.
Larria da esatea baina Buztinzuri izena bat-batean galduko balitz ez zuen
inolako ondoriorik izango; bai ordea, Paris bezalako bat, nahiz eta biak direna
besterik ez izan: leku-izenak.
Zer esan nahi da honekin? Toponimo baten berezko balioa, erreferen
tziala, areagotzen dela izen hori ezagutzen eta konpartitzen duen hiztun kopuruaren arabera. Honezkero, definituak ditugu dagoeneko gure zereginak:
izenak betiko desagerpen arriskutik urrundu eta toponimoak ezagutarazi eta
erabilaraztea.
Galtzearen aurkako txertoa. Gure gizartearen produkzio sistemak aldatu direnetik, behinola baso, mendi eta lur zabalekin genuen harremana eraldatu edo, hobeki eta orokortuz esanda, galdu egin da. Hortaz, izen askok eta
askok zuten balio erreferentziala baliogabetu egin da eta ez du inork haien
beharrik. Eta horiexek dira hilaurreko sintomak.
Honelakoetan, gure ardura zuzena da haien bilketa eta kokapenak egitea,
erizain lana egitea, etengabeko izen galtze hori eteteko. Eta sendagaia ematean
so egin formulako osagaiei: kontuan izan behar da toponimo baten erabilera
eta galtzeko arriskua alderantzizko proportzioan daudela, hots, bata igotzen
denean bestea jaitsi egiten da. Ez ahaztu.
Ondarea. Toponimia hain baliabide unibertsala eta garai guztietakoa
izanda, historiaren gorabehera guztiak bereganatu ditu bere ibilbideetan
zehar.
Ikuspuntu horretatik esan dezakegu leku-izen bakoitzak historia bat duela bere baitan eta konkretuak izan direla leku bat identifikatzeko izen bat bai
eta ez beste bat aukeratzeko arrazoiak. Egun plano berean aztertzen ditugun
izenak, gainera, une oso ezberdinetan sortu izan dira. Esan dezakegu, beraz,
edozein herritako altxor toponimikoa herri horren historiaren liburu bakarra
eta errepikaezina dela.
Nahikoa da irun edo ilun hitza aurkitzea susmatzeko bertan Burdin Aroko
herri harresitu bat egon dela. Edo pertsona edo santu izen bat, atzean -aga
osagaiarekin Erdi Aroko sorrerako toponimo baten aurrean gaudela jakiteko.
Ez aipatzearren pertsona eta lanbideen izenak, edo ohiko mintegi, teileri, olak,
errotak eta gainerakoak. Edo aspaldiko baseliza desagertuak, eta eurekin baterako herrixka galduak. Nola jakingo genuke kokatzen euren toponimoak
galdurik baleude.
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Beldur gabe esan daiteke toponimoek material arkeologikoen balio bera
dutela, beste garai batzuetako argibidea dakarkigutelako. Baina arazo bi ditu
toponimiak elementu arkeologikoen aurrean: a) toponimoen sorrera jakiteko
modurik ez dagoela C14 bezalako datazio sistemarik ez delako asmatu eta b)
elementu ez-materialak izanik, erraz desager daitezkeela inolako arrastorik utzi
gabe. Arrazoi handiagoa beraz, toponimoen altxorrean lan egiteko.
Ondare kulturala izanik, nola edo hala Administrazioari dagokio elementu horien –gure kasuan «izenen»– iraunaraztea bermatzea.
Ondorengoetaratzea. Arestiko ondare-balioari berriz helduta, esan dezagun egun dakigunarekin informazio historiko handia erauzi dezakegula gure
herrietako toponimoetatik baina, seguruenik, askoz handiagoa izango dela
hemendik bostehun urtera egongo diren jakite-bideekin.
Beraz, ondarea izanagatik ondorengo belaunaldietara iragan behar diegu,
altxor kultural gisa eta etorkizuneko ikertze lanetako material gisa.
BAINA... ZER BIDE DUGU GURE HERRIKO LEKU IZENAK
KOKAPEN-BALIOA HAR DEZATEN, FINKATZEKO, ONDAREARI DAGOKION TRATAMENDUA EMATEKO ETA ONDORENGO BELAUNALDIETARA AHALIK ETA ERA EGOKIEN EMATEKO?
Alde batera utzita ofizialtasunaren aldetik tokiko administrazioek –udalek, administrazio-batzarrek– euren eta bertako kale-izenak arautzeko duten
eskumena eta Eusko Jaurlaritzak edo Nafarroako Gobernuak bertako ibai,
mendi eta toponimia txikiko beste hainbat elementu arautzeko dutena, oro har,
esan daiteke gure herrietako leku izen gehienen baloratze, finkatze eta ezagutarazte lanak ez daudela inoren esku. Bestela esanda: gure esku, gu guztion
esku daudela. Eta helburu horiek lortzeko ez dago formula magikorik aholku
bi hauek baizik: a) maitasunez eta gustuz egitearena eta b) irudimena erabil
tzearena. Horiek biak erabiliz gero, etekin onekoa izango da gure ahalegina.
Hala ere, formula magikorik ez, baina badira beste toki batzuetan erabili
diren teknika on batzuk eta zure herrian ere abia ditzakezunak. Azter di
tzagun:
MAPAK. Toponimia bilketako lan bat egin denean, izen horien iturri
dokumentalak aztertu direnean eta, biak aintzat hartuaz, izen horiek finkatzeko
egokitu direnean –normatibizazioa edo, entzunagoa, normalizazioa– mapa bat
da izenak egonkortzeko dugun biderik onena.
Euskadiko Autonomia Erkidegoaren barruan, urtero-urtero udalerrietako
mapak eta hirietako kartografia argitaratzeko diru-laguntza deialdi bat kalera
tzen du Eusko Jaurlaritzak, bere Lurralde Antolamendurako Sailaren bitartez.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko lurraldeetako udalek, partzuergoek, mankomunitateek eta udal-elkarteek eska dezakete.
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Laguntza deialdia azaroan egin ohi da (iazkoa, 2007-11-30 eguneko
EHAAn) eta haren emaitzak hilabete batzuk beranduago eman (iazko deialdiaren ebazpena, 2008-04-11 eguneko EHAAn).

Beraz, Euskal Herriko zazpi lurraldeetako hiru horietako batean lan egiten
baduzu, nahiko errazago izango duzu mapa bat argitaratzea. Diru aldetik bai,
behintzat. Laburbilduz honako hau da laguntzaren nolakotasuna: mapa egitetik
eratorritako BEZ udalaren kargu izango da eta, bestelako kostuaren, hau da,
prezioaren zerga-oinarriaren %75 Jaurlaritzak ematen du. Baina ez edonolako
kopurua, goreneko muga batzuk ezartzen dituelako1. Muga horiek, mapan islatuko den lurraldearen azaleraren araberakoa da. Horretarako hiru sail egiten
du: erakunde eskatzailearen lur-azaleraren arabera:
– 30 km²-koa edo txikiagoa denean: 10.000 €.
– 30 – 90 km² tartekoa bada: 9.000 € + azalera (km²-tan) X 0,03, kopuru
hau ere eurotan.
– 90 km² baino handiagoa denean, 12.000 €.
Kontuan izanda 2007ko kopuruak honakoak izango lirateke EAEko udaletan mapa bat egiteko kostuak. Udalek gehienez ordaindu beharko lukete
«Gehieneko amaierako kostua» eta «Gehieneko diru-laguntza» zutabeen arteko ezberdintasuna2.
Honakoak dira EAEko udalerri guztien –alfabetoaren arabera antolatuta–
mapa bat egitean diru-laguntza eskuratzeko kondizioak:

1
«Ordainduko den zenbatekoa ezingo da, inola ere, diruz lagundutako lanak egiteko ordainsariaren guztizko gordinaren (BEZ eta gainerako zergak kanpo) %75etik gorakoa izan» (2007ko
deialdiko 9.4 atala; 2007-11-30ko EHAAn).
2
Ikus daitekeenez, goreneko kopuru horiek gainditzen ez baditugu –eta ez ditugu gainditu
behar, goitik kalkulatuta daudelako– udalek euren azaleraren arabera ordaindu beharko dute 5.466,67
- 6.560,00 € bitarteko kopuru bat, kontuan izanda horien zati handi bat lan osoaren BEZ dela.

55,04

13,19
19,91
16,15
9,75

Albiztur

Alegría-Dulantzi

Alonsotegi

Altzo

96,15

Andoain
27,23

12,92

Amurrio

Amoroto

58,18

20,44

2,56

11,86

7,56

Amorebieta-Etxano

Amezketa

Altzaga

Alkiza

Alegia

7,42

6,45

Ajangiz

Aizarnazabal

6,99

Aia

Aduna

18,28

11,03

35,97

km²

Abanto y Ciérvana-Abanto
Zierbena

Abaltzisketa

Abadiño

Izena*

10.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

10.939,20 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.834,83 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.199,12 €

Gehieneko
diru laguntza

13.333,33 €

16.000,00 €

13.333,33 €

14.585,60 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.446,44 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.598,82 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.133,33

2.560,00

2.133,33

2.333,70

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.311,43

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.175,81

Gehieneko
BEZ

15.466,67

18.560,00

15.466,67

16.919,30

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

16.757,87

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.774,63

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €

6.560,00 €

5.466,67 €

5.980,10 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.923,04 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.575,52 €

Udalak
gehienez
ordaindu
beharrekoa
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2,61

73,34

Aramaio

29,01

122,95
30,72
57,50
16,05
36,48

Arraia-Maeztu

Arrasate/Mondragón

Arrazua-Ubarrundia

Arrigorriaga

Artzentales

Artziniega

Artea

Arrieta

Arratzu

Arrankudiaga

Armiñón

27,51

12,25

14,41

10,30

22,59

10,56

9,10

Aretxabaleta

Areatza

3,77

1,31

Arantzazu

Arama

22,02

Arakaldo

Añana

27,59

4,12

km²

Antzuola

Anoeta

Izena*

10.000,00 €

10.216,03 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.916,76 €

10.000,00 €

10.024,11 €

10.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11.444,63 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Gehieneko
diru laguntza

13.333,33 €

13.621,37 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.555,68 €

13.333,33 €

13.365,48 €

13.333,33 €

16.000,00 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

15.259,50 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.133,33

2.179,42

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.328,91

2.133,33

2.138,48

2.133,33

2.560,00

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.441,52

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

Gehieneko
BEZ

15.466,67

15.800,79

15.466,67

15.466,67

15.466,67

16.884,59

15.466,67

15.503,95

15.466,67

18.560,00

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

17.701,02

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €

5.584,76 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.967,83 €

5.466,67 €

5.479,85 €

5.466,67 €

6.560,00 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

6.256,40 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €
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23,19

140,88
69,30

Atxondo

Ayala/Aiara

Azpeitia

7,91

30,31
16,38

Beizama

Bedia
16,37

6,97

Beasain

Basauri

97,26

Barrundia

29,00

Barrika

Barakaldo

9,45

22,33

2,61

16,79

56,67

25,45

Baños de Ebro/Mañueta

Balmaseda

Baliarrain

Bakio

Azkoitia

Aulesti

Ataun
58,75

11,93

16,92

Astigarraga

Asteasu

65,01

km²

Asparrena

Izena*

10.000,00 €

10.000,00 €

10.010,26 €

10.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11.309,99 €

10.888,86 €

12.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.958,44 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11.166,84 €

Gehieneko
diru laguntza

13.333,33 €

13.333,33 €

13.347,01 €

13.333,33 €

16.000,00 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

15.079,99 €

14.518,48 €

16.000,00 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.611,26 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.889,12 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.133,33

2.133,33

2.135,52

2.133,33

2.560,00

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.412,80

2.322,96

2.560,00

2.133,33

2.133,33

2.337,80

2.133,33

2.133,33

2.382,26

Gehieneko
BEZ

15.466,67

15.466,67

15.482,53

15.466,67

18.560,00

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

17.492,79

16.841,44

18.560,00

15.466,67

15.466,67

16.949,06

15.466,67

15.466,67

17.271,38

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €

5.466,67 €

5.472,28 €

5.466,67 €

6.560,00 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

6.182,80 €

5.952,58 €

6.560,00 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.990,61 €

5.466,67 €

5.466,67 €

6.104,54 €
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76,03

2,85

19,71

7,22

61,52
14,15

Donostia-San Sebastián

Ea

Durango

Dima
14,92

61,84

50,35

Derio

Deba

85,13

Campezo/Kanpezu

41,39

Busturia

Bilbao

13,33

Bidegoian

30,08

Berrobi

Berriz

20,28

130,70

33,79

Berriatua

Bernedo

Bermeo

45,84

Bergara

Berastegi

8,74

35,46

Berantevilla

Berango

3,40

km²

Belauntza

Izena*

10.000,00 €

10.000,00 €

11.050,63 €

11.061,22 €

10.000,00 €

10.678,27 €

11.837,81 €

10.000,00 €

10.379,68 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.002,60 €

10.000,00 €

12.000,00 €

10.126,49 €

11.534,32 €

10.528,10 €

10.181,91 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Gehieneko
diru laguntza

13.333,33 €

13.333,33 €

14.734,18 €

14.748,29 €

13.333,33 €

14.237,69 €

15.783,75 €

13.333,33 €

13.839,58 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.336,80 €

13.333,33 €

16.000,00 €

13.501,99 €

15.379,10 €

14.037,47 €

13.575,89 €

13.333,33 €

13.333,33 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.133,33

2.133,33

2.357,47

2.359,73

2.133,33

2.278,03

2.525,40

2.133,33

2.214,33

2.133,33

2.133,33

2.133,89

2.133,33

2.560,00

2.160,32

2.460,66

2.245,99

2.172,14

2.133,33

2.133,33

Gehieneko
BEZ

15.466,67

15.466,67

17.091,65

17.108,01

15.466,67

16.515,72

18.309,15

15.466,67

16.053,91

15.466,67

15.466,67

15.470,68

15.466,67

18.560,00

15.662,31

17.839,76

16.283,46

15.748,03

15.466,67

15.466,67

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €

5.466,67 €

6.041,01 €

6.046,80 €

5.466,67 €

5.837,45 €

6.471,34 €

5.466,67 €

5.674,23 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.468,09 €

5.466,67 €

6.560,00 €

5.535,82 €

6.305,43 €

5.755,36 €

5.566,11 €

5.466,67 €

5.466,67 €
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39,22
17,54
10,60

Elgoibar

Elvillar/Bilar

Ereño

16,47

Etxebarria

Etxebarri, Anteiglesia de
San Esteban-Etxebarri
Doneztebeko Elizatea

Eskoriatza

17,96

3,32

40,62

32,60

Errigoiti

Errezil

32,33

6,19

17,69

37,16

Errenteria

Ermua

Erandio

Elorrio

16,66

16,28
25,18

Elgeta

Elciego

Elduain

1,87

32,39

24,81

km²

Elburgo/Burgelu

Elantxobe

Eibar

Izena*

10.000,00 €

10.000,00 €

10.353,84 €

10.000,00 €

10.086,83 €

10.077,50 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.238,80 €

10.307,18 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.079,61 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Gehieneko
diru laguntza

13.333,33 €

13.333,33 €

13.805,12 €

13.333,33 €

13.449,10 €

13.436,67 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.651,74 €

13.742,90 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.439,47 €

13.333,33 €

13.333,33 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.133,33

2.133,33

2.208,82

2.133,33

2.151,86

2.149,87

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.184,28

2.198,86

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.150,32

2.133,33

2.133,33

Gehieneko
BEZ

15.466,67

15.466,67

16.013,94

15.466,67

15.600,96

15.586,53

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.836,01

15.941,77

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.589,79

15.466,67

15.466,67

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €

5.466,67 €

5.660,10 €

5.466,67 €

5.514,13 €

5.509,03 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.597,21 €

5.634,59 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.510,18 €

5.466,67 €

5.466,67 €
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8,36

12,01

Getxo

10,20

Harana/Valle de Arana

Güeñes
39,19

41,22

41,16

Gorliz

Gordexola

6,23

10,62

Gizaburuaga

Getaria

9,30

Gernika-Lumo

Gaztelu

13,63

Gautegiz Arteaga

7,03

17,13

Gatika

Garai

15,31

44,58

31,75

5,97

Gamiz-Fika

Galdames

Galdakao

Gaintza

Gabiria
14,71

4,16

7,77

Fruiz

Forua

21,27

km²

Ezkio-Itsaso

Izena*

10.306,24 €

10.373,90 €

10.000,00 €

10.371,94 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.485,91 €

10.058,47 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Gehieneko
diru laguntza

13.741,65 €

13.831,87 €

13.333,33 €

13.829,25 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.981,21 €

13.411,29 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.198,66

2.213,10

2.133,33

2.212,68

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.236,99

2.145,81

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

Gehieneko
BEZ

15.940,31

16.044,97

15.466,67

16.041,93

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

16.218,21

15.557,09

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

Gehieneko
amaierako
kostua

5.634,08 €

5.671,07 €

5.466,67 €

5.669,99 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.732,30 €

5.498,63 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €
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17,42

Igorre

53,12
46,87
8,88

4,15

Iruraiz-Gauna

Itsasondo

Izurtza

12,59

12,08

Kripan

Kortezubi

137,44

14,68

22,68

2,80

Karrantza Harana/Valle de
Carranza

Iurreta

Ispaster

Irura

42,58

Iruña Oka/Iruña de Oca

Irun

2,12

Ikaztegieta

29,34

4,95

15,63

Idiazabal

Ibarra

Ibarrangelu

4,22

28,56

39,79

km²

Hondarribia

Hernialde

Hernani

Izena*

10.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.562,36 €

10.000,00 €

10.770,51 €

10.419,29 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.326,49 €

Gehieneko
diru laguntza

13.333,33 €

13.333,33 €

16.000,00 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.083,15 €

13.333,33 €

14.360,68 €

13.892,38 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.768,65 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.133,33

2.133,33

2.560,00

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.253,30

2.133,33

2.297,71

2.222,78

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.202,98

Gehieneko
BEZ

15.466,67

15.466,67

18.560,00

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

16.336,45

15.466,67

16.658,39

16.115,16

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.971,64

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €

5.466,67 €

6.560,00 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.774,09 €

5.466,67 €

5.887,88 €

5.695,88 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.645,15 €
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61,68

5,85

8,69

1,68

8,63

Lekeitio

Leioa

14,65

45,70

Leintz-Gatzaga

Legutiano

41,91

Legorreta

Legazpi

3,37

Leaburu

8,24

11,39

Lazkao

Laukiz

5,98

Lasarte-Oria

21,34

Larraul

Larrabetzu

5,96

Lapuebla de Labarca

1,34

Lantarón

Lanestosa

24,21

Lanciego/Lantziego

Laguardia
81,09

45,34

38,41

Lagrán

Labastida

84,57

km²

Kuartango

Izena*

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.523,46 €

10.000,00 €

10.396,86 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11.055,85 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11.702,97 €

10.511,41 €

10.280,21 €

11.819,07 €

Gehieneko
diru laguntza

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.031,28 €

13.333,33 €

13.862,48 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.741,14 €

13.333,33 €

13.333,33 €

15.603,96 €

14.015,21 €

13.706,95 €

15.758,76 €

Gehieneko
zerga oinarria
2.193,11

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.245,00

2.133,33

2.218,00

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.358,58

2.133,33

2.133,33

2.496,63

2.242,43

2.521,40

Gehieneko
BEZ

15.466,67

15.466,67

15.466,67

16.276,29

15.466,67

16.080,47

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

17.099,72

15.466,67

15.466,67

18.100,59

16.257,64

15.900,06

18.280,16

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.752,83 €

5.466,67 €

5.683,62 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

6.043,87 €

5.466,67 €

5.466,67 €

6.397,62 €

5.746,24 €

5.619,85 €

6.461,09 €
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16,58
12,37

Lizartza

23,34
63,69
25,14

Markina-Xemein

Mendaro

8,68

4,19

Mundaka

Mungia

Morga
56,43

11,64

12,44

Moreda de Álava

Meñaka

7,14

22,44

15,90

17,53

Mendexa

Mendata

Maruri-Jatabe

Mañaria

15,81

Mallabia

Loiu

37,58

8,71

Laudio/Llodio

Lezo

10,04

Lezama

Leza

14,05

15,90

km²

Lemoiz

Lemoa

Izena*

10.881,06 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11.123,13 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.252,67 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Gehieneko
diru laguntza

14.508,08 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.830,84 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.670,23 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.321,29

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.372,94

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.187,24

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

Gehieneko
BEZ

16.829,37

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

17.203,78

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.857,47

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

Gehieneko
amaierako
kostua

5.948,31 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

6.080,65 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.604,79 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €
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11,62

29,81

Okondo

5,60

9,69

Orozko

Ormaiztegi

102,56

6,76

5,77

Orio

Orexa

6,39

Orendain

107,23

Ordizia

Oñati

3,58

7,02

Ondarroa

Olaberria

59,50

8,85

Oiartzun

Navaridas

50,15

Nabarniz

Muxika

27,54

Mutriku

8,68

20,62

Mutiloa

5,48

Muskiz

Murueta

23,85

km²

Munitibar-Arbatzegi
Gerrikaitz

Izena*

12.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.983,30 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.671,80 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Gehieneko
diru laguntza

16.000,00 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

16.000,00 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.644,40 €

13.333,33 €

13.333,33 €

14.229,07 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.560,00

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.560,00

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.343,10

2.133,33

2.133,33

2.276,65

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.133,33

Gehieneko
BEZ

18.560,00

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

18.560,00

15.466,67

15.466,67

15.466,67

16.987,51

15.466,67

15.466,67

16.505,72

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.466,67

Gehieneko
amaierako
kostua

6.560,00 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

6.560,00 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

6.004,20 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.833,92 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €
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Ortuella
Otxandio
Oyón-Oion
Pasaia
Peñacerrada-Urizaharra
Plentzia
Portugalete
Ribera Alta
Ribera Baja/Erribera
Beitia
Salvatierra/Agurain
Samaniego
San Millán/Donemiliaga
Santurtzi
Segura
Sestao
Sondika
Sopelana
Sopuerta
Soraluze/Placencia de las
Armas

Izena*
10.000,00 €
10.000,00 €
10.499,80 €
10.000,00 €
10.898,57 €
10.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
10.267,33 €
10.000,00 €
11.844,81 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.430,45 €
10.000,00 €

7,63
12,39
44,99
11,37
56,96
6,11
3,22
119,25
27,85
38,02
10,41
85,34
7,11
9,17
3,49
6,06
8,27
42,91
14,21

km²

Gehieneko
diru laguntza

13.333,33 €

13.333,33 €
13.689,77 €
13.333,33 €
15.793,08 €
13.333,33 €
13.333,33 €
13.333,33 €
13.333,33 €
13.333,33 €
13.907,27 €

13.333,33 €
13.333,33 €
13.999,73 €
13.333,33 €
14.531,42 €
13.333,33 €
13.333,33 €
16.000,00 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.133,33

2.133,33
2.190,36
2.133,33
2.526,89
2.133,33
2.133,33
2.133,33
2.133,33
2.133,33
2.225,16

2.133,33
2.133,33
2.239,96
2.133,33
2.325,03
2.133,33
2.133,33
2.560,00

Gehieneko
BEZ

15.466,67

15.466,67
15.880,14
15.466,67
18.319,97
15.466,67
15.466,67
15.466,67
15.466,67
15.466,67
16.132,43

15.466,67
15.466,67
16.239,69
15.466,67
16.856,45
15.466,67
15.466,67
18.560,00

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €

5.466,67 €
5.612,81 €
5.466,67 €
6.475,16 €
5.466,67 €
5.466,67 €
5.466,67 €
5.466,67 €
5.466,67 €
5.701,98 €
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Sukarrieta
Tolosa
Trucios-Turtzioz
Ubide
Ugao-Miraballes
Urduliz
Urduña-Orduña
Urkabustaiz
Urnieta
Urretxu
Usurbil
Valdegovía
Valle de TrápagaTrapagaran
Villabona
Villabuena de Álava/
Eskuernaga
Vitoria-Gasteiz
Yécora/Iekora
Zaldibar
Zaldibia

Izena*
10.000,00 €
10.248,42 €
10.031,46 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.115,02 €
11.007,75 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

13,13
17,74

8,47
276,36
18,75
11,59
16,30

Gehieneko
diru laguntza

2,31
37,45
30,94
2,86
5,29
7,85
33,45
60,23
22,44
7,56
24,81
243,44

km²

13.333,33 €
16.000,00 €
13.333,33 €
13.333,33 €
13.333,33 €

13.333,33 €
13.333,33 €

13.333,33 €
13.664,56 €
13.375,28 €
13.333,33 €
13.333,33 €
13.333,33 €
13.486,69 €
14.677,00 €
13.333,33 €
13.333,33 €
13.333,33 €
16.000,00 €

Gehieneko
zerga oinarria

2.133,33
2.560,00
2.133,33
2.133,33
2.133,33

2.133,33
2.133,33

2.133,33
2.186,33
2.140,04
2.133,33
2.133,33
2.133,33
2.157,87
2.348,32
2.133,33
2.133,33
2.133,33
2.560,00

Gehieneko
BEZ

15.466,67
18.560,00
15.466,67
15.466,67
15.466,67

15.466,67
15.466,67

15.466,67
15.850,89
15.515,32
15.466,67
15.466,67
15.466,67
15.644,56
17.025,31
15.466,67
15.466,67
15.466,67
18.560,00

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €
6.560,00 €
5.466,67 €
5.466,67 €
5.466,67 €

5.466,67 €
5.466,67 €

Udalak
gehienez
ordaindu
beharrekoa
5.466,67 €
5.602,47 €
5.483,86 €
5.466,67 €
5.466,67 €
5.466,67 €
5.529,54 €
6.017,57 €
5.466,67 €
5.466,67 €
5.466,67 €
6.560,00 €
648
EUSKERA – LIII, 2008, 3

9,99

66,91
35,11
43,97

Zaratamo

Zeanuri

Zegama

Zestoa

15,54

11,34

Zumaia
16,63

122,57
10.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

10.465,75 €

10.000,00 €

10.170,50 €

10.575,70 €

11.230,21 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.323,38 €

10.022,36 €

10.000,00 €

13.333,33 €

13.333,33 €

16.000,00 €

13.333,33 €

16.000,00 €

13.333,33 €

13.954,33 €

13.333,33 €

13.560,66 €

14.100,93 €

14.973,62 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.333,33 €

13.764,51 €

13.363,14 €

13.333,33 €

Gehieneko
zerga oinarria

* Izendapen ofizial izandakoak, gaur den eguneko ofizialtasunera egokitu gabe.

Zumarraga

Zuia

102,00

Zizurkil

Zigoitia

9,01

10,34

47,27

14,36

Zierbena

Zerain

Zeberio

Zarautz

Zamudio
18,51

39,70

30,67

Zambrana

Zalla

11,98

km²

Zalduondo

Izena*

Gehieneko
diru laguntza

2.133,33

2.133,33

2.560,00

2.133,33

2.560,00

2.133,33

2.232,69

2.133,33

2.169,71

2.256,15

2.395,78

2.133,33

2.133,33

2.133,33

2.202,32

2.138,10

2.133,33

Gehieneko
BEZ

15.466,67

15.466,67

18.560,00

15.466,67

18.560,00

15.466,67

16.187,03

15.466,67

15.730,37

16.357,08

17.369,40

15.466,67

15.466,67

15.466,67

15.966,83

15.501,25

15.466,67

Gehieneko
amaierako
kostua

5.466,67 €

5.466,67 €

6.560,00 €

5.466,67 €

6.560,00 €

5.466,67 €

5.721,28 €

5.466,67 €

5.559,87 €

5.781,38 €

6.139,18 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.466,67 €

5.643,45 €

5.478,89 €

5.466,67 €

Udalak
gehienez
ordaindu
beharrekoa
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Nafarroako Foru Komunitatean, ez dago udaletan edo antzekoetan toponimia mapak egiteko laguntzarik, Gobernutik bertatik zentralizatutako zeregina delako. Bada euskararen inguruko ikerketak egiteko diru-laguntza bat
(2008-05-23 eguneko Nafarroako Aldizkari Ofizialean), oso eskasa –bere
osotasunean 15.000 euro– eta, gainera, geroko ebazpen batez (2008-09-15eko
Aldizkarian) 7.000 euroko gehieneko gastura murriztua. Antzeko egoera, berariazko laguntzarik ezarena, dugu Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan.
Norekin, zein enpresarekin egin gure herriko mapa? Ez dira gehiegi
baina badira gure mapa bat egiteko beharra aseko diguten mapa enpresak.
Laguntzen ebazpena argitaratzen den egunean, gainera, hasiko dira guregana
tzen euren zerbitzuak eskaintzeko.
Bestela beti dago aholkua eskatzearen bidea.
Mapak bigarrenez, hirugarrenez... egin ahal izango dira, balizko okerrak
zuzentzeko edo hobetzeko baina dirua banatzerakoan lehentasuna izango dute
estreinako aldiz egiten dutenak.
Diru-laguntzaren onuradunak izateko, egingo den toponimia mapa topografikoa izan behar da –eskala, mailak adierazteko sestra kurbak, hipsometria...– eta ez edonolakoa. Bestetik paperezkoa izatea eskatzen da, hots, argitalpen lana egongo dela tartean. Azken hau, onuragarria da gure helburuei
begira, etxe guztietara ale bat banatzea ahalbidetzen digulako.
Gogora dezagun, berriz, hori dela modurik onena toponimoak ezagutarazteko, finkatzeko eta iraunarazteko. Lehentasuneko zerbitzu honetaz gain,
abantaila nagusia mapa bat izatea da, hortik aurrera edonon erabili ahal izateko: turismoa, hirigintza, irakaskuntzan, mendi-ibilbideak...
MAPAREN AURRETIKO LANAK
Mapa bat egin daiteke bai Jaurlaritzak duen herri bakoitzeko toponimiako
datu-base soila erabiliz, bai aurrekoaz gain, bestelako ikerpen bat erabiliz.
Eta guztiarekin, oso gomendagarria da mapa editatu aurretiko toponimia
erakusketa bat. Hori egin daiteke mapa izango denaren zirriborro batez, ortoargazki batez edo biak aldi berean. Erakusketara eraman behar da jendea,
ahalik eta partehartzaileena izan dadin. Bertan herritarrek esango digute zein
izen gehitu, zein kendu edo zein lekuz aldatu. Asko dira mapa egin aurretiko
erakusketaren abantailak:
– Toponimia herriaren ondarea da, nahiz eta guk bildu eta antolatu. Herritarrek gertu-gertutik sentituko dute «euren» gauza bat egiten ari dela.
Hurbilago izango dituzte maparen sentsazioak.
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– Partehartzailea da. Herritarrek oso eskertzen dute kontsultatuak izatearena. Gerora, gainera, mapa eskuartean izatean, neurri batean, haien
produktua dela sentituko dute.
– Mapa edo toponimia-lan perfektua ez da existitzen. Eta inongo herrian
ez dago pertsona bat bere herriko izen guzti-guztiak dakizkiena. Horregatik, herritar askoren lan bateratuaren bitartez, perfekziotik hurbilen
izango gara.
– Ekintza kultural bat da, eta arrakastatsua eta harrera onekoa gerta daiteke gauzak ondo antolatuz gero.

– Azkenik, eta guri ikuspuntu praktiko batetik oso interesatzen zaiguna,
mapari legitimitate, sinesgarritasuna ematen dio. Mapa egin osteko
balizko kritikak isilarazteko balioko digu erakusketak. Ez da gutxi.
NOLA KUDEATU MAPA EGIN AURRETIKO ERAKUSKETA BAT?
– Leku publiko eta ezagun bat aukeratu behar da

– Astebete edo bi izatea nahikoa izan daiteke baina saiatu behar gara egun
batzuetan ahalik eta jende gehien biltzen.

– Gorago ezarritako gure helburu horiek erdiesteko, komenigarria da
herritar guztiengana iristea gonbidapena: herriko aldizkariak, etxez
etxeko banaketa... Herrian lagungarria izan daitekeen elkarterik balego,
inplikatu behar proiektuan.
– Bertan eta erakusketa zaintzen eta azaltzen pertsona aditu bat egotea
komeni da. Eta pertsona hori ez dagoen unetarako lagungarriak izan
daitezke fitxa batzuk jakiteko zer kendu, gehitu edo aldatu nahi den,
betiere iradokizuna egiten duen pertsonaren izen eta telefonoak bilduz,
geroko elkarrizketetarako.

– Ikastetxeetako ikasleek ere parte har dezakete, aldez aurretik izenen
bilketa, nahiz eta txikia izan, egin baldin badute.
MAPAREKIN BATERA ARGITARATZEA KOMENI DENA
Eskualde batzuetan toponimoen idazkera zuzena eta errealitatearen artean
egiten denaren artean ezberdintasun nabariak egon daitezke, toponimoak
identifikatzeko arazoak ere sor ditzaketenak. Horrelako egoeretan, komenigarria da horrelako zalantzak edo itxuraldaketak azaltzen dituen esku-liburu
sinple bat ematea. Irakurria izatea denez helburua, modu arinean, argazki askorekin eta testu labur-laburrekin planteatu behar dugu, alde batera utzita
azalpen filologiko sakonagoak edo era dokumentalen zerrenda luzeak. Gaine-
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ra, jendeari gauzak azaltzen zaizkionean, aldaketak onartzeko joera du; ez
ordea, komunikaziorik ez badago.
Zer esanik ez, bestelako liburu sakonagoak ere gomendagarriak dira oso.
TOPONIMIA BILDUTA, MAPA EGINA ETA ZER EGIN?
Hortik aurrerakoa gure esku eta gure irudimenaren esku dago. Beti ere,
aintzat hartuta gure helburuak izan behar direla
a) toponimoak ahalik eta jende gehienen esku egotea eta
b) toponimoak ahalik eta jende gehienak erabiltzea
Eta kasu bietan arreta berezia ezarriz, belaunaldi gazteagoei begirako
iragan-lanetan.
HAINBAT IDEIA
Era guztietako jolas interaktiboak egin daitezke. Badira horretarako
enpresak. Baina baliabide eskasagoak baditugu, nahikoa izan daiteke udalaren
webean mapa edo eta toponimoen gaineko informazioa. Ondo dago, webaren
bitartez mapa geoerreferentziatuta jaisteko aukera ematea, eskuko GPSekin
batera erabili ahal izateko.
Ibilbide toponimikoak antolatu edo bestelako mendi edo antzerako ibilbide bat antolatutakoan, tokian tokiko izenen berri ematea.
Toponimoen seinaleztapena. Jakina, kaleen izenak identifikatu behar direla ohiko xaflen bitartez. Komenigarria da, bestetik, auzo edo baserri-e
txeetarako bideak ondo adieraztea. Identifikatzeko arazoak egon daitezkeenean, oso zilegia ez bada ere, erabil daitezke toponimo normatibizatua eta
herrian erabiltzen dena aldi berean, nahiz eta azken honek agerpen apalago bat
izan. Ez dugu ahaztu behar seinaleak lekuak identifikatzeko eginak direla.
Azkenik toki ezberdinetako izenen seinaleak egin daitezke.
Mapei dagokienez, haietako batzuk tolestu gabe enkargatuko ditugu,
poster moduan erabili ahal izateko. Horiek oso efektiboak dira, leku publikoetan –tabernak, erakundeetako eraikinetan, txokoetan, elkarteetan... jartzen direnean. Kalean jartzeko ere material berezietan inprimatu daitezke.
Umeei eta irakaskuntzari begira ere hainbat dira egin daitezkeenak.
– Mapa argitaratu aurretik, izenik gabeko bertsio bat ematea, beraiek
modu antolatu batean izenak bildu ditzaten. Gero emaitzak kontrastatu
beharko lituzkete egingo den toponimia erakusketarekin.

TOPONIMIA GIZARTERATZEKO BIDEAK... - Felix Mugurutza Montalban

653

– Unitate didaktikoak. Umeei «bilduma» edo «album» bat bezala plantea
tzeko lana. Izen batzuk eman –ikasle talde bakoitzari batzuk– eta, fitxa
batzuetan, lekuaren deskribapena egin, elementuaren neurriak, etxearen
jabearen izena eta sinadura bildu, edo harekiko talde argazkia... edozein
gauza bermatzeko umeak bertan izan direla eta leku horren gainean
gutxieneko informazioa ere bildu dutela. Egokia oso, bestelako elementu etnografikoak –karobi, errota, burdinola, teileri edo antzeko izenek
gogora dakarkigutena...–, ingurumenekoak –iturrien fitxak esate baterako– eta abar ezagutarazteko. Tokian tokiko biztanleekin adostu daiteke. Izenen eta tokien «bilduma» egiten egotearen sentsazioa transmititu behar diegu, motibazioz egin dezaten. Hori dena, jakina, banatu
dugun mapan integratua.
– Eskuko GPS batzuk izanda, leku batzuetako UTM koordenadak eman
eta leku horren izena eta argazkia lortu behar izatea. Ekintza hau, lehiaketa moduan planteatzea ona da, parte hartzeko motibazioan eragiteko.
– Leku-izenak dituen maparen edo atzeko ortofotoarekin puzzle batzuk
egin daitezke. Kostuei begiratu behar diegu, trokel bereziak behar direlako.
– Umetan gutako askok ikasi genituen Madrilgo kaleen izenak Monopoly jolasaren bitartez. Harrez gero ez ditugu ahantzi bertan ikasitakoak:
Lavapiés, Glorieta Cuatro Caminos... Beraz, horretarako ahalmena
probaturik dago: balia dezagun, beraz.
Ideiak edonolakoak izan daitezke, eta edonork asmatuak. Baina beti gure
ondarearen atalik barneratuena, toponimiarena hain zuzen ere, guk jaso bezala edo hobeto, besteei helaraziz.

LEGEDIA, ESKUMEN ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURAK
Jose Luis Lizundia Askondo
LEGEDIA
Duela 40. urte, III. Euskal Liburu eta Disko Azokaren inguruan Euskal
tzaindia bildu zen Gerediaga Elkarteak gonbidatuta bere Urre Ezteiak ospatuz.
Osoko bilkura egin zuen Akademiak eta, hilabete lehenago, Arantzazuko Bil
tzarrean onartutako erabaki-adierazpena, orduan, ez hemen, berton, baina
hurbil, Merindadearen Auzitegian, berretsi zuelako pozgarria da niretzat zuon
aurretan txosten hau irakurtzea.

Euskal toponimia, administrazio desberdinen eskumenen arabera normaliza
tzeko, ezin bestekoa da Legedia jakitea eta, ondorioz, euskararen mesedetan
betearaztea. Hemen, Euskal Autonomia Erkidegoko lege eta lege garapenetara
mugatuko naiz gehienbat, nahiz eta Nafarroaz ere aipamen pare bat egin.
Gure autogobernuaren Estatutuak, bere 6. artikuluak erregulatzen du
euskararen eta gaztelaniaren ofizialtasuna eta, orain interesatzen zaigun puntuan, 4. lerrokadan hau dio:
Euskarari dagozkionetan, Euskaltzaindia izango da aholku-emaile ofiziala.

Eskumen honek garrantzia izugarria izan du, geroago azalduko dugunez.

Euskararen Erabilpena Normalizat zeko Oinarrizko azaroaren 24ko
1982/10 Legea, hots, Eusko Legebiltzarrak onartutakoa, da hurrengo kontuan
izatekoa, hain zuzen, 10 artikulua:

1.  Autonomia Erkidegoko lurralde, udal, herri geografia-gorabehera, hiribide eta, orohar, toki izen guztien izen ofizialak Jaurlaritzak, Lurralde Historikoetako Foru Erakundeek edo toki-Erakundeek finkatuko dituzte, bakoitzak
berari dagokion aginte-eremuaren barruan eta, beti ere, jatorrizko izen euskaldun, erromantzezko edo gaztelaniazkoan, hizkuntza bakoitzari dagozkion idazkera akademikoari men eginaz.- Toki-erakundeari eta Eusko Jaurlaritzaren
artean aurreko atalean esandako izen ofizialei buruzko auziren bat gertatuz
gero, Eusko Jaurlaritzak ebatziko du, Euskaltzaindiañ bere irizpena eskatu
ondoren.
2.  Kale-bideetako seinale eta iragarpenak bi hizkuntzetan egongo dira, nolanahi ere nazioarteko arauei eta baliatzaileekiko ulergarritasunari eta segurantzari
atxikiz.
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3.  Izen hauek oso ezberdinak izanez gero, bide seinaleei buruzkoetarako,
besteak beste, biak ofizialtzat joko dira.

Nafarroako 1985/16 Foru Legeak, abenduaren 15ekoa, Euskarari buruz
koak, gaur dagokigun gaian, honako hau dio 8. artikuluan:
1.  Foru Komunitatearen toponimoak gaztelaniaz eta euskaraz izanen dute
izendapen ofiziala honako arau hauen arabera:
a) Eremu euskaldunean, izendapen ofiziala euskaraz izanen da, non ez den
beste izen bat gaztelaniaz, kasu honetan biak erabiliko dira.
b) Eremu misto eta euskaldunean, izendapen ofiziala gaur egungoa izanen
da. Hala ere, gaztelaniaz adierazitakoek euskaraz jatorrizko eta ohiko
izen bat baldin badute, biak erabiliko dira.
2.  Nafarroako Gobernuak, Euskaltzaindiaren aldiz aurreko txostenari jarraiki eta artikulu honen lehendabiziko atalean aurreikusitakoaren arabera, Foru
Komunitatearen toponimoak erabakiko ditu, baita lurralde, herri eta hiriarteko
bideen izen ofizialak ere, eta honen berri eman beharko dio Parlamentuari. Hiriko
kaleen izenakjartzea Udal bakoitzari dagokio.
3.  Gobernuak erabakitako izenak, aurreko ataletan xedatutakoaren arabera,
Nafarroako lurraldearen barruan eta ondorio guztietarako, legezkoak izanen dira
eta errotuluak haiekin bat etorriko dira. Nafarroako Gobernuak errotulazioaren
normalizazioa arautuko du, Estatuak onetsi dituen nazioarteko arauak beti errespetatuz.

Beste lege jakingarri bat, Estatu guztirako indarra duena, «Ley de Bases de
Régimen Local», Gorteak onartutako 7/1985 Legea da. 14 artikuluan hau dio:
Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial
cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del
Estado para la la inscripción de todas las Entidades a que se refiere la presente
Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». – La denominacion de los
municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua
española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma o en ambas.

Bere garaian, Lege honen Oinarrizkotasunaren kontra Euskal Herritik
zuzenketa bat idatzi nuen bakarra izango nintzen, seguru asko, hain zuzen,
Talde Mistoko Juan Mari Bandresen bidez. Bistakoa dena, ez zen onartua izan.
Oinarrizko Lege horren garapenez, oraindik, tamalez, Eusko Jaurlaritzak ez du
aurkeztu «Euskadiko Udal Legea» eta, ondorioz, ez da eztabaidatu, ez onartu
Eusko Legebiltzarrean. Nafarroak bai, ordea, baina, zoritxarrez, gaurko gairako mesedegarri ez dena (Ikus: 1990/6 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Administrazio Lokalari buruzkoa).
Aipaturiko «Ley 7/185» delako horren garapenez indarrean ezarritako
dekretu bat oso jakingarria da gaurko gairako, hots, «Real Decreto 1690/1986
de 11 de julio, del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales» eta, konkretuki bere III. Kapitulua:
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Del nombre y de la capitalidad de los municipios

eta, zehatzago oraindik 28. artikuluak, zeinek hau dioen:
La aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma

(Euskal Autonomia Erkidegoaren L.T.H.ren ondorioz, Batzar Nagusien
eskumena da salbuespen bakarra)....
previo informe de la Real Sociedad Geográfica o de la Real Academia de
la Historia, según proceda, o de las instituciones especializadas de la Comunidad
Autónoma, si existieren (Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako Foru
Erkidegoan, bietan, legez, Euskaltzaindia, zorionez), y de aquellos otros Organismos que se consideren oportunos.

Puntu honetan esan behar da, garaiz, jadanik trantsizio garaian katalanak
lortu zutela Institut d’Estudis Catalans izatea irizpen emaile ofiziala eta, segidan, guk, Euskaltzaindia izatea. «Ley 7/1985»ko proiektutik «Consejo de
Estado» eta «Real Academia de la Historia»ren irizpen emaile monopoliotasuna kentzen ahalegindu ginen batzuk, baina, gehienbat indar politiko katalanei esker, aitor dezadan. Bidenabar, gurekin dauden Iparraldekoek jakingo
dute zer oztopo larri den Frantses Errepublikan «Conseil d’Etat» delakoaren
eskumen jakobinoa.
Lege mailakorik ez, foru arau mailakoak, ordea, bai, baditugu. Hauek
erregulatzen dute udal izenen ofizial bihurtze Euskal Autonomia Erkidegoan
eta indarrean daude. Antzerakoak dira, ia berdinak Gipuzkoa eta Bizkaikoak.
Eskura dudanetik, hara hor, hitzez hitz, «Bizkaiko Udal Mugarteei buruzko
uztailaren 7ko 1993/8 Foru Arauak, bere 72. artikuluak:
PROZEDURA. Udalerri edo udal entitate txiki baten izenaren aldarapena
ondoko prozedura honen arabera burutu beharko da:
a) Udalaren osoko bilkurak edo egokia den auzo batzak hartutako aldeko
erabakiak emango dio hasiera.
b) Espedienteari buruzko jendaurreko berriematea hogeita hamar astegun
baino gutxiagokoa ezin izan daitekeen epealdian, Bizkaiko Egunkari Ofizialean
eta, gutxienez, Lurralde Historikoan alerik gehien saltzen duen egunkarietako
baten, egunkari horrek zabalkundea justifikatzeko kreditutako kontrolpean egon
behar duela, iragarkiak argitaratuz. Aldi berean, hala denean, haren mugapeko
udalerriari entzunaldia eskainiko zaio.
c) Euskaltzaindiko txostena. Hirurogei astegunetako gehiegizko epealdia
bukatu aurretik eman beharko da, bestela aldeko erabakia emanez egintzat joko
baita.
d) Proposamena onetsi edo ukatuko duen udal batzaren osoko bilkurak edo,
hala denean, auzo batzak hartutako ebazpena.
e) Espedientea, auzo erakundearena bada, Foru Aldundiari aurkeztea onetsia
izan dadin, edo Bizkaiko Batzar Nagusien ebazpenean jartzea, baldin eta udale-
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rriarena bada. Ebazpen hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko da eta
ukituriko Entitate Publikoei jakinaraziko zaie dagozkien administrazio errekur
tsoak eskainiz.
f) Bizkaiko Auzo Erakundeen Foru Erregistroan inskribitzea eta Autonomia
Erkidegoko eta Estatu Administrazioari bidaltzea, ondore beretarako.

Foru arauetan agertzen ez den kontu bat aipatu nahi nuke, ez udalerriaren
izenaz, baizik eta «udalburu»z, hots, gaztelaniaz «capitalidad o cabecera del
municipio» deitzen denaz, zeren eta uste baitut, 1980 geroztik Euskal Autonomia Erkidegoan, udal-hiriburu zenbait Udaletxez eta izenez aldatu direla,
lege eskumen eta prozedura erratuz, Euskaltzaindiaren irizpen barik eta R.D.
1690/1986 delakoaren III. Kapituluari kasurik egin gabe, alegia, besteak beste
«Registro de Entidades Locales»era igorri gabe. Ez dakit euskal udal asko
konturatu diren horrek erakunde eta organismo artean sortzen dituen kontraesanez. Ezagutzen dut, bestalde, kasuren bat iaz arte erdal izenaz fun
tzionatu duen «udalburua» nahiz eta euskal izen peto petoa euskaldunen artean
bizirik iraun mendez mendetan.

Foru arauak erregulatzen dute baita ere, Bizkaian eta Araban, behintzat,
Mankomunitate edota Koadrilen erakundetzea. «Bizkaiko udalez gaindiko
erakundeko erakundeak araupetzeari buruzko martxoaren 30eko, 1995/2 foruarauak Mankomunitate eta Partzuergoena, hain zuzen. Izenari dagokionez
honako hau dio:
MANKOMUNITATEAK... 9.2. Estatutu horietan, gutxienez, honako inguruabarrok konstarazi beharko dira: a) Mankomunitatearen izena eta egoitza...
PARTZUERGOAK... 30. artikulua.- Estatutuak Estatutuak Partzuegoen fun
tzionamendu araubidea ezarriko dute eta, gutxienez, honako hauek edukiko dituzte: a) Partzuergoaren izena eta egoitza...

Beraz, aipamen xumeegia, edozein izen har dezakete, euskal izena, erdal
izena, elebiduna.
Errepideen izenez, ordea, «Bizkaiko Errepideei buruzko otsailaren 18ko
1993/2 Foru Arauak 7. artikuluan honako hau dio:
Errepideen izendapena edo izen jartzea Euskal Herriko Errepidei buruzko
Egitamu Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 89/2 Legeak ohartemandakoaren arabera eta hori aldatzen duen azaroaren 8ko 91/2 Legearen arabera
egingo da, baita azaroaren 24ko Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko 82/10 Legearen 10. atalean ezarritakoari jarraituz ere.

Artikulu hau onartzea baldintza bezala jarri nuen, zeren eta, adibidez,
Araban, ez errepide ingeniari batek ez eta Foru Herrilan legelariak ez zekiten
Euskararen Legerik zegoenik ere indarrean, bai, ordea, Estrasburgoko Parlamentuaren direktiba bat zeinetan erregulatzen den letra gotikoa ez erabiltzea
eta horrekin baliatu omen ziren «euskal letra tipikoak» ezabatzeko. Gipuzkoako Batzar Nagusiak aspaldian izan dute tramitean «Errepide Foru
Araua» baina, ez dakit, izendapenari buruz ezer sartu duten.
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ESKUMENAK
Udalen eskumen propioak badituzte izendapen alorretan, aipaturikoak
goragoko instantzietan berresten badira ere. Zeintzuk dira horiek: udalerriko
auzo –udalaren auzoburu edo kontzeju mailakoak izan ezik–, kale, parke,
pasealeku, industrialde eta besteren izendapenak. Hara zer dion legeriak.
«Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local»
delakoak, III. kapituluan, hots, Eskumenetakoan eta 25. artikuluaren d) lerrokadan dioenaz baliatzen direla uste dut Udalerriak izendapen horietarako:
Ordenacion, gestion, ejecucion y disciplina urbanística; promocion y
gestion de viviendas; parques y jardines, pavimentacion de vías públicas urbanas
y conservacion de caminos y vías rurales.

Lege honen garapenez, Udalak badu, ene ustez, eskumen osoa gorago
aipaturiko izendapenetan. Besterik da, arbitrarioki erabili behar duen eskumen
hori edota prozedura jakin batzuekin, zeintzuek bermatuko duten, besteak
beste, euskal toponimiaren kalitate akademikoa, beste edozein hizkuntza normalizatuetan bezalaxe. Eta hau da azpimarratzea nahi duguna ikastaro honetan,
bai nire txosten honetan, baita segidan datozen lankideenetan ere.
PROZEDURA
Ez dagoena zehaztuta, Euskal Autonomia Erkidegoan «Euskadiko Udal
Legearen» ezaz edo, bere garapenez, nola izan behar duen tramitatzeko bame
prozedura. Galizian, ostera, badago, Xuntaren dekretu bidez:
Decreto 132/1984, do 6 de setenmbro, da Xunta de Galicia, polo que se
establece o procedemento para a fixación ou recuperación de toponimia de Galicia (DOG do 21 de setembro de 1984.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskararen Aholku Batzordean nengoela,
Mari Karmen Garmendiaren garaian, 80. hamarkadaren amaiera aldean eta,
Erdaide eta Badiola legelari andereekin batera, burutu genuen Toponimia
finkatzeko eta berreskuratzeko egitasmo bat. Quebec-eko «Commission de
Toponymie» delakoan oinarriturik eta hemengo erakundetze berezira egokiturik hamaika kide zituen: 3, Jaurlaritzatik; 3, Diputazioetatik, bakoitzetik bana;
1, EUDELetik; 2; EHU/UPV eta Deustutik, unibertsitate bakoitzetik bana eta
beste 2, Euskaltzainditik, berauetako bat idazkari-teknikari legez. Porrot egin
zuen, tamalez, egitasmoak, Jaurlaritza eta Aldundi biren arteko akordiorik
ezaz. Ez dut, orain, haren xehetasunetan sartzeko modurik.
Prozedura ez erregulatzeak dakar, prozedura anabasa, udal bakoitzeko
indar korrelazioen, edota, agintarien kapritxoen arriskuan egotea. Oraintsu
irakurri dugu nola hiriburu baten, Euskaltzaindiak egindako ikerketari jaramo-
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nik egin gabe, Alkatetzak dekretuz izendatu dituela auzo bateko kaleak. Ene
ustez, udalbatzaren osoko bilkurari dagokio, «Real Decreto 2568/1986 de 28
de diciembre, del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen
Juridico de las Corporaciones Locales» delakoaren 50. artikuluaren arabera.
Beste batzuetan Gobemu Batzordeak izendatzen omen ditu, gehienik ere,
Udalbatzak berretsiz. Durangoko kasua ezagutzen dut, izendapen askotan
aholkulari izan naizelako: Bulego Teknikoko buruak, alegia, udal arkitektuak
proposamena Hirigintza Batzordera eramaten du eta, edo Euskara Zerbitzuko
S.A. Atutxa teknikariaren bidez, edota, zuzenean Euskaltzaindiko Onomastika
Zerbitzura edo, azken orduan, zuzenean niri, iritzia eskatu eta osoko bilkurara
eraman. Arkitektu euskaltzale baten prozedura txalogarria bada ere, ziurtasuna
prozedura erregulatu batek emango lioke, nonahi eta, orokorki segurantza
juridiko eta linguistikoa.
Bada, nik dakidanez, hirigintzako Arau Subsidarioetan gaurko gaiaren
eskumena erregulatzen duen udal bat, Bakiokoa, hain zuzen. «Sukaldaritza»
lanetan ibili nintzelako Kepa Uriarte alkate ordearekin eta Joseba Terreros
Euskara Zerbitzuaren arduradunarekin ezagutzen dut testua. Hara zer dioen
2001ean onartutako 214 artikuluak:
Hirigintza proiektuak
Urbanizazio proiektuetan Lurzoruari buruzko Legeak eta haren araudietan
garatu diren zehaztapenak eta proiektu horiek garatzeko eta aplikatzeko xedapenak azalduko dira.
Hirigintza proiektuetan jasoko dira hiri edo landa aldeko egoitzalde, eremu,
kale berri, plaza eta gainerakoen izenak, 10/1982 Legearen arabera (azaroaren
24ko Legea, Euskararen Erabilera Araukotzekoa). Helburu horrekin, proiektua
erredaktatzen duenak udalaren bidez bilduko ditu Bakioko udalerriko leku-izenak
eta onomastika. Zalantzarik izanez gero –leku izena berria izateagatik edo dena
delakoagatik– udalak euskara zerbitzuaren bitartez, irizpena eskatuko dio Euskal
tzaindiari. Oro har, kontuan izango da udalak egindako toponimia azterketa,
Akademiaren batzordeak ikuskatua.

Euskararen Udal Ordenantza batzuetan ere ikusi dugu prozedura erregulatuta. Bat, aipatzearren eta, batzuk ezagutuko duzue, Euskararen 1982/10
Legearen 10.artikulua garatuz, honako hau da:
Kale edo auzoen izenak agertzen dituzten plakak, trafiko seinaleak, bide eta
zeharbideen adierazgarriak eta, oro har, udalak jarritako herri-bideko iragarki
guztiak edo ele bietan idatziko dira, betiere ulergarritasuna eragotzi barik eta
nazioarteko arauei jaramon eginez.
Horietan guztietan ager daitezkeen toki izen guztien izen ofizialak udalak
berak finkatuko ditu, betiere izenaren jatorrizko hizkuntza eta egungo idazkera
arauak errespetatuz. Alabaina, izen ofizialok ezarri aurretik, udalak irizpena eskatuko dio Euskaltzaindiari.
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Era berean, hirigintza proiektu berrien ondorioz gerta daiteke hiri edo landa
aldeko egoitzalde, eremu, kale berri, plaza eta gainerakoen izen ofiziala ezarri
behar izatea; halakoetan ere, udalak irizpena eskatuko dio Euskaltzaindiari.

Jakingarria litzateke zenbat udaletan onartuta dagoen Ordenantza hau,
edota eztabaida proiektuan. Alde batera utzita trafiko seinale generikoen elebitasuna eta toponimoen euskal elebakartasuna, hobeto bereiztea, eredu
interesgarritzat jotzen dut. Besterik da, ordea, udaletxe barruko prozedura,
hots, Hirigintza Batzordetik, Euskara-Kultura Batzordetik, Gobernu Ba
tzordetik, Alkatetzatik edo zer bide jarraitu behar duen. Nire ustez, osoko
bilkurak onartu edo berrestea ezinbestekoa da. Eta zein batzordetik? Hirigin
tzakotik, nahiz eta onuragarria izan daitekeen Euskara & Kultura Batzordeari
entzutea ere. Gainera, udalek barne organigrama desberdinak dituzte, normala
den bezala.
Gauza jakina da zenbait etxegintza enpresak eta beraien arkitektuek aurreproiektua egin bezain laster hasten direla urbanizazio berriaren publizitatea
egiten, euskal izenik barregarriena, erdal izen topiko bat ez denean, bultzatuz,
Udalaren eskumen eta prozedurak, lotsagabeki, baldintzatuz.
Hau guztiarengatik, udal ordenantzetan, hirigintzakoan edo euskarakoan,
edota bietan, prozedura argi eta zehatz bat finkatzea litzateke bidea. Ene
aburuz, lege>eskumen>prozedura hauek segituz:
1. Eusko Legebiltzarreko 1982/10 Legea.
2. «Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local»,
udalaren eskumenak bermatzeko, batez ere, goragoko Administrazioen
aurrean.
3. Batzar Nagusietako Foru Arauen ezagutza zehatza udal eta kontzeju
izen, errepide eta gainontzeko seinalizapen arloetan, bai udaletxe
barruan erabakitzeko orduan eta, baita ere, diputazio eta gobernuei
udal dermioan, bete dezatela eskatzeko ere.
4. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak, nahiz Espainiakoak, euskal
toponimiaren normalizatzeko indarrean jartzen dituzten dekretuen artikuluak eskuratzea. Ezinbestekoa da udal idazkariaren, edota, udalak
hitzartuta duen aholkularitza juridikoaren partaidetza eta laguntza.
5. Udal bakoitzaren ordenantza edota ordenantzek, gai honetaz, konkretuki, diotenaz jabetzea. Ordenantzak diodanean, bereziki arau subsidarioetakoak, euskarari buruzkoak edota udalaren barne ibilbidekoak
aztertu beharko lirateke, alde batetik, euskal toponimiaren mesedetan
eta elkarrekiko kontrajarriak ez daitezen izan.
6. Udal bakoitzean zer prozedura segitzen den kontzeju, hiriburu, biztanle entitate, auzo, kale, industrialde, parke eta beste izendatzeko jabe
tzea. Arbitrarietatea erabiltzen bada ere, ezagutu behar da.
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7. Guztiarekin, Euskara Zerbitzuak, teknikariak edo itzultzaileak, puntu
hauez vademecum bat izan beharko luke beti, beste edozein zerbitzuk
bezalaxe.

Zeren eta nago ni, amaitzeko diot hau, euskara zerbitzuek, dauden udaletan ere, ez ote diren «maria» gisakoak hirigintza zerbitzuekin konparatuz,
edota, euskara teknikariek, euskal filologian lizentziatuak izan arren, ez dutela arkitektu teknikoen mailarik, nahiz eta hauek diplomatura soila izan. Hau
behin baino gehiagotan aldarrikatu dut, egia esan, arrakastarik gabe. Utz dezagun gai hau beste egun baterako.

TOPONIMIA IKERKETAK:
PROZEDURA ETA URRATSAK
Mikel Gorrotxategi Nieto
EUSKALTZAINDIAREN EGINKIZUNA TOPONIMIA LANETAN
Euskaltzaindia dugu Euskal Herri osoko hizkuntza erakunde bakarra,
nahiz eta Frantziako eta Espainiako egoerak desberdinak izan. Legezko aholkularia da Nafarroan eta EAEn. Azken honetan irizpenak eman behar ditu,
udal edo kontzeju izenak aldatzeko baina, harrigarria bada ere, ez da irizpena
esaten dena bete behar. Ondorioz, badira erakundearen iritziaren kontra onartutakoak Eskuernaga edo Ekora, esate baterako.
Lehenago Lizundia jaunak azaldu duen bezala gainontzeko izenen idaz
kera finkatzeko eskuduntza oso nahasia da.

Azken urteotan gero eta erakunde gehiago jarri da harremanetan Akademiarekin toponimia dela eta. Batzuk (IGN, FEVE, Gobernu eta diputazioak...)
batez ere erabiltzen dituzten izenen egokitasuna bermatzeko; beste batzuk,
udalak bereziki izendegiak zuzentzeko edota ikerketatan laguntzeko.
Batzordeak 1986an egin zituen lehenengo Onomastika Jardunaldiak eta
orduan hasi zen udalekin batera toponimia ikerketetan parte hartzen. Lankide
tza honetan egindako horrelako lan batzuk Onomasticon Vasconiae bilduman
ageri ziren geroago1. Beste batzuk, berriz, herrietako kartak egiteko erabil izan
ziren. Azkenik, inoiz lanak argitaratu dira aipatutako bildumatik kanpo.

Horrelako lanak gero eta ugariagoak izanik Akademiak sortu berri zuen
Onomastika Zerbitzuaren barruan sartu behar izan zuen udalei aholkularitza
ematea; herri agintariei, bereziki udalei, behar bezalako aholkularitza eman eta
horrelako lanek batasuna eta maila akademiko antzeko izateko. Aholkularitza
zerbitzu hau EUDEL eta Euskaltzaindiak duen hitzarmenaren barruan koka
tzen da eta hiru atal nagusitan banatzen:
– Udalei onomastika alorrean zer egin dezaketen eta nola burutu azaldu.
– Ikerketa aurrera ateratzea erabakitzekotan udalari lagundu.
– Ikertzaileak trebatu eta gainbegiratu hasi aurretik eta ikertu bitartean.

1
Lehengoa Angel Mª Elortegik eginiko Pasaiako toponimia izan zen eta azkena Kristina Pavok
idatzitako Antzuolako toponimia Onomasticon Vasconiae bildumako 8. eta 25. zenbakidunak.
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Euskal Herrian betidanik izan da toponimiarekiko zaletasuna eta zaletasun hau loturik egon da euskararen aldeko jarrerarekin. Horregatik aspaldian
ekin zitzaion toponimia bilketa lanak egiteari. Tamalez, ikerketa asko helburu
zehatzik gabe egin ziren eta, horrek, askotan, lanen erabilgarritasun txikia eta,
zergatik ez, maila akademiko eskasa ekarri du. Horregatik holako lan bati ekin
baino lehenago udalekoek, langile zein zinegotziek jakin behar dute zer egin
daitekeen onomastika alorrean eta zertarako. Ez du balio horrelako lanei ekitea
modan dagoelako edo ondoko herrikoek ere egin dutelako.
Helburuak eta abar finkatutakoan administrazio lanak hasi behar dira.
Horrelakoak Felix Mugurutzak azalduko ditu, baina azpimarratu nahiko nuke
udalek egindako dokumentazioa, eta udalek deus ere egiten ez dutenez, teknikari batzuek egindako lanak direla guk ditugun ereduen oinarria (CDan dituzue):
– Beka deialdia.
– Enpresa bat kontratatzeko oinarriak.
– Euskaltzaindiarekin burutu beharreko hitzarmena.
– Eusko Jaurlaritzari duen materiala eskatzeko gutuna.
Azkenik, lan berari ekiteko Patxi Galék sortu zuen aplikazio bat access2
programan. Aplikazio hori horrelako ikerketak bideratzeko sortu zen eta erabat
bateragarria da Euskaltzaindia egiten ari den ECO egitasmoarekin.
1. IKERTZEKO ETA ARAUTZEKO ERAGOZPENAK
Ezaguna denez Euskal Herrian euskara ez da eremu guztian berdin erabil
tzen; leku batzuetan galduta dago, beste askotan galduta izan ez arren, ez da
gehien erabiltzen dena, eta beste batzuetan, aski ongi dagoela pentsa genezake,
nahiz eta hizkuntza bakarra oso eremu txikietan (auzoetan) izan. Egoera, honek baldintzatzen du toponimoak jasotzeko lanak eta toponimoen arautzea.
Oro har, Euskal Herria lau zati nagusitan banatu ahal dugu:
A) Eremu euskalduna
Inguru honetan arazorik handiena izaten da araututako izenaren onarpena.
Patxik esan duen bezala, sarritan, ahoz erabiltzen den toponimoa eta estandarizatuta urruti egoten dira eta joera dago ahozko bertsioa jatorragotzat jotzera.
Hau begi bistakoa da sekula ofizial izan ez diren izenekin. Herri batean auzo
batek izen ofizial ezaguna izan duenean jendeak badaki ahoz erabiltzen bertsioa
2
Baten batek galde lezake zer dela eta hautatu den programa hau. Orain arte erabili dugu
eta ez genuen diru baliabiderik enpresa bati berri bat agintzeko. Hala ere, prest gaude iradokizunak entzuteko.
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ahozkotasunari dagokiola, eta Iburre, Iborla edo Satamo esan arren, zein den
izena galdetuez gero Ibarruri, Ibarrola eta Zaratamo direla esango dizute. Hau
da, munduko gainontzeko leku zibilizatuetan gertatzen dena eta Güerba, Zebiya edo LA esaten dutenek Huelva, Sevilla edo Los Angeles idazten dute.
Egoera hau bereziki zabalduta dago Iparraldean bertako izen ofizialak eta
euskarazkoak, jatorri berekoak izan arren, urrutiago baitaude, idatziz eta ahoz:
Ibarrolle («Ibarol») <> Ibarrola («Ibarla»).
B) Azken mendeotan erromantzatutako ingurua (XVIII, XIX y XX)
Euskal Herriko eremu zabalenetakoa da hau, bertan sartzen da Arabako
lautada osoa, Gorbeialdea eta Aiaraldea; Nafarroako eremu handia Sakanatik
Erronkariraino eta Bizkaiko mendebaldeko zati bat. Inguru honetan euskal
izena oso gardenak izaten dira eta arazorik handiena euskal espezifikoz eta
erdal generikoz osatutako toponimoek osatzen dute: Otxaran de Abajo, Peña
de Apuko... Izenak arautzean sortzen diren aldaketen onarpena ere ez da berbera eremu osoan, mendebaldean eta Araban askoz ere handiagoa baita.
C) Aspaldian erromantzatutako gunea
Inguru honetako egoera korapilatsuena da, garai eta bilakaera desberdinak
baitugu. Soziologikoki aurrekoa baino heterogeneoagoa da. Inguru batzuetan
euskararen aldeko joera nabaria dago eta prest leudeke edozein aldaketa egiteko, handia izan arren. Beste batzuetan, berriz, jarrera ez da hain zalea eta ez
dute aldaketarik onartuko, bien artean legoke nolabaiteko elebitasuna onartzen
duena. Bizkaian, esaterako, euskararen aldeko joera da nabaria –batez ere
herri txikietan– eta ez dute eragozpenik jartzen.
D) Eremu erromantzea
Ezaguna denez hegoaldean eta mendebaldean badira aspaldian erdaldundutako eremuak eta agian sekula euskaldunak izan ez direnak.
1) Udal ikerketak
Argi dago hemen aurkezten dugun metodologia ez dagoela itxita eta tokian tokiko beharrizan eta baliabideen arabera moldatu behar dugula. Nolabait
esateko, hemen aurkezten dugu egin behar den lanik osatuena, baina errealitateak erakusten du sarriegi diruak baldintzatuko duela ikerketa hasiera-hasieratik.
Proposamenok ez dira Batzordean besterik gabe sortu, urte askoren eskarmentuaren ume dira eta etengabe osatzen eta egokitzen ditugu. Lana, beraz,
ez da bakarrik Akademiarena, barruan txertatu dira ikerle askoren urteetako
lanak eta esperientziak, ikerlari horiei guztiei eman behar dizkiegu gure eskerrik beroenak.
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1) Zertarako ikertu?
Hizkuntzalaritzan zein biologian edozein ikerketari edo lani ekin baino lehenago argi eta garbi eduki behar dugu zertarako egiten dugun, zer den jakin edo
aurkitu nahi duguna. Gure kasuan, beka deialdietan horrelakoak ikusten dira:
Kontuan izanik Obabako toponimia oraindik jaso gabe dagoela, eta gure kultur
ondarearen zati garrantzitsu bat dela eta bertako hainbat toki, baserri, iturri, mendi
izen eta abar desagertu aurretik jaso eta aztertzea komeniko litzatekeela, Udal honek,
beka eskainiz deialdia zabaltzen du ondoren azaltzen diren oinarrien arabera:

Baina, hitz eder horien atzean zer dagoen argi eta garbi izan behar dugu
lanari ekin baino lehenago. Ezin dugu egin modan dagoelako, euskaltzaleak
garelako eta herri administrazio batek diru-laguntzak ematen dituelako, inoiz
gertatu bezala. Are gutxiago ondoko herriek egin zutelako, inoiz ahopean esan
didaten bezala.
Toponimia ikerketak Unibertsitatetik zuzendu direnean, antzina tesina
delakoetan eta gaur egun Doktore Tesietan, helburua inguru zehatz baten toponimia ahalik eta ondoen ezagutzea izan da. Normalki honelako ikerketan
emaitza unibertsitate munduari eskainitako liburu handi, eta gehienetan zaila,
izaten da eta ikertutako toponimia horren erabiltzaileak ikerketatik kanpo
gelditzen dira, antropologoek Afrikan egiten zituzten ikerketetan bezalaxe. Lan
hauetan bildutakoa aztertzen zen hizkuntzalaritzaren ikuspegitik ikertutako
ingurua hobeki ezagutzeko, baina helburuen artean ez zegoen tokian tokiko
toponimia indarberritzea edo gizarteratzea. Neurri batean esan dezakegu liburukote hauek delako inguruaren toponimiaren harlauzak direla, baina harlauza usaina duten lan hauek unibertsitateak egiten ditu eta ezin zaio eskatu
erakunde horri udal edo diputazio bati dagokion lana egitea.
Hasieratik argi izan behar ditugu helburuak, eta ez helburua, horrelako
lanetan anitzak izan behar baitira. Egia da helburu nagusi bat dagoela, kultura
ondarea den toponimia babestea; baina helburu nagusi hori betetzeko bitarteko
asko daude. Lehengo eta behin ikerketa dugu, ezin baita ikertu gabe ezer
sendoa egin eta azkenik herritarrek ondarea ezagutu eta erabiltzea, azken
puntu bi hauek ezinbestekoak baitira toponimia, zein hizkuntzaren beste alorrak, salbatzeko.
Kasu honetan herri agintariek bideratutako ikerketaz ari gara eta ezin
dugu alde batera utzi herri diruaz egiten denak sortu duen gizartean izan behar
duen oihartzuna. Ezin dugu ahantzi udalak batzuek ikertzen duenean udal
horretarako biztanleentzat ari da lanean.
Babeste horretan ezinbestekoak diren epeak, geroago Felix Mugurutzak
garatuko dituenak atal nagusi bitan bana ditzakegu:
A) Administrazioaren erabilera. Izenak finkatutakoan administrazio guztiek erabili beharko lituzkete eta eremu pribatuan egitera behartu.
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B) Biztanleen artean zabaltzea behar diren baliabideak jarriz erabilia izan
dadin.
2) Ikerketa motak
Ikerketa aurrera eramateko era bat baino gehiago egon daitekeen arren,
hiru mota nagusi azpimarratuko ditugu:
a) Boluntarioen bidezko ikerketa
b) Beka deialdia
c) Enpresa baten kontratazioa
Hirurak erabili izan dira eta hirurek dituzte alde on eta txarrak.
Boluntarioen bidezko ikerketa
Inoiz egin da, batez ere antzinako garaietan eta baliagarria izan daiteke,
batez ere eremu urriko udaletan. Herriko talde bat integratzekotan inongo
emaitzarik onena lor liteke ez baita goitik beherako ekintza izanen eta herritarren babes handiena izango du. Barrundian, esaterako zeintzuk izen seinaleztatu behar ziren kontzejuetako bileretan eztabaidatu zen. Arautze lana
Onomastika batzordeak egin zuen, baina herriz herri azaldu ziren aldaketa
guztiak. Azkenean, toponimoak lekuan jartzean herritarren aholkua bildu zen.
Egitasmoari amaiera emateko parte hartu zuten guztiekin bazkaria egin zen.
Horrela lortu da herritarrak toponimiak duen garrantziaz jabetzea eta bere
egitea. Inoiz estakaren bat erortzekotan herritarrak arduratuko dira berea den
ondarea babesteaz.
Beka deialdia
Ohikoena eta merkeena, eta bereziki gaur landuko duguna, nahiz eta
enpresa baten bidez egindakoaren antza handia izan. Bekak duen onurarik
handiena formazioan datza, bide ematen baitu ikerlariak sortzeko.
Enpresa baten kontratazioa
Kasu honetan gonbitea erabiltzen da gehienetan ez baitago lan hau aurrera eraman dezakeen enpresa gehiegi. Horrela egiteak baditu alde onak, baina
arriskutsua izan daiteke aurkezten den enpresak ez badu behar bezalako mailarik, ez baita gauza bera herriko karta edo mapa egitea, beste batek emandako
datuak erabiliz, edo ikerketa bat burutzea.
Bestelakoak
Azkenik ezin da ahaztu batzuetan unibertsitate ikerketa eta udalarena
uztartzen ahal direla eta udalek lagundu beharko liekete herriko toponimia
ikertzen edo ikertzeko asmoa dutenei.
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3) Lanaren epeak
Hau oso inportantea da. Udal batek bideratutako lanak hasiera eta amaiera izan behar du. Ez da posible amaitzen ez den lan bat planteatzea. Udal
batek, diru baliabide ugari dituelako behin betiko ikerketa egitea erabakiko
balu tarteko geldiuneak egin behar izanen ditu lana amaitu arte itxaron gabe.
A. Deialdia
Arruntena izaten da oinarriak Aldizkari Ofizialean argitaratzea, baina
toponimia ikertzea ez da lan arrunta eta hori baino ez egitekotan normalena
izanen da inortxo ere ez aurkeztea; karrera amaitu berri den jendeak ez baitu
izaten bere irakurgaien artean bere lurraldearen Aldizkari Ofizialia. Beraz,
deialdia egin baino lehenago berria zabaldu behar da ahalik eta hautagai gehienek honen berri izateko. Hau ez da txantxetako gaia, inoiz gertatu baita
deialdia hutsik gelditzea.
–
–
–
–
–
–
–

Beka egingo dela zabaltzeko bide arruntenak honakoak dira:
Historia eta filologia departamentuak.
Ikertuko den inguruko egunkari eta aldizkariak
Inguruko elkarte kultural eta euskalgintzakoak.
INEM
Udal bandoa
Inguruko ezagunak, bereziki herri txikietan

Dena dela jakinarazpenarekin batera laguntza ere eskaini behar da. Normalki jendeak ez du gaia ezagutzen eta aurkezteko beldur izaten da. Beldurrak
usatzeko laguntza eskaini behar zaie eta esan Onomastika Zerbitzua prest
dagoela hasiera-hasieratik laguntzeko.
Behin egingo dela ongi zabaldu eta gero, orduan bidaliko dugu Aldizkari Ofizialera.
B. Adjudikazioa
Oinarrietan biltzen da hautagaiak aztertuko dituen epaimahaiaren osaketa.
Bertan, zentzuzkoa den bezala, horrelako ikerketen eta metodologia ongi
ezagutzen duen jendeak egon behar du, horien eginbeharra kurrikulua eta
aurkeztutako txostena aztertzea izanen baita. Hau behar beharrezkoa da, inoiz
gertatu izan baita aurkeztutako eskarmentua edo txostena zeharo baztergarria
izatea.
Oinarrietan biltzen da baloratuko dela inguruko euskararen ezagutza,
eremu euskalduna baldin bada, eta inguruaren ezagutza. Hau, ez da huskeria;
askoz ere harrera hobea izango baitu antzeko euskararen erabiltzailea denak,
ahozko inkestetan esaten dena askoz ere hobeki ulertzeaz gain, gogoan izan
behar baitugu ahozko bilketa adineko jendeari egiten zaiola.
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Hori dela eta sarri kontatzen dudan gertaera azalduko dizuet.

Maite, ene orduko emaztegaia eta gaur egungo emaztea, eta biok Gorlizera joan ginen, Butroe ibaiaren inguruan kokatutako Isusquiza baserriaren
euskal ebakera ezagutzera. Iruditu zitzaigun zuhurren zela errekaz beste aldean
eta gorago dauden baserrietara jotzea, handik zuzen-zuzenean ikusten baitzen.
Hori egin, eta aipatuko ez dudan baserri batera heldu ginen. Kanpoan zegoen
berrogeita hamar urte inguruko gizonarekin hasi ginen berriketan.
Ezaguna denez, baserri horren lurretan txalet auzune berria eraiki zuten
aspaldian eta leku turistikoetan egin eta egiten den bezala, izen «salgarriagoa»
eman zioten: El Abanico de Plencia. Jatorrizko izenaren etimoa argia da,
itsuski landare izena, Genista sp, eta –tza ugaritasun atzizkia. Hala ere, Bizkaian ez da ohikoa Itsuskitza moduko izena, eta horregatik ikertu nahi genuen
bertako ahoskera.

Etxearen aurreko aldean geunden berbetan eta datu asko eman zigun
inguruaz, baina baserriaren izenaz galdetzean Abanikue zela erantzun zigun.
Geuk beste izenik ezagutzen ote zuen galdetu genion eta ezetz erantzun. Ez
genuenez erantzuna kutsatu nahi ez genion izenik proposatu, eta azkenean
etxean beste inor ote zegoen galdetu genion. Gizonak baietz erantzun eta
etxera hurbildu ginen. Etxera heltzean sukaldeko atea ireki eta barruan zegoenari hauxe esan zion: Ama, suk selan esatensu Isúkitze?
Horrelakoak gertatzea arrunta da, batez ere euskara sozialki oso bazterturik egon den inguruetan, baina ez da bakarrik euskararen auzia, askotan
herri<>hiri arteko harremanetan kokatu behar da egoera hau. Sarritan herrikoak badaki haiek darabilten izena ez dela ezagun eta kanpokoek erabiltzen
dutena erabiliko du elkar hobeto ulertzeko edota tontotzat ez hartzeko.
b. Ikerlaria

Euskal Herrian ohikoena izaten da horrelako ikerketak euskal filologian
edo historian lizentziatuei eskaintzea, ikerlari trebeak ahantzi gabe. Horrelakoak ezin dira alde batera utzi eta, esate baterako, liburu on batzuen egilea
den Goio Bañales Arte Ederretan dago lizentziatua. Baldintza hau, zer esanik
ez, enpresen bidez egitekotan ere baliagarria da oso.
Baldintzetan biltzen da onomastika alorreko lanek edota ezagutzak puntuak ematen dituela, baina zail izaten da horrelako bat aurkitzea, ez baita
Euskal Herrian onomastikari buruzko eskolarik ematen.

Behin ikerlaria hautatu eta gero, behar beharrezkoa da tutorea ikerlariekin
biltzea trebatzean hastekoa. Normalki ikerlariak pentsatuko du bilketaren oinarria dela berehala egin behar den ahozko bilketa, eta ongi azaldu behar
zaizkio lanaren metodologia eta epeak guztiaren arrazoiak ongi emanda.
Karrera amaitu berriko jendea baldin bada, ez du ezer ezagutuko toponimiaz, artxiboaz eta abarrez; baina lanari ekiteko gogo handia izango du.
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c. Ikerlarien trebatzea, lekuan oinarritutako ikerketa

Normalki era biko ikerlari-gaiak ditugu, karrera amaitu berriak eta toponimian «zaletuadituak». Badirudi toponimian zaletuak diren horiek onenak izango
direla, baina zoritxarrez, batzuetan zail da hartutako bizioak bere onera eramatea.
Orain dela urte pare bat herriko toponimia 153 urte ikertzen aritu den ikerlari
batek lortu zuen bertako beka ahozko bilketa egiteko, eta sekula egin den lanik
txarrena egin zuen. Besteak beste kokapenak eta ahoskatutako izenak zuzentzen
zituen bere ustez egokiena zena jarrita. Hain zen lotsagarria portaera, ezen ikerketan lagundu zion batek salatzeaz gain uko egin baitzion kobratzeari, harrigarria
bada ere udalak ordaindu egin baitzion. Geroago, Udalak herriko karta egiteko
bertako euskara teknikariak egin behar izan zuen bilketa berriro.
Honek ez du esan nahi toponimian ikertzen aritu direnak baztertu behar
direla, gaia ongi ezagutzen duen bat lortzekotan inoizko emaitzarik onena lor
baitaiteke. Horrela suertatu zitzaion, esaterako, Leioa eta Erandiori.

Baina kasu gehienetan zerotik hasten den ikerlaria trebatu behar da, eta
hori izanen da Euskaltzaindiaren ordezkariaren eginbeharra. Lehenengo eta
behin ikerlariari azaldu behar zaio ikerketaren ardatza lekua dela, eta ez,
Euskaltzaindiak berak aspaldian egiten zuen bezala, izena. Kasurako, Donostia, San Sebastián edo La Bella Easo leku bat dira eta ondorioz fitxa bakar
batean ageriko dira eta ez hirutan. Geroago askoz ere zailagoa den toponimoa
zer den azalduko dio. Zaila benetan askotan geuk ere ez baitakigu non dagoen
leku-izen eta izen arruntaren arteko muga.
Esate baterako, Arrigunagako iturria zer da? Toponimoa, Durango edo
Zabala bezala, edo Arrigunaga inguruan dagoen gauza baten azalpena, anbulatorioa edo udaletxea bezala? Erantzun zaila. Horrelakoetan, hizkuntza bien
arteko harremanak lagunduko digu eta erdaraz idatzikoetan la «fuente que
llaman Arrigunagaco iturri» aurkitzen badugu leku-izena dela esan dezakegu.
Baina zoritxarrez, gauzak ez dira hain argiak eta gure herri honetan Castillo
edo La Casería de Arriba modukoak irakur ditzakegu gaur egun bizirik dauden
Gaztelu eta Goikoetxea izenen ordez.
Baina ez da horretara mugatzen tutorearen lana, horretaz gain zein artxibo
dagoen, non dauden nola joan eta bestelako zehaztasunak eman behar dizkie.

Horrekin batera aurkeztuko dizuedan datu-base erabiltzen ere trebatu
behar dira. Lan hau ez da, ikusten denez, egun edo aste batera mugatzen,
etengabe sortzen baitira zalantza eta galderak.

Baina beste arlo bi ere landu behar dira. Batetik inguru geografikoaren
ezagutza. Ezinezkoa da toponimia ikerketa bat burutzea inguruaren nolabaiteko
ezagutza izan gabe. Beraz, lanaren hastapenetan herritik ibili behar dira, minuta
geografikoa lagun, topatuko dituzten izenak ulertzen eta kokatzen jakiteko.
3

37,56 kilometro zabal.
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Horrekin batera mapak irakurtzen ere ikasi behar dute ikerlariek, ordenagailua bezain garrantzitsua baitira mapa hauek toponimiarako. Gaur egun toponimia ikerketak ez dira bakarrik toponimo zerrendak, izenak bere «testuinguruan» egon behar dute, mapetan ageri behar dira ahalik eta era errealisten,
ez bakarrik paper zati baten gainean; eta hori egin ahal izateko ezinbestekoa
da mapak irakurtzen jakitea.
d. Oinarrizko datuen bilketa
Zail da gaur egun horrelako lan bat zero-zerotik hastea, zorionez; leku
gehienetan egoten baita oinarri bat. Komeni da, beste administrazioek egindakoa ezagutzea eta hori erabiltzea oinarri bezala geroko estandarizazioan
laguntzeko. EAEren kasuan HPSri eskatuko diogu Deiker Institutuak beraren
tzat egindako lanaren kopia. Lan horretan hainbat toponimoren aldaera arautuez gain dokumentazioa eta mapak daude.
e. Jarraipen batzordea
Orian dela urte batzuk, aipatuko ez dudan udal batean, bertako euskara
ikertzeko beka eman zitzaion ikerlari bati. Urtea pasatutakoan itzuli zen ikerlaria lana egiteke eta dirua itzuli behar izan zuen. Ondorioz, herri hartako
hizkera jaso gabe gelditu da.
Hau ez da kasu bakarra izan, zorionez, baina bai txarrena. Erabiliko den
dirua publikoa izanik behar da egiaztatu ongi erabiltzen ari dela eta horretarako
baliabideak jarri behar dira. Horregatik aspaldian erabaki genuen ezinbestekoa
dela lanaren egoera egiaztatzeko bideak sortzea, eta ondorioz, ikerlariek aldiro aurkeztu behar duten txostena aztertzeko jarraipen batzordea antolatzea.
Batzorde hau hiru edo lau hilabetean behin bilduko da eta betebehar ba
tzuk izango ditu.
– Ordura arte egin den lana egiaztatzea eta ondorioz ordainketa onartu.
– Aurrerantzean egingo den lana zehaztu.
– Ikerlariei lagundu lekukoak edo baliabide desberdinak lortu.
– Zalantzak argitu.
Beraz, batzorde honetan ez dira bakar-bakarrik udal eta Akademiaren
ordezkariak egotea, ezinbestekoa da herria ondo ezagutzen duten pertsonak ere
egotea. Herritar hauek lagunduko dute zalantzak argitzen, hutsak zuzentzen
eta ikerlari eta jendearen arteko zubi egiten.
Ohiko partaideak hauexek izaten dira:
Udalaren ordezkariak (zinegotzia, euskara teknikaria, hirigintzako ordezkaria), Euskaltzaindiaren ordezkaria eta tutorea, udalak izendatutako herriko aditu batzuk eta ikerlariak, jakina.
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f. Ikerketa
Lanik ederrena, egiten dutenentzat eta ingurukoentzat ere, ikerketa bera
gauzatzea da. Ikerketan zehar gora behera asko egongo dira. Bereziki zaila da
dokumentazio lana sarritan ez baita ezer aurkitzen. Hala ere inoiz altxor batu
ezinaren aurrean egongo dira eta pozaren pozez lan egin. Lanaren erdialdean
datu asko bilduta daudenean ikerketa bidera ezina irudiko zaie eta Mongoliara alde egiteko gogoa izanen dute. Baina hasiko dira txukuntzen eta berehala
ohartuko dira lanak merezi izan zuela. Azkenik, ikerketa ongi egin badute,
lana udalari ematean beste 12 hilabete behar dituztela sentituko dute.
Ikerketaren epeak
Lanari ekin baino lehenago kronograma zehaztu behar dugu. Ezin dugu
itsu-itsuan bete, baina ezinbestekoa da azkenean itolarri ibili nahi ez bada.
Kronograma
1. Iturrien balorazio eta hautaketa: liburuak, mapak, eskuizkribuak, ar
txibategiak...
2. Minuta toponimikoa: inguruari buruzko mapen hustuketa.
3. Argitaratutako liburuen hustuketa.
4.  Artxibategien hustuketa.
5.  Hausnarketa eta datuen txukunketa.
6.  Ahozko bilketa.
7.  Bildutakoaren azterketa eta hutsen bilketa eta zuzenketa.
8.  Tutoreari lehengo idazkia ematea.
9.  Tutorearen azterketa eta arautzea.
10.  Jendaurreko aurkezpena.
11.  Lanaren aurkeztea.
Segidan aztertuko ditugu puntu hauek bana banan.
1. Iturrien balorazioa eta hautaketa
Lehenengoko urratsa erauzi eta kontsultatuko diren iturrien hautaketa eta
erauzketa izango da. Iturriak oinarrian hiru motakoak izango dira:
– Argitaraturiko iturriak edo iturri dokumentalak: argitaratuak diren lan
ezberdinek osatzen dute mota honetako iturri multzoa. Historiari
buruzko lanak edota dokumentazio historikoa biltzen dutenak dira.
– Artxiboetako dokumentuak: artxiboetan batik bat biltzen diren dokumentu ez argitaratuak dira hauek.
– Iturri kartografikoak: hauek argitaraturiko iturrien barruan sar geni
tzake, baina izaera berezia dutenez banatu egin nahi zian ditugu.
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Argitaraturiko iturrien artean badira toponimia bilketetan aski ezagunak
direnak eta erabili ohi diren liburuak. Ezagunak eta erabiliak izan diren neurrian, hautagaiak lirateke ere lan honetarako. Bestalde, izan litezke inguruari
buruzko lan monografikorik, eta horrelakoak ere iturri bezala erabiltzeari
ezinbestekoa deritzogu.
Argitaratu gabe dauden dokumentuak, aipatu bezala, artxiboetan daude
batik bat. Dokumentazioa ugaria izan ohi da, are gehiago Erandioko Elizatea
bezalako herriaren kasuan, beraz hautaketa eta mugaketa egitea ezinbestekoa
gertatzen da. Horretarako artxiboetako arduradunen iritzi eta gomendioei jarraituko diegu. Oinarrizko irizpidea izango dugu, jakina, dokumentuetan ager
litekeen toponimo kopurua. Era berean garai ezberdinetako dokumentuak aztertuko dira, lehentasuna zaharrenek dutelarik.
2. Minuta toponimikoa
Ezagupen geografikoarekin batera, eta jadanik argitaratua den maparen
laguntzaz, minuta toponimikoa osatuko dugu. Minuta toponimikoa, toponimoez osoturiko kartografia iturri hutsa da. Honen laguntzaz inguru geografikoarekiko harremana estutu egiten da. Bilketa honek lagunduko digu ikerketan aurkituko ditugun izenak non kokatu ahal ditugun.
Izenak maparen gainean kokatzean koloreez baliatu ahal gara iturri desberdinak bereizteko, askotan mapen kalitatea ez baita beti berdina. Mapen
hautaketa egitean bereizi behar dira lehen eskuko lanak, ikerketa baten ondorioz zuzenak direnak, esate baterako 1926an BFAk egindako mapak, edo bigarren eskukoak. Azken hauek beste batzuen kopia izanik ez dira hain garran
tzitsuak eta gainera nahasgarriak izan daitezke. Esate baterako, toponimo bat
hamar mapetan aurkitu ahal dugu eta ondorioz erabat fidagarria dela pentsatu
eta erresultatu guztiak direla hasierako huts baten kopia.
3. Argitaratutako iturrien erauzketa
Minutarekin batera argitaratutako iturrien erauzketa egingo dugu. Erauzketa hau nahiko azkarra izaten da, eta erraza, ez baitu interpretazio paleontologikoen beharrik. Gainera askotan historia edo etnografiarekin loturik dagoenez,
toponimia ulertzeko baliagarria izan daiteke. Esate baterako, Historia de Getxo
irakurtzean ulertuko dugu zer dela-eta San Martin kalea San Nikolas elizaren
aurrean dagoen eta ez San Martin elizaren aurrean, eta horri ezker San Martinaldeak izeneko alorra dagokion auzoan kokatuko dugu.
Liburu edo iturri hauetan ageri den informazioa oso heterogeneoa izaten
da, baina ahalik eta zehaztasun gehienez bilduko da. Azalpen geografiko edo
historikoak ematen baditu, azalpen osoa bilduko genuke. Gainera lan berean
behin baino gehiagotan agertzen bada toponimo bera, guk ere hala jasoko
dugu, hainbatetan alegia.
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4. Artxiboetako dokumentazioaren erauzketa
Artxiboetako dokumentazioa kontsultatu eta datuak erauztea da hurrengo
lana. Lan honek denbora luze emango du, ikerketaren bi eren izaten baita.
Baina jakina, hemen hautaketa zehatza egin behar da gehienetan ezin baita
artxibo osoa epearen barruan aztertu.
Udal edo kontzejuaren artxiboa: Egotekotan emankorrena eta zenbait
lekutan aztertzeko handiegia ere izan daitekeena. Segida diakronikoa egoteaz
gain izenak testuinguru zehatzean ager daitezke. Ezin bada osorik aztertu zaharrenari emango diogu lehentasuna eta beste mendeotan lagin batzuk egingo
ditugu.
Foru artxiboa: Bizkaiko kasuan korrejimendua da emankorrena Sutegiak
eta Baso Liburuaz4 gain. Sutegiak bi aldiz argitaratu dira baina argitalpen bi
horiek bigarren mailako iturriak dira.
Protokoloak: 1900 baino lehenago Notarioek egindako dokumentuak
dira. Kasu batzuetan Jabetza Ganbara izango zenaren aurreko zerrendak daude.
XVI. mendetik aurrera oso aberatsa izan daiteke, nahiz eta sarri astun samarra
izan.
Jabetza Ganbara: XIX. mendearen erdialdean sortu zen. Lehenengo eta
behin zerrenda alfabetikoak azter daitezke, eta gero beharra eta denbora izatekotan sarrerak. Hala ere, bertan sartzea ez da beti erraza izaten eta Akademia
eta udalaren gutuna behar izaten da sartu ahal izateko.
Osagarri gisa beste artxiboak erabil daitezke, elizbarrutiarena, Valladolid
edo Simancas. Elizbarrutiarena emankorra izan daiteke elizaren ondarez gain,
eta ezin dugu ahantzi eliza lur askoren jabe izan zela, sarritan baserrien zerrendak agertzen direlako. Hala ere, genealogiazalez beterik egoten da, eta
aldez aurretik eskatu behar da txanda. Guztiarekin ere, Euskal Herrian ezin
gara kexatu txukun eta kontsultagarri daudelako. Santanderreko elizbarrutiko
artxiboa Santillana del Mar-en zegoen, astean hirutan irekitzen zen goizez.
Sartzen lortzen baldin bazenuen, oso leku urria baitzegoen, artxibozainarekin
mintzatzeko tornua zenuen klausurako moja baitzen.
Ezin dugu ahantzi lana ahalik eta zehatzen izan behar dela eta izenak
idatzirik agertzen diren moduan jasotzeaz gain testuingurua ere bildu behar
dugula ikerketarako baliagarria izan daitekeela uste baldin badugu:
[…] las heredades [Gardena baserriarenak] Sausolo, Seiguisalana, lauguisalana, Arteondoa y Amaguisalana, que se hallan en un perímetro ó conjunto que
contienen diez y siete mil setecientos metros cuadrados, confinnado por saliente
con heredad de Aguirre barria […] las heredades llamadas Madariaga-ondo,
bosguisalana, seiguisalana y lauguisalana que se hallan en un perímetro conjunto
4

XVIII. Mendean eginiko Libro de Montes izenekoa.
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[…] la heredad llamada Ugalde Solo que contiene cuatro mil ciento cuarenta y
seis metros cuadrados de superficie y la sierra argomal Ugalde Sarra, que contiene cuatro ciento cuarenta y seis metros cuadrados, hallandose las dos en perimetro, confinan por saliente con pertenecidos de la caseria llamada Echechu, correspondiente […] y con iguales peryenecidos a la caseria llamada Echechu,y con
iguales pertenecidos de la casería llamada Mendoza osteingoa, correspondiente al
referido Francisco de Barcena y de Echebarrisarra, del citado Bolloqui, por poniente con heredades de la caseria de Madariaga propia de la misma […]5

5. Hausnarketa eta datuen txukunketa.
Idatzizko iturriak hustean, ahal den neurrian datuak atontzen joango gara.
Baina ikerketaren zati hau noizbait amaitu behar da eta aurrera segitzeko
denboratxo bat behar da datuak txukun eta argi jarri eta aztertzeko. Azterketa
honek balioko digu, batetik, hutsunerik dugun ala ez jakiteko, eta bestetik
hurrengo zatia, ahozko bilketa, prestatzeko.
Txukunketa lana amaitzean izango dugu bildutako toponimo asko kokatuta bai hasieran egin genuen minuta toponimikoaren bitartez, bai testuinguruaren bidez, gorago ikusi bezala. Baina izango ditugu izen batzuk, edo asko,
kokaturik gabe. Agian izango dugu baserri bat dokumentatuta, baina izen hori
ez denez gaur egun erabiltzen ezin mapan kokatu.
Getxon, badira XVI. mendetik oso ongi dokumentatzen diren Larrazabala
tzekoa eta Larrazabalaurrekoa baserriak. Gaur egun Moreagatze eta Moreagaurre deitzen dira, izen berri hauen lehenengo aipua 1939ko dela.
6. Ahozko bilketa
Ez dago ahozko bilketa egiteko erregela finkorik, norberak bere erarik
erosoena asmatu edo aurkitu behar du, baina badira segitu behar diren puntu
batzuk eta eman daitezkeen aholkuak.
Kronograma honetan argi utzi dugu ahozko bilketa, jendeak kontrakoa
uste badu ere, ezin dugula hasieran egin, arrazoia erraza da ulertzen. Galdetu
Mungiako bati zeintzuk udal daude Txorierri eta Uribe Kostan edo Goierriko
bati zeintzuk herrik osatzen dute eskualde hori. Nekez esango ditu guztiak
ezagutzen baditu ere, bat-batean ez direlako izen guztiak gogoratzen. Beraz,
ahozko bilketa ez da arratsalde batean egiten den solasaldi lasaia oso ongi
presaturik eraman behar den lana baizik.
Informatzailearen hautaketa:
Urte batzuk jarduera honetan daramatzagunok Corominas eta bere garaiko
ikerlari handiengandik ikasi genuen herri bateko toponimia biltzeko herrian
5

Iratxe Lasak Erandion egindako bilketa.
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bertan jaiotako gizona hautatu behar zela, ahal zela artzaina eta herritik irten ez
zena. Konturatu behar gara nekazarien munduan emakumea ez zela basomutil,
olagizon edo artzain izaten eta ondorioz ez duela basoa ezagutzen. Hau ez da
toponimia ikerlarien uste hutsa. XX. mendearen hasieran egin ziren dialektologia
lanetan arau bat zen emakumeei ez galdetzea, suposatzen baitzen basolan edo
artzaintzaren ezagutza faltak galdera batzuk hutsik agertzea lekarkeela. Gure
kasuan, gainera, euskalduna, nahiz eta euskara desagertzeko zorian egon.
Hau ez da zuzena!
Argi dago horrelako informatzaileak izaten direla neutroenak eta garai
bateko toponimiaren isla emateko egokiak direla. Ondorioz, horrelakok izango
dira gehienak. Baina haratago joan behar dugu. Dialektologian aritu direnek
aspaldian deskubritu zuten emakumeen mintzairak gordetzen zituela gizonezkoenak ez zituen berezitasunak eta horiek ere entzun eta ikertu behar zirela. Gure kasuan ez dirudi emakume eta gizonen toponimia desberdina denik
eta lanean sexu banaketa egon den arren, ez dago bereizketa egiteko arrazoirik.
Oso interesgarria, baina bereziki zaila izango litzateke gizartetik alde
batera bizi direnen toponimia ikertzea. Herri askotan egoten da familiaren bat
gizartetik alde batera bizi dena. Sarritan bere euskara arkaikoagoa izaten da,
eta modetatik urrunago bizitzean toponimia ere arkaikoagoa izan daiteke.
Horiekin batera joan zirenen ahotsa ere entzutea aberasgarria litzateke. 18 edo
20 urterekin alde egin zuenak bere gaztaroko toponimia eraman zuen eta ez
badu harreman handiegirik izan orain dela urte asko desagertu zen mundu
baten berri emango digu. Neuk gogoan dut orain dela 20 bat urte, orduan 95
urteko aitaren osaba zaharrak Mexikotik bidaltzen zituen gutunetan txikitako
oroitzapenak biltzen zituen. Gutun batean 1898 inguruan egindako bidaia
baten berri ematen zigun, eta meatzariek jandako mendi bat deskribatzen zigun, benetan harrigarria izan zen guretzat gaur egun zulo ikaragarria dagoen
lekuan haitz gorri bat zegoela jakitea.
Baina toponimia ez da hilda dagoen zerbait, bizi-bizirik dago eta horregatik komeniko litzateke beste iturri batzuk ere aztertzea.
Lehengo eta behin herriko erdaldunak. Herri guztietan, edo gehienetan,
egoten dira familia batzuk bertakoak izan arren, erdaldunak direnak; batzuk
azken belaunaldian erdaldundu dira eta beste batzuk berriz aspaldian. Interesgarria da oso horrelakoek euskal toponimia nola erabiltzen duten, euskaratik
hartua edo erdaratik eta nola ahoskatzen dituzten, esaterako, erdaraz ez dauden
soinuak. Seguruenik Zarauz gaztelaniaz esango dute, baina gerta liteke baserri
izenak euskaraz erabiltzea eta Imatzenea edo Beamakoselaya.
Horiekin batera etorkinak ere aztertu beharko genituzke. Leioan Iratxek
izan zuen lekuko on bat umetan Andaluziatik etorritako gizon bat izan zen.
Erdalduna izan arren, baserri izenak euskaraz erabiltzen zituen.
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Azkenik benetan interesgarria izango litzateke azken etorkinek nolako
toponimia ikasi duten jakitea.
Horrenbeste lekuko aurkitzeko ezinbestekoa da herritarrek parte hartzea,
eta hau bideratzea da Jarraipen batzordearen eginkizunetako bat. Baina ez
bakarrik batzordearen lana, udalak lagundu egin behar dio batzorde honi behar
diren baliabideekin. Udal batzuetan gutun bana igorri zitzaien adin batetik
aurrerako guztiei, besteetan aski izan zen Jarraipen batzordekoek ezagutzen
zituztenekin sare bat antolatzea. Azkenean sare bat osatzen bada eta urliak
emanda etortzen bazara
Metodologia:
Ero bakoitzak bere erotasuna dio esaera zaharrak eta hemen ere hala bada
ere badira, gorago esan dudan bezala, bete behar diren gutxieneko baldintza
batzuk.
Minuta toponimiak izen multzo bat eman zigun kokatuta, baina ezin dugu
inondik inora pentsatu guztiak ongi kokaturik zeudenik. Kokaturik ditugun
horietaz gain, badugu beste multzo bat dokumentazioan bildua. Batzuk kokatuta daude, lehenago ikusi dugun bezala; beste batzuk, berriz, erdi kokatuta
eta azkenik banaka batzuk zeharo galdurik.
Beraz, izenak biltzera goazenean lau lan egin behar ditugu:
– Lehenengo eta behin
kokatuta ditugula.
– Bigarrenik gutxi gora
– Hirugarrenean zeharo
– Azkenik, izen berriak

egiaztatu behar dugu kokaturik ditugunak ongi
behera kokaturik ditugunak kokatu.
galdurik ditugunak kokatzen ahalegintzea.
biltzea.

Eta praktikan nola egiten da lan hori?
Ez-jakinak pentsatuko du ahozko bilketa egitea baserriaren aurreko aldean solasean aritzea dela, baina erabat oker dabil. Bilketa hau fase desberdinetan egiten da eta gehienetan emankorragoa da pertsona bi edo hiru, sekula
ez gehiago, batera elkarrizketatzea.
Gauzatzen den lehengo inkesta librea izango da, baina ez gara esku hu
tsean agertuko. Komeni da bi pertsona joatea, bat elkarrizketaz arduratuko da
eta bestea datuen bilketaz. Ahal dela elkarrizketatutakoak adin berekoak eta
ezagunak izan behar dira.
Leku izenak mapan dagozkion lekuetan kokatzeko hobe da kalean egotea,
baina elkarrizketa egiteko leku erosoa, eta mahai bat, behar da paper asko
edukiko baitugu eskuartean. Beraz, ezin dugu arineketan eta edonola burutu.
Lehenago lotu behar dugu lekukoekin eta patxadaz egin.
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Izenak biltzeko bi euskarri erabil daitezke, ohiko mapa sestrakurbekin eta
ortoargazkia. Biek dituzte alde on eta txarak. Pinuz landatutako leku mendi
tsuetan zail da ortoargazkia erabiltzea, baina beste aldetik lursailak eta abar
kokatzeko oso erabilgarria da.
Inportantea da, mapa edo argazkia den alde batera utzita, izenik ez ager
tzea lekukoek irakurtzeko eta ontzat emateko joera baitaukate. Gainera, zail
izaten da lekukoek mapak ongi irakurtzen jakitea, eta hori dela-eta hobe da
maparen gainean lanik ez egitea. Osagarri moduan mendi edo leku altuetatik
egindako argazki panoramikoak eraman daitezke eta ordenagailuan ikusi.
Eramango dugun mapan markaturik edukiko ditugu kokaturik ditugun izenak
baina idatzi gabe, aski da dagokion zenbakia jartzea eta horrela kokapena
egiaztatu ahal izango dugu. Kokatu gabekoez edo guk kokatuta ditugunak jaso
ez ditugunez geroago galdetuko ditugu.
Izenez galdetzean zabaleraz ere galdetu behar da eta ahal bezain zehatzen
adierazi mapa, toponimoen arteko jerarkia ongi azalduz. Ohikoa da mapen
leiendan mailaketa txiki bat agertzea eta izen batzuk aurkintza direla esatea,
sarritan tontorretatik berezita, baina hori ez da aski toponimia bilketa egitean.
Mendian dauden izenen arteko harremana ez da beti berdina eta badira mendi
malda osoa hartzen duten izenak eta oso eremu murritza dutenak; hori ere
islatu behar da, beti ere mugak oso zalantzazkoak direla ongi gogoratuz. Horrelako lehenengo saioa Jose Antonio Gonzalez Salazarrek eginiko Cuadernos
de Toponimia Alavesa liburu sortan ikus dezakegu.
Aurrekoarekin batera leku mota ere bildu behar dugu, baina gehiegi larritu gabe, sarritan inortxok ere ez baitaki leku bat zer den. Horren ondorioz
sailkapenak oso malguak izan behar du. Esate baterako jauregi izandako baserri bat gaur landetxea baldin bada nola arautuko dugu? Zentzuzkoena etxe
moduan sailkatzea litzatekeela dirudi. Baina horrelako lanetan inoiz horrelako
aukerak eman dira: eraikuntza isolatuak, baserri, etxe, txalet, dorre, aterpe,
borda, txabola; etxola, ukuilu, bestelako eraikuntzak eta aurria. Eta gutxi
balitz errota, dorrea eta jauregia. Aukera ez da makala!!!! Baina zailagoa da
lur-erabilerak atala bertan honelako aukerak ditugu:
Basoak, baso edo oihan, zuhaizti; arboladi, ibarbaso; zaldu, pagadi, harizti,
artadi, ezkamezti, amezti, pinudi, pinu-sail, eukalipto-sail, bestelako landaketak,
mintegi, sastraka, sastraka, etze; alfer-lur, otadi, ezpeldi, txilardi, abarizti, gurbizti, elordi, iratze-leku, lahardi, larre eta belardiak, larre, belardi; belai, saroi, soilgune, kortabaso, lur landua, soro; alor, lehorreko lur, lur ureztatu, fruta-arbolak,
olibadi, mahasti, ibar, baratze edo ortu eta larrain.

Argi dago hor agertzen diren erabilera batzuk oso zalantzazkoak direla
eta gainera oso aldagarriak eta egiten ari garen lana amaitu baino lehenago bi
aldiz alda daiteke eta pinudia zena egun ardantza edo sagastia izatea. Beste
aldetik, Urkiolan dauden pagoei zein generiko dagokie? Zuhaitz motena: pagadia; erabilera: atsedenlekua; edo orografikoa: ordokia.
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Aurrekoa ikusita askoz ere erabilgarriagoa den sailkapena proposatzen
dugu. Hori bai, ahal dela benetako generikoa bildu behar da ahozko bilketa
egitean, baina argia ez bada larritu gabe.
Gai hau huskeria dela pentsatu behar dugu, baina sailkapen honek aukera ematen digu gero zerrendak sortzeko eta horregatik behar dugu.
Bilketa, ongi egin nahi badugu ezin da behin egin. Lehengo saioa izango
da luzeena, baina gero etxean landu behar da ahoz bildutakoa eta horretarako
dago grabagailua. Makinan honen erabilera ere landu behar dugu, komeni da
«markak» jartzea, izenak arinago aurkitzeko eta geroago ulertu ahal izateko
pistak ematea. Hau da ikerlariak azalpenak ematea bertan: Madariaga zer da
mendi horen magalean dagoen baserria? Hori egiten ez badugu grabaketan
hor, han, atzean eta abar ehundaka aldiz entzungo dugu.
Ahozko bilketan egoten den arazoetako bat kaletar eta baserritarren artean
dagoen munduaren ikusmoldea da. Esate baterako, kaletar batentzat Gorbeia
gurutzea duen lekutxoa da; baserritar batentzat, berriz, leku hori gaina izango
da Gorbeia osotasuna delako.
Landu eta gero ikusiko dugu gure zalantza asko argitu direla, baina beste batzuk ez daudela argitua horretarako dago bigarren saioa. Bigarren honetan
galdera zuzenagoak egin ditzakegu eta izen zehatzez galdetu, ahal dela bertako
hizkuntzara moldatuta. Esate baterako Madariaga izeneko lekua dokumentatu
baldin badugu galdetzean Madarixa edo Madaria izenekorik ezagutzen ote
duten galdetuko diegu.
7. Bildutakoaren azterketa eta hutsen bilketa eta zuzenketa
Bilketa amaitutzat ematean datu guztiak aztertuko ditugu eta lanaren
behin behineko idazkia egin.
8. Tutoreari lehengo idazkia ematea.
Ikerlariak prestatuko du lanaren behin-behineko testua eta tutoreari pasatuko
dio. Honek aztertuko du bildutako eta osatu behar dena azalduko dio. Horretaz
gain, izenak ongi loturik ote dauden egiaztatu eta arautzeari ekingo dio.
9. Arautzea
Toponimiaren inguruan dagoen nahasketarik handienetako bat arautzea
eta normalizatzea da, askotan gauza bera balira bezala erabili izan baititugu.
Arautzea izenak nola idatzi behar diren zehaztean datza eta Akademiaren lana
da. Normalizatzea izenak egoki erabiltzea da eta guztion lana da, bereziki
herri agintariena eta Euskal Herrian euskaltzaleon lana.
Baina zer da izena normalizatuta egotea? Azaltzeko izen bi hartuko ditugu Portugalete eta Aretxabaleta. Izen bi hauek normalizatuta daude jendeak,
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dagokion hizkuntzan, jakina, Portu edo Atxabalta baitarabil ahoz; baina idatzi
behar duenean dagokion era arautua erabiltzen du. Ondorioz, izena normalizatuta egotea ez da mundu guztiak era arautua erabiltzea, izena egoki erabil
tzea baizik. Hau erraz ikusten da mendez mende ofizialak izan diren hizkun
tzetan, gaztelania edo ingelesean, esaterako. Birminghan, adibidez, erabat
normalizatuta dago eta horregatik, normala den bezala, lagun artean Bren aldaera erabiltzen da. Batzuetan hizkuntza horietan ageri dira arauen kontrako
izenak erabileraren poderioz araututa daudenak, adibidea da Nafarroako Cordovilla, etimologiaren ikuspuntutik -b- behar duena Cordoba-ren oihartzuna
baitu.
Arautze lana askotan erraza da eta neurri handi batean eztabaidaezina,
baina kasu batzuetan zalantza egon daiteke, eta hori dela eta, behin-behinekoa
izanen da gizartean aurkeztu eta adostasuna lortu arte. Proposatuko diren izen
batzuen idazkera gogorra izan daiteke, baina jendea orokorrean uste baino
azkarragoa da, eta ongi azalduz gero, prest egoten da idazkera horiek onar
tzeko. Jendeari esan behar zaio toponimia guztion ondarea dela eta ezin dugula galtzen utzi. Baina ezinbestekoa da proposamenak eta azalpenak hasierahasieratik ongi ematea.
10. Jendaurreko aurkezpena
Lana herriko toponimiaren harlauza izatea nahi ez badugu jendeak erabili behar du eta erabiltzeko horren berri izan behar du. Gainera, jendaurreko
aurkezpen honek balio du, oraintsu esan legez, arautzea zabaltzeko.
Dena dela puntu hau geroago jorratuko du Felix Mugurutzak
Baliabideak: programa, grabagailua eta mapak
I) Access eta ECO
Urte hauetan ikasi dugun gauzetako bat ikertzailea tresna egokiez horni
tzea da. Era berean, lan guztiak antzera egin behar dira, eta ahal den neurrian
bateragarriak izan behar dute. Hori dela eta, Patxi Galé batzordekideak access
erabiliz programa bat sortu zuen. Programa hau bateragarria da Euskal
tzaindiak duen ECO (Euskal Corpus Onomastikoa) egitasmoarekin. Azken
ikerketetan espresuki biltzen da ikerketa datutegi horretan biltzea.
Baina programa ez da soil-soilik sortu ikerketa egiteko, ahal den neurrian
geroago erabiltzeko ere aurrikusi da.
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Programaren sarrera

Hau da gure programaren sarrera, zazpi ataletan banatuta
Botoietan dagoen lekua oso mugatua denez ageri den testuak oso laburra
izan behar du eta ikasi arte apur bat ulergaitza izan daiteke.

1.	 Lan Tresnak. Bertan aukera hauek ditugu:
a.	Leku fitxa. Fitxa nagusia da eta hor ageri da lekuaren informazio
guztia...
b.	Fitxak iragazi. Aurreko fitxen gainean egiten dira iragazkiak kokapena, entitate mota edo hizkien bidez.
c.	Bilketa dokumentala 1. Datutegi hau zuzen zuzenean erabil
tzeko.
d.	Bilketa dokumentala 2. Datutegira excell, word edo accessen
bildutako datuak ekartzeko.
e.	Era zurtzak lotu. Guk dokumentu batean izen bat topatzean bil
tzen dugu datutegian, honi era deitzen diogu baina ez dago dagokion leku fitxarekin lotuta, horretarako erabiltzen da tresna hau.
f.	Id barrutika: Aurrekoaren aldaera eremu zabaleko udalerrietan
erabiltzeko.
g.	Loturak kudeatu. Era eta leku fitxen arteko lotura kudeatzeko balio
du. Besteak beste era bat leku birekin lotzeko aukera ematen du.
h.	 Ahozko bilketa 1. Datutegi hau zuzen-zuzenan erabiltzeko.
i.	Ahozko bilketa 2. Datutegira excell, word edo accessen bildutako
datuak ekartzeko.
j.	 Ahozko zurtzak lotu.
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2.	 Iturriak. Bertan aukera bi daude:
a.	Iturri dokumentalak. Iturrien fitxa da eta bertan laburdura,
zenbakia, egilea, izenburua, argitaletxea, lekua, data, oharrak,
mota eta hustuta dagoen ala ez biltzen da.
b.	 Ahozko informatzaileak. Aurrekoaren berdina.
3.	Iturrien txostenak. Erabiltzen ari garen iturrien txostena automatikoki sortzeko prestatuta. Barruan ahozkoa eta idatzizkoak bereizten da:
a.	 Idatzizko iturriak
b.	 Ahozko iturriak
4.	 Txostenak. Barruan ondoko aukera daude:
a.	 Leku guztiak. Fitxa osoa eta jasotako eren laburpena sortzen ditu.
b.	Markatutako lekuak. Markatu ditugun fitxa osoa eta jasotako eren
laburpena sortzen ditu.
c.	Iragazitako txostenak. Aurrekoak bezala baina aukera batzuk
eginda: kokapena, entitate geografikoa (etxea, erreka...), aurreko
biak batera, aurrizkia, atzizkia eta hitz zatia.
d.	Lekuen zerrenda. Lekuen zerrenda alfabetikoa. Izenaz gain matrikula eta entitate mota ageriko da.
5.	Irudiak. Argazkirik baldin badugu non dagoen jakiteko.
6.	 Kodeketak.
a.	Objektu geografiko(en) txostena. Objektu geografikoen txostena
oso lagungarria da datuak biltzen fitxa betetzeko.
b.	Barrutien txostena. Euskal Herriko herri eta auzo guztiak agertzen
dira. Normalki herri baten ikerketa egiteko herria eta ingurukoak
baino ez dira agertzen erosoago lan egiteko.
7.	Glosarioa.
a.	 Sarrerak.
b.	 Glosarioa.
c.	 Glosarioa adibeduna.
Leku fitxa
Ikerketaren oinarria da eta hasieran nahiko erabilgaitza bada ere geroago
lana erraztuko du.
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Fitxa honetan lekuaren datu guztiak biltzen dira. Barruan ageri diren
leihotxoetan ahoz eta idatziz bildu diren erak ikusi eta kontsultatu ahal dira.
Fitxa honetan honako datuak ager daitezke:
– Izena: leku horrek izango duen izen arautua. Lana egiten den bitartean
behin-behineko maila izango du: Barrena (-a).
– Matrikula: Eskuinaldean ageri den zenbaki grisa. Ordenagailuak ematen du eta ezin da errepikatu.
– Sinonimoak: Leku horrek izan ditzakeen beste izenak, batzuetan jatorriaren aldaerak baina ez beti: Arteaga, Barrenetxea, Mirandaetxea.
– Erdal era: egotekotan gaztelaniazko izena.
– Izen ofiziala: Ez da gehienetan agertzen baian zenbait kasutan izan
dezakegu.
– Objektua: zenbakiaz eta azalpenaz osatuta: 1.301 Etxebizitza (Eraikun
tzak).
– Generikoa: Bertan erabiltzen den izen generikoa. Iragazteko oso baliagarria.
– Hizkuntza: Hizkuntzalaritza alorreko oharrak jartzeko gunea.
– Oharrak: Historia, etnografia edo beste edozelako oharrak jartzeko
lekua.
Eskuinaldean eta azpiko aldean beste informazio osagarriak agertzen dira:
UTM koordenadak, maparen zenbakia, kokapena, araututa dagoen ala ez eta
marka. Azken honek txosten bereziak sortzeko aukera ematen digu.
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Lanaren hastapena administrazioak ofiziala duena izanen da eta leku
berriak sortu ahala fitxa berriak egingo ditugu.
Bilketa dokumentala 1

Datuak sartzeko menu bi ditugu. Lehenengoa, datu solteak sartzeko
erabiltzen da eta, bigarrena, berriz, beste programa erosoagoetan (word edo
excell) egindako bilketa handiak sartzeko.
Testuingurua

Era

...por la parte de avaxo el camino
rreal que ba a las heredades de
Ocorro e mas otra pieça que esta Boçunçamendia
plantada mançanal en Boçunçamendia.
...por arriba con eredades de la
casa de Boçunçamendia y sus dos Boçunçamendia
castañales...
Yten el mançanal que assimismo
tienen en el termino de boçunçaBoçunçamendia
mendia que alinda con heredades...

Iturriko
ErrefeUrtea
dea
rentzia

Oharrak

Non

Zer

25

1538

CO
MEJ
308

3.4.00.110 1.600

25

1614

CO UEJ
190

3.4.00.110 1.301

25

1620

CO EEJ
642

3.4.00.110 1.600

Testuinguruak oso luzeak direnean hobe da testu sortzailea erabiltzea
datutegietan deserosoa baita.
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Era zurtzak lotu
Esan bezala bildu ditugun erak ordenagailuaren barruan egon arren lotu
gabe daude «umezurtz» eta dagozkien leku fitxekin jarri behar ditugu harremanetan. Ahoz bildutako eretarako ere antzeko menua dago.

Menu honetan Leku fitxaren zati bat daukagu eta beheko aldean loturik
ditugu eren ordez umezurtz dauden era guztiak ditugu. Lotu azpian dagoen
botoia sakatuez gero eskuinaldeko laukitxoan leku fitxan ageri den matrikula
azalduko da eta aurrerantzean era hori eta leku fitxa loturik agertuko dira.

Lotura gaizki egitekotan ez dago ardurarik. Fitxa nagusian askatu ahal
dugu eta.
Leku fitxa eta era fitxa
Leku fitxen beheko aldean erak ditugu, baina ez ditugu azpi-fitxa horiek
osorik ikusten pantaila mugatuta dagoelako. Ageri diren botoitxoetan sakatzen
badugu fitxa osoa ikusteko parada izango dugu.
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Beste horren beste egin ahal dugu era-ren fitxa bibliografikoarekin
Loturak kudeatu
Menu honen bidez loturak kudeatzen dugu eta aukera dugu aipu bat leku
fitxa birekin lotzeko. Gogoratu behar dugu askotan izen batek gauza bi izenda
tzen dituela, baserria eta auzoa esaterako eta argi ez dagoenean leku biekin
lotu behar dela.
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Fitxa honetan garrantzitsuena ez da Leku Fitxa-an ageri den izena, dokumentatutako era baizik. Behean zein lekurekin lotu dugun ageri da eta eskuinaldean fitxaturik ditugun guztiak.
II) Erabiltzailearen programa
Lana amaitzen denean errazago erabiltzen eta aldatzeko aukera ematen
ez duen bertsioa ematen zaio udalari nahi duen leku guztietan jartzeko. Bertsio
hau txostenak errez sortzeko asmatu zen.
2. Beste baliabideak
Erabateko garrantzia duen beste baliabideetako bat grabagailua dugu.
Deiker-ek Eusko Jaurlaritzarentzat burutu zuen Bizkaiko toponimia azken
bilketan Mindisk Sony erabili zuten duen kalitate paregabearengatik. Tamalez,
erabilera konplexuegia izan zen eta hiru ikerlarietatik batek arazoak izan zituen
grabaketak eginahal izateko eta talde batek hirutan eginbehar izan zituen grabaketak. Gaur egun ordenagailuan zuzen zuzenean konekta daitekeen Mp3
erabil daiteke lana merkatuz eta erraztuz.
Honetaz gain argazki kamara digitala behar da geroagoko lanak errazteko
eta bilketa egiten laguntzeko.
Azkenik, mapak gogoratu behar ditugu. Orain arte ohikoena izan da toponimoak paperezko mapa baten gainean ematea, inoiz pos-it erabiliz. Gaur
egun badira doako programak lan hau informatizaturik ematea bideragarri
egiten dutenak, hala nola Inkscape.
g. Gizarteratze lanak
Puntu hau Felixek garatuko duenez ez naiz luzatuko. Bakar bakarrik
azpimarratu nahi dut altxor hau zein dugula, inondik inora, udaletxean ustel
tzen utzi eta herritarrek ezagutzea eta erabiltzea lortu behar dugula.
Amaiera bano lehen eta gizalegeak agintzen duen bezala eskerrak eman
nahi dizkiot Onomastika batzordekideei eta bereziki Patxi Galé eta Iratxe
Lasari dokumentu hau garatzen emandako laguntza bikanrengatik.
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KALE IZENDEGIAK

Izenak hautatzeko irizpideak eta erabiltzeko arauak
Mikel Gorrotxategi
0. ATARIKOAK
Testu honen helburua udal agintari, langile zein hiritarrei kale izendegiak
erabiltzeko tresna ematea da. Lehengoen kasuan arautzeko eta finkatzeko
baliagarriak diren hainbat aholku eta arau emango zaie. Bigarrenei berriz
erabiltzeko oinarri batzuk. Oinarria Onomastika batzordeak irizpideak badira
ere oraingo idazki honetan haratago joateko asmoa izan dugu eta arauez gain
bestelako aholku eta nazioarteko erabilerak ere aipatuko ditugu, lagungarriak
izango direlakoan.
Beraz, ez dugu hemen hizkuntza araugintza soilik landuko, bestelako
aholku eta gomendio ere emango baitugu.
a) Izenen aukeraketa, Toponimoak <edo> pertsona izenak?
Izendegi bat osatzean lehenengo puntua izenen aukeraketa da. Euskal
Herrian ez dago hori arautzen duen legerik, baina nazioartean badira lege ba
tzuk nola edo hala alde hau ukitzen dutenak.
– Gomendio nagusia tokian tokiko izenak (toponimoak) erabiltzea da.
2007an Izen Geografikoen Normalizazioari buruzko Nazio Batuen 9.
Konferentziak ebazpenean toponimoak kultura-ondare ukiezinaren parte direla zehazten du.1

– Ondorioz pertsona izenen erabilera murriztu beharko litzateke, Nazio
Batuen aholkuz jarraiki. Aipatutako erakundeak bi proposamen ditu, bizi
direnen izenak ez erabiltzea eta heriotzatik erabili arte epe bat jartzea.2
1
(UNGEGN, United Nations Group of Experts on Geographical Names). http://unstats.un.
org/unsd/geoinfo/
2
Noting that little guidance exists on the practice of adopting a personal name during the
lifetime or shortly after the death of a person,
1. Recommends that the appropriate national authorities discourage the use of personal
names to designate a geographical feature during the lifetime of the person in question;
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Bigarren arau hori leku askotan dago indarrean EE.BB-etan eta Kanadan,
besteak beste, debekatuta dago legez bizirik dagoen inoren izena erabiltzea.
Lehenengo kasuan hamar urte eman behar dira hiltzen denetik izena erabili arte,
Kanadan berriz urte osoa nahikoa da espedienteari ekiteko. Suitzan eta Nicaraguan ere antzeko legediak daude. Lege hauen helburua jende ezagunaren, kirolarien, kantarien eta abarren heriotzak dakarren beroaldia baretzea da.
Espainiako Erresuman, ostera ez dago horrelako araurik eta nahiko arrunta da apur bat ezaguna den edonori jatorrizko herrian kaleak eskaintzea, maiz
omenduak berak inauguratzen duena.3
b) Estandarizaioa zertarako?
Toponimia hizkuntzaren esparru berezia da arrazoi askorengatik. Herritarrengandik oso hurbil egonik jendeak «bere» egiteko ohitura du eta ondorioz,
sarriegi, txokokerietan erortzeko arriskua dago. Hau saihestu behar eta jendeari izenak arautu behar direla jakinarazteaz gain arautze hori ez dela nork bere
etxean egin beharreko zerbait azaldu behar zaio. Baina, gure herrian maizegi
pentsatu izan dugu arautzea dela helburua eta ahoz erabiltzen zena baztertu
behar zela. Hau, jakina, ez da horrela.
Baina Nazio Batuek azpimarratu dute estandarizazioaren beharra, besteak
beste, arrazoi praktikoengatik. Baina ez da bakarrik, eta hemen aipatutako
gomendio horiek labur gelditzen dira, arautu behar, normalizatu ere egin
behar da.
Aurreko ikastaroan aipatu genuen arautzea ez dela normalizatzea eta kon
tzeptu bi horiek argi eduko behar dira.
Arautzea maila landuari dagokio, idazteari batik bat, eta izen horiek
erabilera estandarra finkatzean datza: Bilbo edo Idiazabal.
Normalizatzea izenaren egoera soziolingusitikoari dagokio eta izen hori
ongi erabiltzea litzateke. Lehen aipatutako kasuetan Idiazabal ongi normaliza2. Also recommends that the appropriate national authorities include in their guidelines
clear statements on the length of the waiting period they wish to establish before using
a commemorative name.
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn/RES%20(UN)%20E%20updated%20(1-9%20
CONF).pdf
3
Torrenjon de Ardoz herrian salbuespen moduan ikusten da bizi den bati kale bat eskaintzea:
Con carácter general, deberá respetarse la denominación originaria de la nomenclatura de
las vías públicas. (...)
Los nombres pueden ser personales. Así, se puede dedicar el nombre de una calle a personas en vida, aunque se considerará una excepción a la regla general, que consiste en dedicar los
nombres de las calles a personas fallecidas.
http://www.ayto-torrejondevelasco.es/docsBD/ordenanzas/31.pdf
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tuta dago, Hiztunek ezagutu eta erabiltzen dute, nahiz eta inguruan ahoz Izaal
modukoak arruntak izan. Izena ofiziala ere bada. Bilbo, ere, nahiko normalizatuta dago, nahiz eta, harrigarria bada ere, ofiziala ez izan.
Nazio Batuetako Izen Geografikoetako Aditu Taldearen arabera (GENUNG), nazioarteko esparruan ez ezik, esparru nazionalean edo lokalean ere
izen geografiko zuzenak izatea funtsezkoa da, datu geografikoak zenbait testuingurutan hobeto ustiatzeko4:
– plangintza jasangarriko estrategietan
– garapen ekonomikoan
– ingurumen-kudeaketan
– banaketa-zerbitzu kolektiboen azpiegituretan
– biztanleriaren erroldetan eta estatistiketan
– jabetza-eskubideetan eta katastroan
– larrialdi eta giza laguntzako zerbitzuen koordinazioan
– merkataritzan eta turismoan
– ondare kulturalaren eta naturalaren sustapenean
– komunikabideetan mapak, atlasak eta nabigazio-mapak egitean.
c) Proposamenak egiteko aukerak
Sarritan udalak kale bat eraikitzean izenaren hautaketa prozesuaren
amaieran gauzatzen da arin eta irizpiderik gabe. Herriko toponimia bilduta
dagoen kasuetan erraza izaten da izen egokia aurkitzea bai lanean bertan
begiratuta bai egileari berari kontsulta egin eta gero, baina beti ez dago aukera hori.
Biderik eraginkorrena Hirigintzara jotzea da. Bertan, kalea eraikitzeko
espedientearen barruan edukitzen dituzte espropiatutako lurren dokumentazioa
eta izenak agertzen dira. Bat baino gehiago ageriko balitz egokiena hautatu
beharko litzateke. Izena aukeratze lan horren barruan idazkera egokia zein den
ere aztertu beharko dugu horretarako Euskaltzaindiak argitaratu zituen irizpideak hartuta edo, zuzen zuzenean Onomastika zerbitzura joz.
Baina batzuetan horrela ez dugu ezer lortuko, izenak ez dagoelako edo
agertzen direnek erabiltzeko aukerarik ematen ez dutelako. Bai jadanik erabilita daudelako, bai generikoegiak direlako (Etxaurre, Etxazpi...) Horrelako
egoeretako beste bidea eduki behar da. Eredua izan zen garai batean Getxo.
Bertako toponimoak erabiltzen zituzten kale berriak izendatzeko eta izenik ez
zegoenean herrian bertan galdutakoak berreskuratzen zituzten, hala nola de
4
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_FR/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_
COLEGIADOS/CSG/Comisiones/COMISION_NOMBRES_GEOGRAFICOS2.htm
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sagertutako baserriak. Hau aski ez zenean mendi izenak erabiltzen hasi ziren,
izen hauek erabat neutro eta hizkuntza bietan erabilgarriak zirelako.
d) Hiritarren parte-hartzea
Leku batzuetan aukera eman zaie hiritarrei izenen aldaketen gainean iri
tzia emateko. Hau ideia bikaina da, komeni baita jendearen parte hartzea,
baina ezin da edonola bideratu eta argi dago aukera hau bereziki baliagarria
dela izenak aldatzeko, ez berriak jartzeko, azken honetan ere erabil badaiteke
ere. Zaragozan, esaterako, Lege berria dela eta aldatu nahi diren kaleen gaineko iritzia emateko kale hartan bizi behar da eta zehaztutako prozedura bete
beharko du5. Horretarako zeintzuk izen aldatuko diren eta zeintzuk ordezkatuko dituzten adierazi zaie hiritarrei.
Argi dago aldaketa denean jendeari behar bezalako informazioa eman
behar zaiola kontrako jarrerarik ez sortzeko.
1. KALE, PLAZA ETA BESTEEN IZENAK
Gaur egungo lege eta ohiturek esaten dute izenak dagokien idazkera
sistema eman behar direla, eta izen bikoitza bakar bakarrik onartuko dela
desberdinak direnean, Donostia / San Sebastián edo Askatasuna/Libertad modukoetan bezala. Hori da izendegia hau gauzatzean erabili den hizkuntza iriz
pide nagusia.
Aurrekoari lotua eta kale-izendegien erabilera ikusirik, erabiltzaileari
erraztasunak ematea ere badenez gero, izenak finkatzean erabilgarritasuna
bilatzen saiatu behar da. Hori dela eta, izenak bortxatu gabe, hizkuntza
bietan ahalik eta hurbilenekoak aukeratzen ahalegindu gara.
Arrazoi beragatik inoiz azaltzen diren izen luzeak eta erabilgaitzak, bereziki generikoa baduten izenekin, erraztera jo dugu. Generikoa dutenek arazo bi
sortzen dituzte: batetik izenak bikoizten dira, generikoak desberdinak izateaz
gain joskera dela-eta lekune bana hartzen dutelako (Calle del Doctor Begiristain
/ Begiristain Doktorearen kalea); bestetik generiko horiek gehienetan eguneroko
jardueran desagertu egiten dira, jendeak izen berezia baino ez baitu erabiltzen.
Hori dela-eta, nahiz eta proposamenean azaldu, izen ofiziala aldatzea erakunde
5
De acuerdo con la Ordenanza Municipal para Identificación y Rotulación de Vías y Fincas
Urbanas, los interesados deberán presentar sus instancias en las oficinas del registro del Ayuntamiento de Zaragoza. Asimismo, deberán aportar su nombre, apellidos, motivo por el que se está
disconforme al cambio del nombre de la calle y cuáles son sus nuevas propuestas. Tras el tiempo
necesario para estudiar las diferentes alegaciones, el Consistorio contestará mediante una carta y
de forma individual a las personas que hayan presentado alguna objeción.
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honi ez, baizik udal agintariei baitagokie, izen generikoa kentzea proposatzen
da, hortaz Begiristain kalea / Calle (de) Begiristain.
Zer esanik ez, *Begiristain Doktorea kalea modukoak gaizki daude eta,
ondorioz, ezin dira erabili.
1.1. Izen bereziekin
Egitura orokorra honako hau da: [Izen berezia + kalea]. Adibidez:
Aizkorri kalea, Ibaeta plaza, Castelao kalea, etab. eta ez *Aizkorriren kalea,
*Ibaetako kalea edo *Castelaoren kalea. Beraz ez da gaztelaniaz maiz ager
tzen den de preposizioa itzuliko: Calle de Cervantes / Cervantes kalea
Izen berezi hori elementu batez baino gehiagoz osatua egon daiteke, izen-deiturez adibidez. Horrelakoetan ere, euskal tradizioari jarraituz eta Euskal
tzaindiaren erabakiei so eginez (1922.eko lotazilaren 28koa) genitiboaren kasu
marka ezabatu egiten da: Arturo Campion kalea, Julio Urkixo kalea, Toribio
Altzaga kalea, Xabier Lizardi kalea, etab.
Gaztelaniazko kale-izenetan lehenbiziko osagaian bertan batzuetan de
preposizioa agertzen da izena eta deitura lotuz, (Telesforo de Aranzadi, Juan
de Antxieta ...) Horrelakoetan, preposizioa kendu egin dugu gehienetan, beregainki tradizio luzerik ez dutenetan: Telesforo Arantzadi, Juan Antxieta, e.a.
Erdal deituretan, ordea, de hori gorde egin dugu: Antonio de Sucre kalea,
Diego de Rojas kalea. Besterik da, jakina, deitura konposatuetan agertu ohi
diren de hori: Torcuato Luca de Tena, esaterako. Hauetan preposizioari eutsi
egin zaio, deituraren parte delakoan.
1.2. Izen arruntekin
1.2.1. Izen elkartu gisa
Kale edo plaza izenaren lehen osagaia izen arrunt bat izan daiteke. Gaztelaniazko deituran, batzuetan singularra eta plurala bereizten badira ere,
euskaraz, oso ongi dokumentaturiko usadio jator baten arabera, izen elkartu
gisa ematearen aldeko gara, hots, inolako artikulu ez kasu markarik gabe:
Konstituzio plaza, Foru pasealekua, Dendari kale, Merkatari plaza, etab. Eta
ez Konstituzioaren plaza, Foruen pasealekua edo Dendarien kalea gramatikal
ki egokiak badira ere. Inoiz erabili diren ez *Konstituzioa plaza edo *Foruak
pasealekua ez daude ongi.
Horrelako erabileraren lekukoak dira Ordiziako Garagartza portalea eta
Labekale edo Gernikako Frantses kalea, adibide bi emateagatik.
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1.2.2. Genitibo markarekin
Hala ere, zenbaitetan, ez zaigu iruditu bidezko artikulua ezabatzea. Izan
ere, batzuetan, sintaxiak hala eskaturik, genitiboaren hondarkia nahitaezko
gertatzen da: Probostuen plaza / Plaza de los Probostes, Agirre Lehendakariaren kalea /Calle del Lehendakari Agirre, esaterako.
Genitiboaren hondarkia ezin ezaba daiteke, bestalde, deizioaren mugatutasunak artikulua azaltzea eskatzen duenean. Hori gertatzen da, adibidez,
izen bereziaren ondoan izen generikoa azaltzen denean, bereziki pertsona
izenaren ondoren lanbidea edo gainerako izen edo adjektibo deskriba
tzaileren bat dugunean. Adibidez: Arbos Musikariaren pasealekua, Jose
Elosegi Alkatearen kalea, Areiltza Doktorearen kalea, Jauregi Jeneralaren
plaza, e.a.
Hala ere, gorago esan bezala, erabilerak generikoa desagertarazi duenean
hobe da izen berezia soilik ematea: Jose Elosegi kalea, Areiltza kalea, etab.
Ez da horrelakorik prosatzen generikoa kentzea nahasgarria izan daitekeenean,
izen berezia errepikatzen den kasuetan esaterako. Horren adibidea Jauregi
kalea eta Jauregi Jeneralaren kalea lirateke. Gogoratu bestalde, egungo erabilera ofiziala ez dela bat ere sistematikoa eta era askotan ager daiteke: deitura soila (Elhuyar), deitura bi (Agirre Miramon), deitura eta generikoa (Arbos
Musikaria), izen deitura (Arturo Campion) eta izen deitura eta generikoa
(Doctor Klaudio Delgado).
Genitibo marka ezin ezabatua gertatzen da, orobat, artikulua nahitaezkoa
dugunean: Abuztuaren Hogeita Hamaikako kalea6, Alfontso VIII.aren kalea,
Ternuako Arrantzaleen kalea.
1.2.3. Leku-genitiboarekin
Batzuetan, –kasu gutxitan, egia esan– deizioak leku bati erreferentzia
egiten dionez gero, -en genitiboaren ordez, -ko leku-genitiboa izango dugu
Ategorrietako galtzada zaharra, Areatzako zubia, Amaragañeko kalea, etab.
Nongo kasua erabiliko da bestalde zubi edo tunel izendatzean, hori baita erabilera jatorra.
Baina betiere, sintagma mugatua dugun neurrian, hondarkia (-en nahiz
-ko) agerian izango da: *Gurutze Zuria kalea ez, Gurutze Zuriko kalea;
*Doktore Begiristain kalea ez, Begiristain doktorearen kalea, baizik.
6
Abuztuaren Hamaika kalea ere egokia bada ere, gaur egun usadio zabalduena denbora
marka erebiltzea denez horrela proposatzen da.
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1.3. Kale izena toponimo zahar bat denean
Horrelakoetan izena bere horretan errespetatzen da, forma ihartutzat emanez. Horrek esan nahi du batzuetan artikuluarekin agertuko dela eta beste
batzuetan artikulurik gabe. Nolanahi ere, kasu batean eta bestean hitza oso-osorik gordeko da, izen berezia balitz bezala. Horrela, Errotaetxea kalea edo
Urartea kalea, alde batetik, eta Illunbe kalea bestetik.
Baina, eta hau oso garrantzitsua da, izena ezin da edonola idatzi. Izenak
idazteko irizpideak finkatu zituen Akademiak aspaldian eta horren arabera
arautu dira Nafarroako, EAEko eta Iparraldeko toponimoak. Ez luke, eta ez
du, inolako logikarik izango irizpide horiek alde batera uztea eta norberaren
herrian irizpide berriak asmatzea. Ulertezina litzateke, eta da, herri batean izen
bat modu batean arautzea eta ondokoan bestela, gure herrian sarriegi gertatu
den bezala.
Irizpideak aspaldian argitaratu zituen Euskaltzaindiak, baina Euskeran
agertu zen testua zaharkituta dago eta aurreko ikastaroan banatu zen eguneratuago dagoen testua. Horretaz gain, geroago beste dokumentuak sortu ditu
Akademiak Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan DEIKER institutuak Eusko
Jaurlaritzarentzat egin dituen estandarizazio lanen inguruan. Honekin batera
doakizue irizpideen laburpena eta etxe izenaz esaten da osorik hori izan daitekeelako eguneroko jardueran maiz ukitu behar dugun gaia.
1.4. Bide osagaia duten kaleak
Hauetan, bide osagaiak aski informazio ematen duenez, kale hitza ez
idaztea gomendatzen da. Batzuetan artikuluarekin emango da: Amezketabidea,
Agitibidea, etab., eta beste batzuetan artikulurik gabe: Aldapabide, adibidez.
Horren arazoia berezko erabilera da, bide-dun toponimoak horrela ibiltzen
direlako. Oro har, toponimoa berria denean artikuluarekin emango da.
Bide osagaia aurreko hitzari itsatsia idatzi behar da, Altxuenebidea, Errotazarbidea, Murgilbidea, salbu ezkerreko elementu hori bi hitzez edo gehiagoz
osatua egon edo gaztelaniazkoa denean. Adibidez: Elbira Zipitria Andereñoaren bidea edo Aingeru Zaindariaren bidea.
Bideak nondik norakoa aipatzen duenean, berriz, ohikoa izan da Arkaia-Otazu bidea moduko egitura erabiltzea.
1.5. Letra moldeen erabilera
Euskaraz, frantsesaz eta gaztelaniaz ez bezala, generikoa atzean doa eta
hitz hasieran ez doanez letra xehez idatzi behar da, izen berezia ez bada Kale
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Txikia edo Plaza Barria kasuetan bezala. Izenaren gainerako osagai guztiak
espezifikotzat jo behar dira eta letra larriz idatzi, barnean generikoa badago
ere. Hortaz Alamedako Markesaren plaza edo Arteta Margolariaren kalea eta
ez *Arteta margolariaren kalea edo *Arteta Margolariaren Kalea.
2. PERTSONA IZEN-DEITUREN GRAFIA
Dudarik ez dago arlo hau dela korapilatsuena eta zailena ebazteko. Bidezkoena hizkuntza bakoitzari berea ematea denez deiturak jatorrizko
hizkuntzaren idazkeran emango dira, inguruko auzo hizkuntzetan egiten
den bezala, Nebrixa>Nebrija.
Hala ere Espainia edo eta Ameriketan euskal deitura dutenak ugariak
izanik gogorra litzateke haiei ere aldatzea, Bolivar askatzailea, esaterako, eta
horrelakoetan bere horretan uztea proposatzen da. Gauza bera gertatzen da
garaikideak izan eta deitura euskalduntzeko aukera edukirik ere euskaldundu
ez dutenekin (Gabriel Celaya edo Pío Baroja modukoak).
Ponte izenen kasuan berriz jabeek erabili zuten moduan jartzea erabaki
zen, izen bikoitza, hala erabili zutenentzat gordez. Hala ere Euskal Herriko
zenbait pertsonaia historikoren kasuan bidezkoa da euskaraz ematea, Bernat
Etxepare, konparaziorako. Ez da gomendatzen mende honen hasierako idazkera. Beraz, Uriarte’tar Joseba Andoni-ren ordainez, Jose Antonio Uriarte
emanen da.
Generikoez aritzean esan bezala ponte-izenen erabilera ez da bat ere
sistematikoa eta askotan agertu arren besteetan ez da agertzen, herri usadioari
jarraiki. Hori dela eta nahasgarria ez den kasuetan kentzea gomendatzen da.
2.1. Erdal izenak
Oro har, erdal izen-deiturak, dauden-daudenean utzi behar dira: Calle
Ignacio Mercader / Ignacio Mercader kalea, Calle Ramon y Cajal / Ramon y
Cajal kalea, Calle Arturo Campion / Arturo Campion kalea.
Dena dela, azentuari dagozkion seinu diakritikoak, hots tilde ikurrak
ezaba daitezke.
2.2. Euskal izen-deiturak
Gorago esan bezala euskal deiturak euskal ortografiarekin eman dira, soil
soilik. Ponte izenak, berriz, bere horretan utzi dira, idazkera bikoitza per
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tsonaia historikoa izan edo hala erabili zutenentzat utziz. Beraz: Calle Isidro
Antsorena / Isidro Antsorena kalea, Calle Javier Barkaiztegi / Javier Barkaiztegi kalea, baina Calle Bernat Etxepare / Bernat Etxepare kalea, Calle Juana
de Albret / Joana Albret kalea, etab.
3. LEKU IZENEN IDAZKERA
3.1. Euskal leku izenen idazkera
Euskal toponimo batez osatutako izenak, euskal grafiara egokitu dira, izen
bakarra emanez: Zarautz, Zuhatzu, Munaitz, etab.
Aurreko irizpidearen salbuespena hizkuntza bietan tradizio desberdinak
daudenean gauzatu da eta honelakoetan biak eman dira. Beraz, Nafarroa Beherea kalea / Calle Baja Navarra, etab.
3.2. Hitz arrunten itzulpena
Erdal izen arruntak (Ferrerias, Marina, Astilleros etab.) euskarara itzulita
eman dira: Oleta kalea (ez Olaeta), Itsas kalea, Ontzitegi kalea, etab.
Badira, ordea, beste deitura berriagoak, erakunderen bati dagozkionak (Ur
Zaleak, etab.), hauek izen berezitzat har daitezke eta, horrenbestez, tradiziorik
ez den bitartean, ez dugu ukitu beharrik ikusi.
4. SANTU IZENA DUTEN KALEAK
Gure tradizioan, bai literaturan, bai onomastikan eta bereziki hagiotoponimian horrela agertzen diren santu izen zaharrekin, aposizio honetaz horniturik azaltzen direnekin7, Done, Dona erabiltzea gomendatzen da, San, Santa
adjektiboak gainontzekoentzat utziz. Hortaz, Done Bikendi kalea, Done Eztebe kalea, Done Joan kalea, baina San Frantzisko kalea. Kristoren ama izenda
tzeko Andre Maria hobesten da, baina Andra erabiltzen den inguruan azken
hau ere erabil daiteke arauan zehazten den bezala..
7
Dona: Alodia, Grazia / Garazi, Julia, Maria, Mariana, Pia. Done: Agustin, Bikendi/Bizente, Blas/Bladi, Emiliano/Millan, Erroman, Eztebe, Felix, Fruktuoso/Murtuts, Jakue (Donejakue
bidea Compostelara zihoan bidea izendatzeko), Joane (Donibane), Julio, Jurgi, Kosme, Kristobal
/ Kristobare, Laurendi, Leon, Martie / Martin, Martzelo, Meteri, Mikel, Paulo, Pelaio, Petri,
Salbatore, Saturdi, Sebastian, Tomas eta Zipriano.
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5. KALE EDO PLAZA HITZA AIPATU GABE ARITU BEHAR
DENEAN NOLA JOKA?
Errotulaziotik aparte, «kale» hitza eman gabe hitz egin nahi denean, toponimoak, izen sintagma normaltzat deklinatu beharko lirateke: baldin artikulua badute, artikuluarekin (Harrian, Harriko, Harritik, etab.) eta ez badute,
gabe, izen propio gisa: Gaztelubiden, Gaztelubidetik, etab.

Pertsona izena duten kaleetan ere, izen hori osorik hartuko da: Antonio
Gaztañetan, Nemesio Otañotik, etab.

Baina izen elkartu modura eratutako izenetan (Konstituzio plaza, Foru
pasealekua, Bake plaza, etab.) arazoa sortzen da. Izan ere, kasu batzuetan
pluralean eman beharko litzateke: Foruetan; beste batzuetan berriz singularrean Konstituzioan. Beste zenbaitetan, azkenik zentzugabekeria litzateke generikoa kentzea: Bakean, Geltokian edo Eskolan esaterako. Hortaz, izen
elkartu gisa emandako kale izenetan ezin da generikoa (kale, plaza, etab.)
kendu: Posta kalea, Foru plaza, Iturri kalea, etab.
Bestalde, eta hau inportantea da, sarritan helbideak jartzerakoan, ez da
«kale» hitza agertzen. Orduan, absolutiboan emango da kalea: Done Bladi, 4;
Joan XXIII.a, 3; etab. Baina Konstituzio plaza, 5; Foru pasealekua, 12, etab.
6. AZKEN OHARRAK.
XAFLEN DISEINUA BIDERATZEKO IRIZPIDEAK
Euskara eta gaztelania, hitz ordenari begira, aski desberdinak direnez, biderik egokiena hizkuntza bakoitzari bere xafla eskaintzea da. Leku askotan plaka
bakar batean eta sarritan elkarren hurren eman dira kale izenak Avenida de Algortako etorbidea, esaterako, erabilera okerrak (batez ere gaztelaniaz) sortuz:
«vivo en la calle Algortako». Beraz egokiena holakoetan xafla bitan ematea da.
Bestalde, euskaraz artikulua eta kasu marka hondarkian bat eginik azal
tzen baitira, ezin daitezke bi osagaiak berezirik idatzi, gaztelaniazko de preposizioarekin gertatzen denaren kontra. Hori dela-eta Antso Jakituna-ren kalea
moduko idazkerak okertzat aitortuko ditugu. Holakoetan bereiz liteke Antso
Jakitunaren kalea moduko idazkerak erabiliz, baina sistema honek ez luke
balioko pluralerako, pluralean artikulua eta genitibo marka bat eginda agertzen
baitira. Nafarroako Errege-erreginen kalea-ren kasuan, adibidez. Aurrekoa
ikusita bereizketarik ez egitea proposatzen da.

Etxe izenek arazo berezia sortzen digute askotan ahozko eta idatzizko erabilera urruti samar egon daitezkeelako, bereziki azken urteotan populismorako egon
den joeraren ildotik. Holakoetan, behin behineko irteera moduan ahozko aldaera
ere eskain liteke, baina mailakea ongi zehatuz. Esaterako Altolagirre ondoan Antonar ere gehi liteke, baina ongi azalduz ez direla maila berean erabili behar.

IRIZPENAK
Atal honetan udalek eta administrazio batzordeek, baita beste
administrazio desberdinek Onomastika Batzordeari egindako
irizpen eskaerak biltzen dira. Gogoan izan behar dugu EAEn
herri edo kontzejuaren izena aldatzeko irizpena eskatu behar
zaiola Euskaltzaindiari. Irizpenak eskatutako hizkuntza edo
hizkuntzetan ematen dira.
Mikel Gorrotxategi,
Onomastika Batzordeko idazkaria

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica de
esta Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre eusquérico de la junta administrativa de Arcaya del municipio de Vitoria en su forma eusquérica académica actual es Arkaia.

Que dicha villa se documenta por primera vez como Arcahia en 1025, en la
lista de pueblos alaveses conocida como Reja de Álava, documento que forma
parte del Cartulario de San Millán, y en los años 1257 y 1557 como Marquiniz.

Que el nombre empleado por el pueblo, era, sin duda, Arkaia, a la luz de
los testimonios de toponimia menor incluidos en la citada obra, como: Arcaiaartea (1696, Elorriaga), Arcayaibarra (1681, Otazu) o Arcayatea (1677,
Elorriaga). Que la no aparición de la forma Arkaia con k es debido a la modernidad de esta grafía, pues como es sabido la grafía eusquérica se adoptó a
principios del siglo XX.
Por lo que toca al gentilicio o nombre del habitante, hasta ahora no se
ha hallado constancia. Sin embargo, la Comisión cree que sería arkaitar.
En consecuencia y por todo lo expuesto,

SE DICTAMINA
Que la denominación eusquérica de la mencionada localidad es Arkaia.

De acuerdo con lo anteriormente considerado, con el artículo seis punto
cuatro del Estatuto de Autonomía del País Vasco, con artículo décimo de la
Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, con la legislación y la normativa académica vigentes, al ser un nombre
eusquérico la forma recomendada a efectos oficiales es Arkaia.
En Bilbao a veinte de abril de dos mil ocho.
Vº Bº

 ndres Iñigo Ariztegi,
A
Presidente de la Comisión

Mikel Gorrotxategi Nieto, euskaltzain urgazle eta Euskaltzaindiaren Onomastika batzorde idazkari denak,
ADIERAZTEN DU:
Orain arte izen ofiziala Ollávarre duen Iruña Okako Administrazio Ba
tzordearen euskal izena Olabarri dela.
Aipatutako administrazio batzordea Olhabarri moduan dokumentatzen
dela lehenengo aldiz 1025an, «Reja de Álava» izenez ezagutzen den Arabako
herrien zerrendan, Donemiliaga Kukullako kartularioko zatia denean. Geroago
Olauarri ageri da, 1257an, Colección Diplomática Medieval de la Rioja (s.
XIII) liburuan. Garai horretan Olabarri modu askotara idatzia ageri da: Hollabarri, Ollabarri, Ollavarri, Ollauarri..., eta XVI. mendetik aitzina -e amaierarekin, Ollabarre nahiz Ollavarre idatzia, gaur egun Ollávarre den izen
ofiziala.
Izenaren jatorria euskarazkoa dela ezbairik gabe, olha eta barri hitzez
osatuta baitago, nahiz eta gero gaztelaniaz eta euskaraz ibilbide desberdina izan hizkuntza bakoitzeko fonologiaren arabera. Euskaraz gaur egun
zubereraz bizirik dagoen -lh- soinua -l- arrunt bihurtu zen beste toponimo
askotan ikus daitekeen bezala: Mendiola, Olabezar, Zuhatzola... Gaztelaniaz, berriz, aipatutako soinua latineko L-rekin nahastu zen eta azkenean
gaur egun erdaraz dagoen -ll- bilakatu: Olla-. Gogoratu behar da Ollabarri moduko idazkera goiztiarrek ez dutela gaur egungo -ll- ahoskera eskatzen.
Herritar izenaren lekukotzarik ez dagoen arren, antzekoak diren izenak
ikusita (urribarritar, etxebarritar...) olabarritar izan daitekeela uste du Batzordeak.
Azaldutakoaren ondorioz,
EGIAZTATZEN DU:
Onomastika batzordeak emandako irizpenari jarraiki aipatutako herriaren
euskal izena Olabarri dela.
Kontuan izanik aurrekoa azalpena; Euskadiko Autonomia Estatutuko
seigarren artikuluaren laugarren puntua; urriaren 24ko 10/1982 Legearen ha-

710

EUSKERA – LIII, 2008, 3

margarren artikulua; egungo legedia eta indarrean dagoen Akademiaren arautegia, gomendatutako izena zeregin ofizialetarako Olabarri dela.
Bilbon, bi mila eta zortziko martxoaren hiruan
Ontzat emana

 ndres Iñigo Ariztegi,
A
Batzordeburua

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica de
esta Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia,
EXPONE:
Que el nombre de la junta administrativa de Ollávarre, perteneciente al
municipio de Iruña de Oca / Iruña Oka, en su forma eusquérica académica
actual es Olabarri.
Que dicha junta administrativa se documenta por primera vez como Olhabarri en 1025, en la lista de pueblos alaveses conocida como «Reja de
Álava», documento que forma parte del Cartulario de San Millán de la Cogolla. Posteriormente se documenta como Olauarri, en 1257, en la Colección
Diplomática Medieval de la Rioja (s. XIII). En esa misma época aparece
Ollabarri (con diferentes grafías Hollabarri, Ollabarri, Ollavarri, Ollauarri...)
hasta la aparición en el siglo XVI de la variante acabada en -e, escrita indistintamente Ollabarre y Ollavarre que con el tiempo derivaría en el actualmente oficial Ollávarre.
Que el nombre, de claro origen eusquérico, es un compuesto de olha
«cabaña» o «sel» y barri «nuevo», que sufrió un proceso divergente en euskera y en castellano, de acuerdo con las normas fonéticas de cada lengua. En
euskera el sonido -lh-, hoy en día únicamente vivo en el dialecto suletino, se
redujo a -l-, como es normal, tal como se constata en otros muchos topónimos
semejantes: Mendiola, Olabezar, Zuhatzola... En castellano, sin embargo, dicho sonido se asimiló a la L latina y al igual que ésta dio origen al sonido
-ll- que tenemos hoy en día: Olla-. Cave recordar que formas tempranas como
Ollabarri no necesariamente implican la pronunciación moderna de -ll-.
Por lo que se refiere al gentilicio o nombre del habitante, hasta ahora no
se ha hallado constancia. Sin embargo, la Comisión considera que a la vista
de los casos similares (urribarritar, etxebarritar...) sería olabarritar.
En consecuencia y por todo lo expuesto,
CERTIFICA:
Que, de acuerdo con el dictamen correspondiente de la Comisión de
Onomástica, la denominación eusquérica de la mencionada localidad es Olabarri.
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Que de acuerdo con lo anteriormente considerado, con el artículo seis,
punto cuatro, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, con el artículo décimo
de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del
euskera, con la legislación y con la normativa académica vigentes, al ser un
nombre eusquérico, la forma recomendada a efectos oficiales es Olabarri.
En Bilbao, a tres de marzo de dos mil nueve.
Vº Bº

 ndres Iñigo Ariztegi,
A
Presidente de la Comisión

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica de
esta Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia,
EXPONE:
Que el nombre de la junta administrativa de Eguileta, perteneciente al
municipio de Alegria / Dulantzi, en su forma eusquérica académica actual es
Egileta.
Que dicha junta administrativa se documenta por primera vez como Gelegieta en 1025, en la lista de pueblos alaveses conocida como Reja de Álava,
documento que forma parte del Cartulario de San Millán, y posteriormente
como Igueleta (1229), Higueleta (1257) e Ygueleta (1546). Por esta razón, en
el Nomenclátor que publicó la Academia en 1986, se propuso como forma
eusquérica Igeleta. Sin embargo, a la luz de los estudios de la toponimia menor incluida en la citada obra, se demuestra que el cambio de Igeleta a Egileta se produjo en euskera y, que por tanto, Egileta era la forma de uso en
lengua vasca. Así lo confirman los siguientes testimonios: Egiletaarana (1760,
Ihurre), Egiletabide (1728, Ixona), Egiletakomaduraldea (1716, Erentxun) o
Egiletamadura (XVII, Erentxun).
Que la propuesta de la forma Egileta, sin u, es debida a la grafía eusquérica vigente establecida, en su día, por la Real Academia de la Lengua Vasca/
Euskaltzaindia.
Por lo que se refiere al gentilicio o nombre del habitante, hasta ahora no
se ha hallado constancia. Sin embargo, la Comisión considera que a la vista
de los casos similares (amezketar, arrietar, goizuetar...) sería egiletar.
En consecuencia y por todo lo expuesto,
CERTIFICA:
Que, de acuerdo con el dictamen correspondiente de la Comisión de
Onomástica, la denominación eusquérica de la mencionada localidad es
Egileta.
Que de acuerdo con lo anteriormente considerado, con el artículo seis,
punto cuatro, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, con el artículo
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décimo de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del
uso del euskera, con la legislación y con la normativa académica vigentes,
al ser un nombre eusquérico, la forma recomendada a efectos oficiales es
Egileta.
En Bilbao, a ocho de enero de dos mil nueve.
Vº Bº

 ndres Iñigo Ariztegi,
A
Presidente de la Comisión

SOBRE EL TOPÓNIMO MAYOR ZÚÑIGA
Iruñean, 18 de diciembre de 2008
Patxi Salaberri Zaratiegi
La localidad de Zúñiga está situada en la Berrueza, valle fronterizo desde el punto de vista lingüístico entre el romance y el euskera, tal como se
aprecia en la toponimia mayor de la zona, en la que, al lado de nombres eusquéricos como Galbarra, Gastiain, Maeztu, Murieta, Ulibarri / Iribarri, etc.
tenemos Cabredo, Piedramillera, Ubago... de clara raigambre latina, además
de otros como Lana, Mues, Nazar... de más difícil interpretación, pero seguramente de origen vasco.
La toponimia menor también habla en el mismo sentido; en el caso de
Zúñiga podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la mayor parte de los
topónimos actuales son de origen romance o no eusquérico, a pesar de que se
encuentran algunos pocos nombres de origen con toda probabilidad vasco.
Otro tanto se puede decir de la toponimia histórica de la localidad.
Por otro lado, sabemos, gracias a los trabajos de F. Idoate (1972) y Fernández de Pinedo y Otsoa de Alda (2008), que en localidades alavesas como Korres
y navarras como Barbarin a principios del siglo XVII había personas monolingües
vascas, dato que dice bastante sobre la situación sociolingüística de la zona.
Ciñéndonos al topónimo Zúñiga, vemos en el Nafarroako Herri Izendegia
/ Nomenclátor Euskérico de Navarra (NHI) de 1990 (pág. 209) que las primeras menciones del nombre son Beztunica, Beztunicha, Buztunica, Eztuniga
(Leire, 1110), forma esa última que se repite en 1278, y también en 1350 en
la obra de Carrasco. En esta tenemos igualmente Estuniga y Eztuyniga; la
variante Uztuniga es de 1203, de Iratxe.
En otras colecciones documentales publicadas con posterioridad a NHI
encontramos «de Tuniga» en el sintagma «vecinos de Tuniga» en 1313 (Pozuelo, 1998: 123; parece que se debe leer «de [Es]tuniga»), y Estunniga,
Estuniga en 1322 en la misma obra. Es posible que haya que leer la forma
con doble n como Estúñiga, aunque esto no es seguro:
«… e Juan/ Pasqual, e Lope Mar/tinez, fixo de Mar/tin Sanchez, becinos
de/ Tuniga»

716

EUSKERA – LIII, 2008, 3

«… entre los conçeios de Oruiso et de Estunniga et de Gasteant […] que
non anden los ganados de Estuniga et de Gastean […]»

En un documento redactado en Estella en 1350 (Ruiz, 1997, 10, pág. 13)
aparece Eztuynega, sin duda en este caso con nasal palatal (ñ, Eztúñega probablemente):
«... por fecho de la hermandat que ha fecho entre los frontaleros de Nauarra et de Castieylla, es a saber, a Vernedo et dos veces a Eztuynega, et una a
Eulate [...]»

Estas formas se prolongan en el tiempo, al menos en antropónimos, hasta el siglo XVI como mínimo, siglo en el que tenemos Maria d’Eztuniga
(1536) en la documentación del monasterio de Santa Clara de Estella (Zierbide & Ramos, 1996, II-71, pág. 274).
En cuanto a la etimología del topónimo, debo confesar que para mí no
es nada clara: parece, eso sí, que pertenece al grupo de nombres con final
vocal + -ka (cf. Lesaka en Navarra), más concretamente a los que tienen final
–ika, como Amarika, Enderika, Gatika, Gernika... con distribución geográfica
generalmente occidental en Vasconia, de posible origen indoeuropeo (J. Gorrotxategi, 2002: 107; según W. Schulze, 1991 [1904]: 24-29 es celta) y en
algún caso, tal vez, con base antroponímica (cf. Araica Arai f[ilia] en Kontrasta, Fita, 1913: 230; no sé si el Araica que cita Velaza en 1995: 212 y
considera indoeuropeo se refiere a la misma inscripción o a otra diferente; hay
también, según este autor, Araca en Eslava. Véase también A. Irigoien, 1986:
38-44), a pesar de que en Bazterrika y Zulaika aquella parece ser descriptiva
(bazter, zulo), igual que en el navarro Zabaldika (zabal, zabaldi??).
En el caso de Zúñiga, si partimos de la forma con B- podría pensarse en
algún derivado de beltz (cf. belztu, beztu «ennegrecer»), pero la pérdida tan
temprana de la lateral (l) es un problema serio, lo mismo que la presencia de
la nasal (n) interior del topónimo. Otra posibilidad, siempre disponible, sería
pensar en algún antropónimo desconocido para nosotros, o en algún nombre
común en un tiempo habitual caído en desuso. Finalmente, el topónimo podría
ser relacionado con Etxenikea, Olanikea, con base etxe «casa» y ola «cabaña
de pastor», «ferrería», pero por un lado no sabemos qué es beztu-, y por otro,
y como se puede observar, el final en los dos topónimos mencionados es nike
más artículo, no –nika.
Sea como fuere, parece que, visto lo visto, se puede proponer la siguiente evolución para nuestro topónimo: Beztúnica > Eztúnica > Eztúñiga >
Zúñiga. Habría en el primer paso pérdida de la oclusiva sonora inicial, nada
habitual, pero no imposible (cf. Gizairudiaga > Gizurdiaga > Izurdiaga en
Arakil), quizás favorecida por la variante Buztunica que, seguramente a través
de *Uztunica, da el Uztuniga documental mencionado más arriba. Lo más
probable, sin embargo, es que la variante mejor y durante más tiempo documentada, la que tiene E-, sea el origen inmediato de la forma actual Zúñiga.
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No cabe duda de que se ha producido la pérdida de la vocal inicial y
también la simplificación del grupo –zt- > -z-, tampoco habitual, pero no
desconocido. Ya J. Godoy (1871: 86) siguiendo a Sarmiento pensaba que los
topónimos Esteuales de Galicia y Estevalios de Castilla procedían del latín
aestiva «lugar sombrío donde se recoge el ganado en estío», es decir, nuestro
abaro o gorku, o, alternativamente, de stiva «esteva del arado». De Astebalios
o Estevalios, según el mencionado autor, «pasó a z la st, y se dijo Zebalios»,
y añade: «Confirman la permutación fonética de st en z varios otros casos:
Stuñiga, Zúñiga; Basti, Baza; Bastan Bazan [...]».
El navarro A. Alonso (1982 [1954]: 108-109), al hablar del cambio st >
ç, menciona Zúñiga / Stunica (forma latinizada que recoge Nebrija) y Baztán
> Baçan, siguiendo a J. López de Velasco (1582). También K. Mitxelena
(AV, 138), tras los pasos del de Lerín, considera que Baçan ha salido de
Baztan y añade «cf. Zuñiga / Eztuñiga, Uztuniga, Irache 1203). Beztunica en
Leire».
Creo que el paso –zt- > -z- es más probable partiendo de una forma con
e- inicial (Eztúñiga) que de otra sin ella (*Ztúñiga), bastante rara desde el
punto de vista de la fonética romance y de la vasca. Es decir, la evolución
habrá sido la siguiente: Eztúñiga > *Ezúñiga > Zúñiga. La caída de la vocal
inicial no es rara en posición pretónica, especialmente en el caso de topónimos
(cf., además, el despoblado de la Bizkaia de Valdeaibar Usunbéltz, pronunciado Sunbél a la castellana), empleados a menudo acompañados de la preposición de: ... de Ezúñiga > deezúñiga > dezúñiga > de Zúñiga, como en de
Deierri > de Yerri.
En lo que se refiere a la forma normalizada en euskera, no cabe duda de
que Zuñiga (sin tilde por los problemas que esta provoca al ser empleada en
lengua vasca), es la variante más adecuada, por las siguientes razones:
1. La evolución del topónimo es plenamente romance, como lo demuestra la palatal media (–ñ-), quizás procedente de la –nn- que se documenta esporádicamente (cf. capanna > cabaña / kapana), o tal vez
favorecida por la vocal palatal (i) siguiente.
2. También la sonorización intervocálica de la velar (-ica > -iga), es
romance, no vasca.
3. Además, el hecho de no tener constancia de que ninguna otra variante se documente en textos vascos o en microtoponimia eusquérica
aboga por el empleo de la forma utilizada en castellano, a pesar de
que la <z> inicial se pronuncie a la vasca.
En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, considero Zuñiga la forma apropiada para ser empleada en euskera.
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EN TORNO AL ORIGEN Y DENOMINACIÓN VASCA
DE JUSLAPEÑA
Iruñea, 12 de enero de 2009
Patxi Salaberri Zaratiegi
El hermoso valle navarro situado en la parte norte de la Cuenca de Pamplona / Iruñerria que se denomina en castellano Juslapeña es conocido por los
euskaldunes de los alrededores como Txulapein, según los datos recogidos en
la página 141 de la obra Nafarroako Herri Izendegia / Nomenclátor Euskérico de Navarra (NHI) realizada por Euskaltzaindia y publicada en colaboración
con el Gobierno de Navarra en 1990. Los datos aportados, sin embargo, y
como se puede ver en la mencionada obra, son escasos.
El problema que se plantea en cuanto al sonido inicial del nombre (Xulapain vs. Txulapain) se debe, tal vez, a que en el mencionado trabajo Euskaltzaindia propuso como forma normalizada en euskera Xulapain, lo que ha
podido dar lugar a que esta variante se difundiera y, en la actualidad, sea
considerada por algunos como denominación vasca del valle. Sin embargo, en
la última revisión del nomenclátor navarro realizado recientemente por la Real
Academia (puede consultarse en la dirección http://www.euskaltzaindia.net,
arauak, «Nafarroako udal izendegia») se ha modificado la decisión anterior y
como forma eusquérica de Juslapeña se propone Txulapain, y como gentilicio,
nombre de los naturales del valle, txulapaindar, atendiendo al uso de localidades cercanas donde todavía hay vasco-hablantes autóctonos. Es Txulapain,
por otro lado, la forma que K. Artola emplea en su artículo de 1992, seguramente porque fue esta la que recogió en la zona en sus múltiples encuestas
lingüísticas.
El origen del nombre aparece diáfano en la obra de Juan Carrasco de
1973 (pág. 559) en la que se lee claramente val de Santesteuan de ius la
peyna, haciendo referencia a la situación del valle, cercado de montes por
varios lados, entre los que podemos destacar, además de Mendurro, San Gregorio en Otsakar, llamado en Larunbe Arriaundi, que podría estar en el origen
del nombre del valle. Se trata pues de un topónimo de origen romance cuyos
componentes son jus-, el artículo femenino la y el nombre común peña. El
primero procede, como se ha visto, de ius que es, a su vez, fruto de la evolución del latín vulgar jusum, de un anterior josum con origen en deorsum
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«hacia abajo», opuesto a suso (de sursum > susum «hacia arriba») presente
este último en Berriosuso, Berriogoiti en euskera, que hace juego en este caso
con Berrioplano, en euskera Berriobeiti. Es decir, Juslapeña quiere decir
«debajo de la peña», lo mismo que Jus la Rocha de Pamplona (Zierbide &
Ramos, 1997, III, 36, 37, pp. 195 y 199) quiere decir «debajo de la roca», en
lengua vasca Arrotxapea (véase Jimeno Jurío & Salaberri, 2007: 123 y siguientes).
Es claro que la pronunciación inicial del grafema <j> ha sido históricamente [j], es decir, lo que hoy en castellano escribiríamos yus (como yuso), y
que la jota (transcrita [x]) actual del nombre castellano, una vez perdida la
relación semántica con el morfema inicial yuso, habrá pasado por una etapa
[š] (sonido similar al de cheval en francés o fish en inglés) para velarizarse
posteriormente, para convertirse en la jota castellana ([x]). Es decir, la evolución del nombre castellano ha sido Yuslapeña (> Xuslapeña) > Juslapeña, de
acuerdo con la evolución sufrida por las palabras del léxico común de esta
lengua (cf. juvene > joven), y con una infinidad de elementos onomásticos
vascos como el apellido Jorajuría, procedente de Xoraxuria (< soro + xuria).
En este último caso, sin embargo, la grafía <x-> ha podido ser decisiva, mientras que no conozco –no obstante es muy probable que exista- ningún testimonio de Juslapeña escrito con <x> inicial.
Por otro lado, la forma apocopada yus, sin la –o final, es habitual en los
documentos reales en romance navarro en posición proclítica (Pérez-Salazar,
1995: 85), y es esa la posición que tiene en ius la peyna. La evolución –sl- >
-l- en euskera es normal, por la fonotáctica (combinaciones posibles de sonidos) de esta lengua, dado que el grupo mencionado (-sl-) no es habitual en
ella (cf. irla < isla; véase FHV, 351-352). La vocal final –a ha caído en posición postónica (tras el acento), como ocurre, por ejemplo, en el topónimo
Soroluz de Eugi, de un anterior Soroluze (NTEM-XXXVI, 79), tal vez con
ayuda de factores morfológicos. De una forma *(T)xulapeñ habrá surgido una
variante despalatalizada (T)xulapein, por la escasez de finales en –eñ y quizás
también por analogía con palabras como gain, declinado gañean, gañetik, etc.
Posteriormente, como fruto de la conocida tendencia de las hablas vascas de
los alrededores de Pamplona a abrir el diptongo –ei- y convertirlo en –ai- (por
ejemplo hay ogai «hogei», «veinte» en el vía crucis de Ibero [Arraiza, 1988:
147] o, sin salir del valle, errátaizút «erraten dizut» «te digo» [Artola, 1992:
216] en Beorburu), habrá surgido Txulapain. No obstante, debemos recordar
que la forma recogida en Beuntza es Txulapein, con –ei-, que puede obedecer
a la tendencia (opuesta a la anterior) de cerrar el diptongo –ai- en –ei, pero
que puede ser, igualmente, la forma original del nombre.
En lo que se refiere a la variante normalizada («normativizada») del topónimo, debe tenerse en cuenta que en Beorburu se documenta Lixauzi, sin
duda de lu(r) + jauzi, es decir, «luizia», «erortza», «lugar donde el terreno se
ha corrido», con evolución [j] > [š], muy extendida en las hablas de la parte
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central y oriental de Navarra (por ejemplo había xai «jaia» «fiesta», xarri «jarri» «sentarse» en Oltza, xei, xarri en Itza; Ondarra, 1982: 152, 156). Sin
embargo, en el texto de Nuin (Ondarra, 1982b) de hacia 1826 tenemos jaquin
y en la grabación que Koldo Artola hizo a Urbana Aginaga de Usi en 1980 (la
recoge Camino, 2003: 246) leemos «egunóro yatagún platéra», es decir, «egunero jaten dugun platera», «el plato que comemos todos los días». En el
mencionado artículo de 1992 (198, 217) Artola recoge yoáin diré «joanen dira»
«(se) irán», yénde áundie «jende handia», «mucha gente» de boca de Esteban
Garbizu de Beorburu, y joáin diré de labios de Urbana Aginaga de Usi.
Según lo anterior, de iuslapeña, de acuerdo con los cambios susodichos,
esperaríamos *[j]ulapein, *[j]ulapain (Yulapein, Yulapain) o tal vez *[x]
ulapein, *[x]ulapain (Julapein, Julapain), pero no *[š]ulapain (Xulapain) ni
[č]ulapain (Txulapain). Sin embargo, la realidad es que la variante oral recogida es Txulapein que puede deberse a analogía, es decir, a la influencia de
pares como xakur – txakur o xilkoa (Beorburu y Usi) - txilkoa a partir de zakur
«perro» y zilkoa «ombligo», o también a la rareza in situ y en el valle de Atetz
(al que correspondía el dato recogido en NHI) de x- fuera de palabras expresivas. Es decir, lo habitual sería tx- en inicial de palabra, por lo que la forma
hipotética *Xulapein, *Xulapain se convertiría en Txulapein, Txulapain, por
adecuación al modelo de pronunciación habitual en el valle.
En conclusión, creo que la forma con Tx- recogida oralmente y empleada
por escrito en euskera (Txulapain), es, a falta de otros testimonios, la recomendable para su uso como denominación vasca del nombre del valle llamado en castellano Juslapeña. El gentilicio, por otra parte, y como recogió J. M.
Jimeno Jurío (1986: 180) en Gulina, es txulapaindar.
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AURREKARIAK
Bermeoko udalak 1999. urtean plazaratu zuen herriko toponimia dokumentatu, jaso, ikertu eta normalizatzeko beka deialdia. Urte hartako maiatzaren
31n Irune Allika eta Bitor Uriarte ikertzaileei esleitu zitzaien beka eta berehala hasi ziren lanean buru-belarri. Zuzen jokaturik, era honetako lanetan
erabili ohi den metodologia berbera jarraitu dute Allikak eta Uriartek. Oro har,
metodologia honek, bi zutabe nagusi ditu: idatzizko iturrietan agertzen diren
datu dokumentalak batetik, eta inkesten bitartez bildutako ahozko lekukotzak
ondoren. Azken fasean, jasotako datu horiek guztiak kontuan izanik, herriko
izaera desberdineko lekuak (mendi, erreka, baso, soro, etxe, kale, plaza...) nola
izendatu behar diren erabaki behar da eta, erabaki horri loturik, izen horiek
nola idatzi behar diren proposatu. Beka deialdietan bertan ageri ohi den moduan, hala ere, helburua harago doa: lanari behar bezalako hedabidea emanik,
landutako toponimia horren «normalizazioa» lortu nahi da, hots, toponimia
hori normal bihur dadin lortzea dugu helburu.
Irune Allika eta Bitor Uriarte ikertzaileak beren lana egiten hasi eta Bermeoko udalak Euskaltzaindiari eskatu zion lanaren kalitatea bermatuko zuen
zuzendari edo gainbegiratzaile bat jartzea. Garai haietan Ermuko toponimia
ikertzen ari zen Fernando Aranberriri eman zitzaion eginkizun hori2, Onomastika batzordeko kidea ez bazen ere, leku-izenen arauzko erak proposatzeko
irizpideak ongi ezagutzen zituelakoan.

Gauza jakina da Bermeo garrantzi handiko hiria izan dela Bizkaiko historian. Horregatik, ikertzaileak dokumentazioan miatzen hasi zirenean, Biz
kaiko elizateetan ohikoa dena baino askoz ere material ugariagoak eta abera
1
ALLIKA AZPEITIA, Irune & URIARTE ANASAGASTI, Bitor: Bermeoko toponimia,
Bermeoko Udala, Euskera Saila, Bermeo, 2007ko apirila.
2
Lan horren emaitza Euskaltzaindiak eman zuen argitara handik gutxira: ARANBERRI
ODRIOZOLA, Fernando: Ermua-Eitzaga, leku-izenak, geure izanaren barrena, Onomasticon
Vasconiae 22, Euskaltzaindia, Bilbo, 2001.
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tsagoak aurkitu zituzten. Bizkaiko toponimia ikerketetan ez dira maizegi
arakatzen Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa edo Madrilgo Ar
txibo Nazionala bezalako fondoak. Alde horretatik, ohi baino aberatsagoa da,
dudarik gabe, Bermeoko toponimia lana. Eta aberastasun horretan bilatu behar
da beka luzatu izanaren arrazoia. Hitzaurrean bertan, orduko alkate Juan Karlos Goienetxeak dioenez, «Zortzi urte luze joan dira Bermeoko toponimia
ikertzeko udalak Irune Allikari eta Bitor Uriarteri bekea emon eutsenetik» (7.
or.). Lan luzea, bai, baina emaitza oparokoa, lana urtez urte luzatuz joan bazen,
ikertzaileek datu iturri horien miaketa exhaustiboa egiteko erronka hartu zutelako izan baitzen. Eta emaitza onak begi bistakoak dira. Bizkaiko toponimian
egin den ikerketa lan aberatsenetakoa da Bermeokoa, jasotako datu dokumentalei erreparatuta behinik behin.
Ahozko datuen bilketan ere aberatsa da Allika eta Uriarteren lana. Datuon
transkripzio lana ere egokia da, azentu eta guztikoa eta oso ondo islatzen du
Bermeon XX. mendearen amaierako hiztun jatorrek nola erabiltzen zituzten
dokumentazioan jasotako izen haietako gehienak. Izendapen egokiak eta grafia
zuzenak erabakitzean, datu hauei eman nahi izan zaien lehentasunaz, hala ere,
aurrerago arituko gara.
Ikertzaileek leku-izenen arauzko idazkeren proposamenak formulatzean
erabilitako irizpideen zuzentasuna Fernando Aranberri gainbegiratzaileak
bermatu behar bazuen ere, lanaren behin-behineko bertsioa oso-osorik (931
orrialde) eman zitzaion Onomastika batzordeari 2005eko martxoaren 3an,
lana berriz ere gainbegiratu eta oniritzia eman ziezaion. Hil horretako bileran, martxoaren 30ean, batzordeak guri eman zigun gainbegiratze horren
ardura eta maiatzaren 8an entregatu genuen azterketa horren emaitzak zekar
tzan 30 orrialdeko txostena. Bermeoko udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak
lanaren argitalpena atzeratzea Euskaltzaindiaren errua izan zela iradoki bazuen ere3, gure ustetan, nekez defendi dezake halakorik data haiek ezagutzen
dituenak.
Txosten hartan, normala den bezala, Onomastika batzordeak emandako
arautze-irizpideak hartu ziren oinarri bezala4. Irizpideok liburuaren bibliografian (22. or.) eta ohar argigarriren batean aipatzen badira ere (v.g. 27. or., 37.
oharra), modu anekdotikoan baizik ez ziren aintzat hartu leku-izenen arauzko
proposamenak formulatzean. Aitzitik, ikertzaileek nahiago izan zuten ikasketetan jasotako ezagutzetan oinarri hartu –nahiz, jakina denez, Filologia fakultateetan onomastikari garrantzi eskasa ematen zaion– eta lan zehatz honetarako
3
Bermeoko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak, 2005eko azaroaren 7an hartutako erabakia,
azaroaren 21ean Euskaltzaindiari jakinarazia (5342 irteera erregistroa). Jakinarazpeneko laugarren
aurrekarian, 2004ko udan ikerketa lana «ia» amaitu eta Euskaltzaindiaren Onomastika batzordera
bidali zela esaten da eta «hizkuntza erispidetan» [sic] zenbait desadostasun direla eta, «horrek ia
urtebeteko etena ekarri» duela.
4
GORROTXATEGI NIETO, Mikel & SALABERRI ZARATIEGI, Patxi: «Toponimia txikia arautzeko irizpideak», Euskera, XLV (2000, 1), 273-314, Euskaltzaindia, Bilbo.

BERMEOKO TOPONIMIA LANAREN AZTERKETA KRITIKOA - Patxi Galé

729

beren beregi irizpide multzoa osatu. Beste nonbait kritikatu egin dugu iker
tzaileek bakardaderako duten joera hau, baita arautze irizpideak nahiz metodologiak ex nihilo sortu nahi izate hori ere, eta ez gara, beraz, ostera ere han
esandakoak errepikatuko5.
Metodologia izenburua daraman atal oso bat dugu liburuaren hastapeneko
orrietan. Hala ere, beharrezko hausnarketa metodologikoak aurkeztu ordez,
datu iturri izango diren informatzaileak eta lanak nahiz multzo dokumentalak
lerrokatzen dira, batez ere, atal horretan. Iturriak ordena horretan aipatuak
izatea bera ere oker metodologiko baten isla da. Eta orobat esan daiteke, lekufitxetan ahozko informazioa datu dokumentalak baino lehenago –eta letra
molde handiagoz– aurkezteaz. Argi erakusten du lanaren egileen espiritua
«etnografikoa» izan dela, normalizatzailea baino gehiago, hots, kezka handiagoa izan dutela gaurko erabilera(k) jasotzeko, etorkizuneko euskara jaso eta
normalizatuan leku-izen horiek izan behar duten tratamendua eta erabilera
proposatzeko baino. Toponimia ikerketek, ordea, azken helburu hori izan ohi
dute bereziki, ahozko erabilera, berez, bizirik dagoelako, baina euskara de
facto ez dagoelako normalizatua edo, bestela esanda, ez daukalako erreferen
tziazko eredu kulturik. Hizkuntza arruntean alor hori nahikoa jorratu den arren
–uzta ere oparoa da, XX. mendearen bigarren erdiko literaturaren produkzioan
ikus daitekeenez–, euskal izen berezien atala, oraingoz, oso urrun dago egiazko
normalizaziotik. Lekuan lekuko bereizkeriak jasotzea ongi dagoela ez dugu
ukatuko, baina euskarari falta zaiona eredu jasoa da. Eta horixe da eraiki behar
duguna euskara hizkuntza normalizatua izatea nahi badugu bederen, euskal
hiritarren komunikaziorako gai, alegia.
Bereziki esanguratsua da, Normalizaziorako irizpideak izeneko atalaren
barruan, artikulua eta bokal paragogikoaren azterketa (78-102 orr.), urtebete
lehenago idatzi eta argitaratu izana6. Bitxia egiten zaigu, halaber, Gidor Bilbaoren hitzaurrean (9. or.) bi gai hauetaz ari dela, «beste inongo datuekin egin
gabe zegoen orain arte» irakurtzea. Hizkuntza Politika Sailburuordetzak Autonomia Erkidegoko toponimiaren ikerketa egiteko lan batzuetarako deialdia
egin du 1986tik hona. Deustuko Unibertsitateko Deiker institutuak hartu ditu
egiteko horiek bere gain, Nerea Mujika Ulazia irakaslearen zuzendaritzapean.
Bizkaikoa zenbait epetan egin da eta azkenekoa 2001-2003 ekitaldia dugu. Lan
haren ondorioz, Bizkaiko toponimia corpus zabal batean oinarri hartuta7, arau
tze irizpide zehatzago batzuk proposatu zituen bertan lanean aritutako hizkun
5
Informazio gehiago nahi duenak, honako artikulu honetan aurki ditzake lan honi egotz
dakizkiokeen zenbait kontu: GALÉ GARCÍA, Patxi: «Toponimia ikerketak zergatik, zertarako»,
FLV, XXXIX urtea, 104 zenbakia, 2007ko urtarrila-apirila, 161-172. orr.
6
ALLIKA AZPEITIA, Irune: «Artikulua eta bokal paragogikoa Bermeoko leku-izenen
corpusaren azterketatik abiatuta», Uztaro, giza eta gizarte zientzien aldizkaria on line, 56 (2006),
53-84. orr., Udako Euskal Unibertsitatea, Iruñea.
7
Lan haren muntaz ideia bat egiteko, kontuan izan bedi Bizkaiko 25.000 leku-izenen
arauzko grafia ezarri zela eta, haiek erabakitzeko, 106.000 ahozko lekukotza inguru eta 200.000
era dokumental jaso zirela datu-basean.
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tzalari taldeak, mendebaldeko euskalkiaren ezaugarri askok ez baitziren ageri
gorago aipatu dugun «Toponimia txikia arautzeko irizpideak» izeneko dokumentuan. Lana amaitutakoan, irizpide horiek emendatuak, osatuak eta zuzenduak izan ziren Euskaltzaindiaren Onomastika batzordean eta kontsultagai
daude HPSren web orrian8.
Lanaren bertsio haren zuzenketarako egin genituen proposamenak eztabaidatu asmoz, 2005eko uztailaren 13an elkartu ziren Euskaltzaindiko egoi
tzan, Bilbon, Irune Allika eta Bitor Uriarte ikertzaileak, Onomastika ba
tzordeko idazkari Mikel Gorrotxategi, txostenaren egile Patxi Galé, eta
Bermeoko hizkuntza teknikari Maite Alvarez de Zarate. Egun horretakoa izan
zuten Euskaltzaindiarekin ikertzaileek lehenbiziko eta azkeneko kontaktua.
Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeko arautze-irizpideekin zenbait desadostasunen berri eman zuten egileek eta, zer egin erabakiko zutelakoan amaitu zen bilera. Aipatzekoa da, bilera horretan izan zutela Allikak eta Uriartek
gorago aipatu ditugun Bizkaiko toponimiarako arautze-irizpideen lehenbiziko
albistea. Bermeoko toponimia lanaz Euskaltzaindian izan genuen hurrengo
albistea udalaren erabakia izan zen, zeinetan udaleko Tokiko Gobernu Ba
tzarrak erabaki baitzuen Euskaltzaindiak eginiko zuzenketa proposamenak
baztertu eta lana «dagoen moduan ontzat hartzea, bekadunek egin daben proposamenaren arabera» eta «izen toponimoak horri jarraituta ofizialtzea eta
argitaratzea».
Orduko alkate jaunak lanari egindako hitzaurrean, honako hau irakur
daiteke: «Beste helburu bat da toponimoak normalizatzea eta egungo euskerearen arau eta moldeetara ekartea. Eta liburu honetan batu diranak izango
dira, hain zuzen be, ofizialak eta normalizatuko diranak» (7. or.). Normalizatu hitzaren ostean, ordea, bi adiera ezkutatu eta, maiz, nahasi ohi dira.
Alde batetik, hizkuntzaren arauak betearazirik, izen horien arauzko idazkera
eta erabilera da normalizatzea. Zeregin akademikoa, nolabait, euskarak bereziki behar duena eta, gure artean maiz normatibizatu edo arautu aditzez
adierazi ohi duguna. Bigarrenik, normalizatzeak badu berezko adiera soziologikoagoa, toponimiaren erabiltzaileen artean, izen batzuk normal bihurtzea
iradokitzen diguna. Azken helburu honekin, izenak ofizial egitea, mapetan
nahiz seinaleztapenetan paratzea, eskoletan irakastea eta abar, prozedura
egokiak eta eraginkorrak izan ohi dira, hizkuntzaren normalizazioaren lagungarri. Bermeoko toponimiaren kasuan, ordea, arauzkoak ez diren izen batzuk
bihurtu zituen udalak ofizial eta, horren ondorioz, zuzenak ez diren hainbat
toponimoren idazkera normal bilakatzeko urrats eraginkorra eman zuen.
Gure kritika honetan, hizkuntza nazionala erabili eta erabilgarri bihurtu nahi
dutenentzat –haien artean bermeotar asko ere egongo direlakoan gaude–,
Bermeoko leku-izenak euskaraz nola idatzi eta erabili behar diren eman nahi
dugu aditzera.
8

«Euskaltzaindiaren irizpideak. Erabilera eta oharrak», http://euskadi.net/euskara_toponimia
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Normalizazio soziologiko hartarako, balio handiko tresna izan daiteke
toponimia ikerketa jasotzen duen liburu monografikoa ere. Eta bide horixe
hartu zuen udalak, helburu traketsez izan arren. Nolanahi ere, lana paper euskarrian kalean ikusi artean ia bi urte pasatu behar izan ziren, edizioak 2007ko
apirileko data darama eta. Geure aldetik, 30 €-tan erosi genuen ale bat Euskal
tzaindiaren egoitzatik hurbil dagoen liburu dendan eta ale hori bera da esku
artean erabili duguna lanaren azterketa kritiko hau egiteko.
METODOLOGIA
Gorago ere aipatu dugun bezala, izenburu hori daraman atalean (15-42.
orr.) ez dugu aurkitzen metodologiekin zerikusia duen apenas ezer. Datu iturrien lerrokada ematen da batez ere eta, beraz, egokiagoa izango litzateke
bibliografia edo datu iturriak jartzea izenburu bezala. Idatzizko iturrien metodologia izenburupean, erauzitako iturrien zerrenda ematen zaigu bakarrik. Ez
dago kontsiderazio metodologikorik bat ere. Honi gagozkiola, ez dugu aurkitu jatorri anitzeko idatzizko informazio hori guztia kudeatzeko baliabideen
berririk: zer nolako datu-basea erabili den, nolako tresna aplikatuak sortu diren
eta abarrak lagungarri izaten baitira beste ikertzaile batzuentzat, ikerkuntzaren
aurrerapidea bilatzen badute behinik behin...
Informazioa fitxetan aurkezteko moduan –baita ahozkoaren metodologia
(15-18. orr.) idatzizko iturrien metodologia (18-40. orr.) baino lehenago ager
tzeko hurrenkeran ere– oso nabarmena da ahozko informazioari eman nahi
izan zaion lehentasuna. Begi bistakoa da ikerketan jasotako corpusaren atalik
handiena eta iturri kopururik garrantzizkoena, idatzizko erregistroari dagokiola. Gainera, idatzizko iturrien erauzketa ahozko bilketa baino lehenago egin
ohi da, ahozko erabileran zer bilatu behar duen aurretiaz jakin behar baitu
ikertzaileak. Kronologikoki ere, idatzizko erak ahozkoak baino lehenagokoak
izan ohi dira, eta toponimoaren tradizio idatziaren berri ematen digute, azken
hauek ez bezala. Hau guztia gutxi balitz, lanaren azken emaitza eta helburua
toponimoen normalizazio proposamenak dira, idatzizko era zuzenak zeintzuk
diren erabakitzea, alegia. Horiek horrela, ez da naturala itxurazko aurkezpenetan ahozko erregistroari lehentasuna kosta ahala kosta eman nahi izate hori.
Liburuak dakartzan fitxetan ere, buruan ageri den lema nagusiaren ondoren,
lehentasun tipografikoa ahoz bildutako erei ematen zaie, «azpilema» balira
bezala. Lehentasu tipografiko honek gauzak «esaten diren bezala» idaztea
zilegi delako uste okerrera eraman dezake liburuaren erabiltzailea. Orain arteko argitalpenetan ez dugu inoiz halakorik ikusi.
Dena dela, ahozkoen kasuan berriemaileak nola bilatu diren eta grabazio
lanak nola egin diren deskribatzen zaigu eta XX. mende hasierako folkloristek
jarraituriko metodo etnografiko tradizionalen bideak aukeratu direla ikusten
dugu. Hortaz, ez dugu ekarpen berririk aurkituko. Hala ere, metodo horien
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bidez lortutako datuak baliagarriak izan ohi dira eta, beraz, ontzat eman daiteke metodologia hura. Gabeziak ere ekartzen ditu, ordea. Adibidez, zalantza
gelditzen zaigu ez ote zen bermeotar erdaldunik elkarrizketatu behar. Lagin
soziologiko hori9 aintzat ez hartzearen arrazoirik ez dugu aipatua ikusten lanean, baina kontuan ez hartzea bera metodologia baino harago doan hautua
da... Edozein kasutan, toponimoen gaztelaniazko erabilera nolakoa den ezagu
tzea ez da alferrikako datua, ezta izenen euskarazko grafia arauzkoa erabaki
tzeko ere, adibidez, generikoen lexikalizazio mailaren berri ematen digutelako10.
Metodologia alorreko teknika berri interesgarririk eza ere antzematen
dugu, esan bezala, euskal etnografia eskola zaharkituaren parametroetan mugitu baitira ikertzaileak. Inkesten kontuan, adibidez, oso interes handikoa izan
zitekeen aspalditik herritik urrun bizi den emigratutako informatzaileren bati
galdeketa egitea. Gerraurrean Ameriketara joandako bermeotar bati herriko
leku-izenak galdetzean, asko ahaztuak izango lituzke, baina seguru gaude, gaur
egun Bermeon esaten diren izenetatik urrun samar egongo litzatekeela haren
erabilera, tradizio idatzitik hurbilago, segur aski. Datu horiek, agian, ez ziratekeen ikertzaileen gustukoak izango, Bermeoko euskaldunen ahozko usadioak
azken aldian zenbat aldatu diren –eta zergatik– ez dutelako ikergai... Teknologia berrien erabilera ere ez da behar beste aprobetxatu. Grabagailu modernoaz gainera, argazki digitalak ere erabil daitezke toponimia inkestetan, batez
ere ikerketaren amaierako zalantzak argitze aldera. Toponimiaren normalizazioa eta haren gaineko consensusa erraztu dezaketen eztabaida taldeak eta
baliabide partehartzaileak ere ez dira abian jarri Bermeon. Azken urteetako
zenbait toponimia ikerketatan era horretako dinamika batzuk erabili dira eta
emaitzak beti izan dira eskertzekoak. Ikerketaren emaitza plazaratu aurretik,
aurkezpena eta mapen erakusketa publikoa egitea interesgarria izaten da, herritarrek beren ekarpenak egiteko aukera izan dezaten. Maiz uste baino datu
berri gehiago jaso ohi dira halakoetatik. Erakusketa horrek proposatu nahi
diren arauzko eren gaineko desadostasunak agertzeko ere balio dezake eta era
honetan, eztabaida adituen esku esklusiboetan utzi ordez, kalera irteten da eta
arrazoiak trukatzeko foro aberasgarri bilaka daiteke. Zenbait kasutan, helburu
desberdinak bilatzen dituzten erabiltzaile nahiz diziplina anitzetako ikertzaile
estrategikoekin ere eztabaida foroak antolatzea interesgarria gerta daiteke,
optika eta arrazoibide desberdinak ezagutzeko aukera ematen baitiote elkarri...
Dinamika partehartzaile horiek guztiak normal bihurtu nahi dugun herriko
izendegia erabaki baino lehen abiatu behar lirateke, ez ondoren.
9
2006an argitara emandako azken inkesta soziolinguistikoaren arabera, Bermeoko erdaldunen multzoa populazioaren % 12 eta 20 artekoa da.
10
Adibidez, idatzizko datu historikoen argitara, baso baten arauzko izena euskaraz Atxanarro
ala Atxanarrobaso bezala emateko aukera –eta zalantza– badugu, gaztelaniazko erabilerak aditzera
eman diezaguke -baso generiko horren ezinbestekotasunaren berri. Euskal hiztunen erabilera
ikusirik, Atxanarrobaso proposatu den arren (424. or.), agian ez genuke berdin jokatuko erdal
informatzaile batek monte de Atxanarro izena eman izan baligu.
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ARAUTZE IRIZPIDEAK
Gidor Bilbaoren Sarrerako hitzak izeneko atalean (9.orr.) egileek ondo
hausnartu eta zehaztu omen dituzten «normalizazio irizpideen» balioa
azpimarratzen zaigu. Gure ustez, ordea, ikerketa lan honetan normalizazio
adierazpidearen atzean zer ote dagoen ez da behar bezala hausnartu. Era honetan, lanaren helburu nagusietarikoa izan behar litzatekeen izen berezi horien
era jasoaren finkatzea, egin gabe gelditu ez ezik, beste irizpide batzuekin tal
kan dauden idazkerak ere eman dira arauzkotzat eta, ondorioz, gure toponimiaren panorama gehiago lardaskatzera datoz. Gauza jakina da euskara
jasoaren «eraikuntza» eginbidean dagoen zerbait dela. Duela gutxira arte,
euskara ikasketarik gabeko aldeano iletratuen hizkuntza zen. Gure nagusiek
ondo barneraturik daukate sentipen hori, beren kulturaz lotsatuta sentiarazten
zituena eta oraindio ere batzuk sentiarazten dituena. Baina egia da euskarak
ez duela orain arte goi mailako egitekorik bete, hizkuntza jasoari dagozkion
eginbeharrak betetzeko gaztelania izan dugulako eskueran. Arrazoi horregatik,
ohikoa da gure historiografoen idazkietan «lengua vulgar vascongada» esaldia
aurkitzea euskarari buruz aritzean. Euskararen normalizazio akademikoari ekin
zitzaionean –eta ez da hainbeste denbora–, erdietsi nahi zen helburua euskararen erregistro kultua eraikitzea zen. Hiztunen ahotan hizkuntzak bizirik bazirauen ere, gauza jakina da hizkuntza baten iraupena laburra izango dela,
idatzizko mailara ere hedatzen ez bada. Horrekin batera, hizkuntzaren beraren
duintasuna errekuperatzeko modurik egokiena horixe bera da, goi mailako
eginbideetarako gai den hizkuntza bilakatuko baita orduan, besteen neurri
berekoa nolabait. Hori egin ezean, hizkuntzak bi arrazoi nagusirengatik lerra
tzen dira desagertzera: Lehenik, dispertsio zentrifugoak dialektoak eta aldaerak
gero eta gehiago bereizten dituelako, harik eta berbeta bakoitza bere zokoan
bakarrik erabilgarri bilakatu arte; eta bigarrenik, etxe, auzo eta herriko mugetatik harago komunikazio ariketa, identitate arrotzaren erakusgarri huts bihur
tzen delako. Egoera deseroso hori saihesteko, eskueran dauden komunikaziotresna eraginkorragoetara desbideratzen dira erabiltzaileak, gure kasuan, ondo
garatua dagoen gaztelaniara. Agerian gelditzen da, beraz, tokian tokiko
zokokeriak neurrigabe bultzatzea, herri-maitasunaren mozorroarekin jantzirik
badoa ere, hizkuntzaren heriotza azkartzeko modu eraginkorra dela.
Euskal hizkuntzaren normalizazioaren bide horretan, estandarizaziorako
urrats garrantzitsuak eman ziren XX. mendeko bigarren erdian. Euskara estandarraren abiatzea, hala ere, ez zen erraza izan. Lehenbiziko erabakiak hartu
zirenean, berehala piztu ziren iskanbila eta desadostasuna herri-hizkeren
defendatzaileen aldetik. Bereziki gogorrak izan ziren h- letraren onarpena eta
euskal aditz batuaren estandarizazioaren kontuak. Euskara batuaren orduko
etsai haiek isilduz joan dira apurka-apurka, euskara jasoaren eraikuntzaren
arrakasta ukatzea errealitatetik at bizitzea bailitzateke, hain da begi bistakoa.
Hala ere, eta beste inon idatzi dugun legez, orduko dema hartako borrokalariek
plaza berri bat aurkitu dute gaur egun onomastikaren alorrean. Euskaltzaindiak
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emandako irizpideek onomastikaren eremuan euskalkiak errespetatzen ditu
–edozein herritako berbetak ez du, ezinbestez, euskalki jasoaren maila–. Horregatik, euskara batuaren hasierako denboretan Haitzgorri, Haritzabaleta eta
horrelako grafia estandarizatzaileak proposatu baziren ere, Aizkorri eta Are
txabaleta dira gaur egun toponimo nahiz deitura estandarrak euskaraz. Akademiak onomastikan onartzen duen euskalki-aniztasun hori aitzakia harturik,
izenok nork bere herrian ahoskatzen diren erara idazteko joera hedatzen ari da
orduko populista haien ondorengoen artean. Ondorioz, onomastikaren alorra
da euskara estandarrak duen gairik atzeratuena11. Izen bereziei dagokien arau
tze-irizpideetan bakoitza bere aldetik ibiltzeak kaltea baizik ez dakarkio
hizkuntzari.
Bermeoko toponimia liburuan honako hau irakur dezakegu, arautze lanen
atariko gisara:
«Normalizazioa, leku-izen beraren aldaerak edo grafia desberdinarekin adierazitakoak, forma bakarrera ekartzea da, forma bakar «egokienera», hain zuzen.
Ezin bestean, lan honek alderdi subjektiboak ditu. Iritzi desberdinak izan daitezke.
Nola normalizatu behar dira leku-izenak? Euskal Herria [sic] osoan era homogeneoan edo lekuan lekuko forma bereziak errespetatu behar dira?» (43. or.).

Iritzi ezberdinak egotea eta eztabaidatzea ez dago gaizki, baldin helburua
guztiok jarraituko dugun bidea adostea bada. Eztabaida horretan alderdi subjektiboak ondo identifikatu behar dira, ez baita gauza bera iritzi zientifiko
desberdina edukit zea eta subjektiboki normalizazioak edo hizkunt zakomunitateak nora edo hara jo nahi izatea. Eta azken hauen defentsa, zilegi
izanik ere, ez da modu berean «zilegi». Orobat esan daiteke, hautu ideologikoak edo politikoak –identitarioak, beti ere– ezkutatzen dituzten jarrera
pseudozientifikoez. Iritzi akademiko nahiz uste subjektibo izan, sakabanatzen
gaituzten bideak urratzea ez da onargarria, fenomeno bat beraren aurrean modu
desberdin anitzez jokatzera eramango gaituelako. Hots, irizpiderik ezak eramango gintuzkeen ondorio berberera, nola edo hala saihestu behar dugun
egoera anormalizatzailera, alegia.
Euskalkiak babesteak ez du esan nahi edozein zokotako baserri ezkutu
batean esaten dena jagotearren, ahoskera jator hori arauzko aldaera idatzian
Ez da oinarririk gabeko baieztapena. Bermeoko toponimia liburua egiten ari zen garai
bertsuan argitaratutako pare bat lan aipatzearren, honako erabilera hauek aurkitu ditugu gure
idazle ezagun batzuen praxian:
11

«Gaizki egin dut Allikene inguru horietara igandez hurbilduta» (ALVAREZ ENPARANTZA, Jose
Luis ‘Txillardegi’: Labartzari agur, Elkar, Donostia, 2005, 46. or.).
«Maloenakoa. Klaro. Martinaren semea» (ELORRIAGA, Unai: Vredaman, Elkar, Donostia, 2005,
49. or.).

Bietan ikusten dugu -ena atzizki oikonimikoa, modu desberdinean erabilita, ordea. Txillardegik -e paragogikoa erantsita darabil eta Elorriagak -a amaiera hori mugatzailea ez baina berezkoa izango balitz bezala (azpimarra geurea da). Kontu egin dezagun idazle ezagunak direla
hauek, eta ez soilik kazetari, esatari, idazkari edo hitzaren beste profesional batzuk... Halakoen
arteko kaosa nabarmen handiagoa baita.
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jaso behar dugunik. Jatorra den guztia ez baita idatzizko era jasoan islatu
behar. Gainera «jatorra» –etorri aditzetikoa– dirudien edozer ez da beti hain
jatorra edo hain tradizionala izaten. XIX. mendetik hasita, euskara «desitxura
tze azeleratu» baten fasean sartu zen, haren desagertze hurbilaren zantzua eta
elebitasunaren orokortzearen ondorio zuzena dena: edozeinekin komunika
tzeko gaztelania badugu, zertarako behar dugu euskara? Gehienez ere, etxe
ondokoekin hitz egiteko eta –aitor dezagun– haiekin komunio identitarioan
sentitzeko baliatzen dugu euskara. Guk ez dugu hizkuntzaren eredu etnografiko-erromantiko-zokokeriazale hori babestuko, euskara biziko bada, komunikazio eta kalitatezko sormenerako benetako tresna baliagarri bilakatu behar
dela sinesten dugulako. Gainera, egiteko hori Euskal Herri mailakoa izan
behar da –berez, nahiko gune murritza dena– eta horrek beste bide batzuk
eskatzen ditu. Oso ondo dago herriz herriko ikerketak eta deskribapenak egitea, behar dugun hizkuntza hori aberasteko bide ziurretako bat horixe delako.
Baina hizkuntza normalizatu –normal bihurtu– nahi badugu, eredu kultu bakarra behar dugu erreferentzia bezala. Horren kontra ari denak, nahita edo nahi
barik, euskararen desagertze arinera lerratzen gaitu artez.
Eta nola babesten dira aldaera dialektalak orduan? Gorago emandako
adibideek argi utzi dute zer den euskalki mailakoa. Haritz-aretx, hiri-uri, berri-barri, soro-solo, beltz-baltz... mendebaldeko desberdintasun jatorrak dira,
euskalki literarioan ere aurki ditzakegunak eta idatzizko tradizio onomastikoa
eman dutenak. Beraz, gure babesa merezi dute. Horregatik hartzen dira aintzat
izen berezien idazkera jasoan, era honetan idatziz: Aretxabaleta, Uribarri,
Solozarreta, Errekabaltza... Horra hor, berriz ere, Bermeoko toponimia liburuaren egileek egiten duten galdera: «Euskal Herria osoan [sic] era homogeneoan edo lekuan lekuko forma bereziak errespetatu behar dira?». Galdera
modu zamatu samarrean dago formulaturik. Gauza bat da lekuan lekuko euskalkia errespetatzea eta beste bat, diferentea zeharo, lekuan lekuko aldakiak
eta zokokeria guztiak kultutzat ematea.
Esan dugunaren harira, ulertu behar da lege fonologiko errekurrentea den
guztia ez dela ezinbestez idazkera jasoan islatu behar 12. Onomastika ba
tzordearen irizpideen eta zokokeriazaleen arteko aldeaz ohartzeko, adibide
argigarri bat jarriko dugu. Esaterako, Euskal Herri osoko toponimian aurki
daitekeen izena dugu Areatza. Era honetan idatzi da euskaraz literatura zaharrean ere, erabilitako sistema grafikoa gorabehera. Ahoz, dakigula, ez da beti
modu horretan entzuten, ohikoak baitira -ea- hiatoak han hemenka pairatzen
dituen desitxuratzeak. Oso urrun joan barik, Ariatza idatzi ohi da Muxikako
12
Kontu honetaz adibide argigarri gehiago nahi duenak, honako artikulu honetan aurkituko
ditu intereseko materialak: GALÉ GARCÍA, Patxi & LANDA SERRANO, Aitziber & MUJIKA
ULAZIA, Nerea: «Toponimia alavesa: cuestiones de normativización», Actas de las II Jornadas
de filología vasco-románica, Universidad de Deusto 24-26/10/2007/ Euskal-Erromantze jardunaldietako agiriak, Deustuko Unibertsitatea, 2007/10/24-26, Eusko Ikaskuntza, Donostia (moldiztegian).
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auzune baten izena, Areetza Altzania mendian Altsasu, Ataun eta Idiazabalgo
mugan, Aritza-txu proposatzen da Bermeoko hondartzarako... Ariatza, Areetza
eta Aritza gure babesa eta kultu-maila merezi duten aldaera dialektalak ote
dira? Toponimia ondarea babesteak zer esan nahi duen neurtu behar dugu
horren aurreko irizpidea ezarri aurretik. Aldagarritasun horretan ez dugu guk
aberastasun lexikorik ikusten eta Areatza idatziko genuke kasu guztietan, nekez defendi daitekeelako -ea- hiatoak eragindako bokalismo errenkada hori
–eta hori azentua alde batera utzirik–, euskararen euskalkien aberastasunaren
erakusgarri dela. Hots, leku bakoitzean ahoz esaten dena esaten dela ere, Area
tza idatzi behar dira horiek guztiak, etxea (eta ez etxé, etxía, etxíi...) edo erreal
(eta ez erriál, errél...) idazten dugun arrazoi beragatik.
Bermeoko toponimia liburuaren egileek kontrakoa uste ez ezik, adierazi
ere egiten dute:
«Leku-izenek bi osagai izaten dute: izenaren alderdi espezifikoa (lekuaren
berariazko izena) eta izenaren alderdi generikoa (bere izaera geografikoa adierazten duena: erreka, mendia, kalea, baserria, etab.). Generikoak hainbat erreferente
geografiko berdinen aipamena egiten du, Burgo mendia, Gantxu mendia, Sollube
mendia, etab., eta beraz, bere formaren batasuna eskatzen du, bestela nahastea
besterik ez litzateke sortuko. Baina izen espezifikoari dagokionez, leku-izen
bakoitzak bere testuinguru propioa izanik, bera bakarrik dena, ez da beharrezkoa
hauek forma bakarrera ekartzea, ez baitute nahasmenik sortzen, are gehiago, argia
ematen dute, toponimo bat bere antzeko besteetatik bereiztean» [MOREU-REY,
Enric: «Recogida, clasificación, normalización y oficialización de un corpus toponímico: consideraciones críticas sobre su problemática según nuestra experiencia en Catalunya», I. Onomastika Jardunaldien Agiriak. Toponimia, Gasteiz,
1986ko apirila, Onomasticon Vasconiae 4, Euskaltzaindia, Bilbo, 1991, 39-47.
Or.] (43. or.).

GENERIKOAK
Aipu horrek berak komentatu beharreko beste kontu batera eramaten
gaitu: espezifiko eta generikoaren arteko bereizketa. Liburuan aditzera ematen
zaigun bezalaxe, beste egile askok ere zurruntasun handiaz aipatzen dute bereizketa hori, toponimoen generikoa saihestezina balitz bezala. Gure ustetan,
eta zenbait leku-izenez osaturiko corpus batekin lan aplikatua egin ondoren,
«osagai» generikoaren sailkapena modu honetara egin behar litzateke:
Generiko lexikalizatuak: Toponimoaren parte diren generikoak. Lekuizenaren parte direnez gero, ez dira itzulgarriak –beste hizkuntza batean ari
garela ere, jatorrizkoan erabili ohi dira–. Aldaera dialektalak ez izanik, bereiz
idazten direnean salbu, ez dute estandarizazio beharrik. Halakoak dira, adibidez, Altxurragako atxa (1008. or.), Ganeko landa (1015-1016. orr.), Lauziriko
arezti (906. or.)... Maiz haien generikotasuna lausoago geratzen da, kasu
markarik egon ezean, bat eginik idatzi ohi ditugulako: Amorotosolo (942. or.),
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Atxanarrobaso (424. or.), Etxebarrierreka (1039. or.)... Beste askotan, jatorriz
generiko izandakoak –leku-izenak oraindik deskriptibo arruntak zireneko garaian–, hain lexikalizazio maila altua jaso dute, ezen jadanik espezifikoaren
parte bezala somatzen baititugu, joskerak hala eskatuta, izen-sintagman daramaten lekuagatik edo generikoak adierazten duenaz beste izendatzen dutelako.
Hori gertatzen da, esate baterako, Basogalant (430-431. orr.), Etxebarrilanda
(600-601. orr., baserria dena), Infernuerreka (720. or., parajea)...
Toponimo erreferentzialetako generikoak: Beste leku «nagusiago» baten
izenari erreferentzia egiten diote. Ezinbestez erabili behar dira, haiek kenduta
beste leku bat izendatuko genukeelako. Horregatik, toponimoaren zatitzat
hartu behar ditugu, gehienetan lexikalizazio maila txikia duten arren. Normalean genitibo egituretan txertaturik doaz eta, usadioa hori delako, une bakoi
tzean erabiltzen den hizkuntzaren arabera itzul daitezke, lexikalizazio maila
apal haren ondorioz. Bermeoko toponimia liburuan erabiltzen den hizkuntza
bakarra euskara denez, ez da horretarako aukerarik ematen, baina halakotzat
izango lirateke, adibidez, Aportategiko zubia (326-327. orr.), Artikerreka
(1042-1044. orr.), Mañuko mintegia (911-912. orr.)..., gaztelaniaz Puente de
Aportategi, Arroyo de Artigas eta Vivero de Mañua ere zilegi liratekeenak.
Generiko hautazkoak: Hauek ez dira toponimoaren parte bereiztezina eta,
gure ustez, ez dira toponimia lan batean eman behar. Halakoak dira iker
tzaileek beren hitzaurrean ematen dituzten adibideak (43. or., gorago aipatuak): Burgo mendia (Burgo 1013-1015. orr.), Gantxu mendia (Gantxu 10161017. orr.), Sollube mendia (Sollube 1025-1026. orr.)... Generiko horiek
hizkuntza arruntari dagozkio eta, beraz, euskaraz era estandarrak erabiltzea
gomendatzen da. Hizkuntza beste edozein izanik, hartara isur daitezke (Monte
Sollube, Sommet de Gantxu, Burgo hill...). Euskaraz Gantxu mendia ematea,
hala ere, ez litzateke beharrezkoa, toponimoa bera jatorriz eremu semantiko
horretako generiko ulergarria delako eta, beraz, generiko estandarra gehitzean,
alferrikako erredundantzia sortzen dugulako nolabait.
Adibide gutxi batzuk aipatuta, agerian gelditzen da leku-izenen alderdi
espezifikoa eta alderdi generikoaren bereizketa ez dela uste ohi den bezain
erraza eta orokorra. Nolabaiteko fraudea da hirugarren saileko generiko «gezurrezkoak» aipatuta bereizketa horren unibertsaltasuna funtsatu nahi izatea13.
Garai batean omen handia izan zuten Québec-eko toponimia bulegoko ikerketa toponimikoen ondorioa da espezifiko-generiko osagaien teorema orokor
hori. Hango usadio kartografikoetan frantsesezko generikoa jartzen baitzi
tzaien leku-izen guztiei. Gure artean ez da ohitura hori asko hedatu eta, ahal
dela, gure mapen errotulazioan eta seinaleztapenetan, generikoen erabilera
saihestea gomendatu ohi dugu. Erkidegoko hizkuntza ofizialak bi direla kontuan izanik, horrek asko laguntzen du seinaleztapenak eta mapetako testuak
13
Honela hasten da gorago aipatu den 43. orrialdeko paragrafoa: «Leku izenek bi osagai
izaten dute...».
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arintzen. Leku-izenen arauzko erak ematean, beraz, ez dugu hautazko generikorik gaineratu behar eta halaxe jokatu dute Bermeoko toponimia liburuko
egileek, aipatu testuan esaten dutena esaten dutela ere. Lan horretan aritzen
denak generikoa, ageri baldin bada, toponimoaren parte den ala ez neurtu
behar du, tradizio idatzian eta hiztunen erabileran oinarriturik.
Honen harira, eta toponimoen benetako zati diren generikoetara mugatuz,
nor ausartzen da Errekabaltze (1054-1055. orr.) edo Portuzarra (274-276. orr.)
bezalako toponimoen espezifikoa eta generikoa bereizten? Nork esango digu
zein den espezifikoa Beko zubitxu (869. or.) edo Goiko gaztañadi (651. or.)
bezalako leku-izenetan?...
NORMALIZAZIOA ETA HERRITARREN KULTURA
Liburuan erabilitako Normalizaziorako irizpideak izeneko atalaren barruan, honako hau irakur dezakegu:
«Normalizatzeko orduan, kontuan hartu beharreko beste aspektu bat, lekuan
lekuko erabiltzaileen onespena da: Bermeoko toponimia ahoan erabiliko dutenak,
batez ere bermeotarrak direnez, ez litzateke egokia izen normalizatuak herritarrek
erabiltzen dituzten formetatik (okerrak ez badira behintzat) gehiegi urruntzea»
(44. or.).

Aspaldisko hasi ginen Euskaltzaindiaren Onomastika batzordetik beretik
ere, toponimia ikerketetan eta leku-izenen arauzko erak finkatzerakoan, lekuan
lekuko herritarren parte hartzea bultzatzen. Ideia horren atzean, ordea, goiko
lerroen egileek uste baino arrazoi sakonagoak eta konplexuagoak daude. Helburu hori bilatzen dugunean, gure asmoa ez da zehazki, albait eragozpenik
gutxiena eragitearren, herritarrek gauzak esaten dituzten moduan idaztea.
Hizkuntzari orain arte izan ez duen duintasuna ematea eta hiztunek darabilten edozer kultutzat hartzea ez dira gauza bera. Euskara hizkuntza normal
bihurtu nahi izatea eta kulturaren demokratizazio orokorra ez dira elkarren
kontrako helburuak. Euskal Herrian, kontrara, muturreko bi joera nagusi an
tzematen ditugu euskararen normalizazioan lanean ari direnen artean:
– Herri-mailan erabiltzen dena erregistro kultu bezala hartu, hizkuntzaren
eramaleak beren ohiko paradigma anormalizatuan eroso sentitzen segi
daitezen,
  ala
– Hizkuntza estandarizatua baliatu eta herri-erregistroak mesprezaturik,
prestigiodun klase kultu berria sortu.
Hots, kulturaren demokratizazioa eta populismoa pintatzen zaizkigu alderdi batean eta adituen jarduna eta elitismoa kontrako muturrean.
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Akats larria da dikotomia horretan nork bere burua kokatu eta borrokara
abiatzea. Hizkuntzak eskaintzen dizkigun iturri guztietatik baliabideak harturik,
hala idatzizkoak nola ahozkoak, euskararentzat orain arte ukatu zaion erregistro
kultua eraiki eta erabiltzaileak kultura berritu horretara erakarri behar dira. Adituen jarduna beharrezkoa bada ere, berauek ulertu behar dute herri xehearengandik jasotakoa «landu» baizik ez dutela egiten. Eta landutako ekoizpen hori herriari itzuli egin behar zaio, baina itzultze horretan gauzak behar bezala azalduz
eta argituz. Bereziki, erregistro desberdinen berri eman behar zaio jendeari eta
–ez izan dudarik– ulertu egingo du uste duguna baino askoz errazago. Kontuan
izan dezagun, euskarak erregistro bakarra –bulgarra– izan duela orain arte eta
egoera anormalizatzaile hori gainditzearren ari garela lanean. Euskarak duen
gabezia «estruktural» hori ez da soluzionatzen ezikusiarena eginik...
Toponimia ikerketen emaitza gisa eskaintzen diren leku-izenen zerrendak
ez dira, gure ustetan, era normalizatuak izendatu behar. Tentuz hautaturiko
hitzak erabiliz, arautze proposamenak izendatu ohi ditugu guk. Normalizazioa,
helburu urrunagoa da, hizkuntza normalizatu batean, erabiltzaileek normal
joko dutena izango baita, zerbait izatekotan. Adituen jarduna eta berauen emai
tza zientifikoak, beti ere gure ustetan, helburu horren zerbitzura paratzea eskergarria ez ezik, ezinbestekoa ere bada gure hizkuntzaren egoera ezagututa.
Esan bezala, itzultze horren arrakastaren gakoa, gizarteratze egokian da
tza. Adituen jarduna beharrezkoa ikusten dugula esan da gorago. Eta halaxe
da. Ikertzaile adituak beharrezkoak dira, jasotako datu horien guztien argira
arauzko leku-izen jasoen corpusa sortuz joateko. Baina gero herriratu eta normalizatu behar da hori guztia. Ikerketen gizarteratze prozeduretan, saihestu
beharreko kontu berezia da toponimia-aditua eta herri xehearen arteko troka
sakontzera datorren «adituen diskurtsoa». Diziplina guztiek daukate beren
berbeta berezitua, besteak beste nor dagoen barruan eta nor den arrotza bereizteko helburua duena. Hizkuntzalaritza ez da horretan desberdina. Bermeoko toponimia lanean, itxuraz joera populistaren alde jotzen dela ematen
duen arren –adibidez, arautze proposamenetan herri ahoskerako fonetismoak
neurrigabeki onartzean–, liburuaren atarian ematen diren normalizaziorako
irizpideak (43-102. orr.), komunitate zientifiko adituarentzat daude idatzirik,
eta inola ere ez herri xeheari euskal kultura jasorako sarbidea emateko helburuaz14. «Epentesia, morfofonologiko, paragogikoa, ahostuntzea, disimilazioa...» adituen diskurtsoaren berbeta hori da nagusi testuan zehar. Bermeotar
jator batek liburua hartuta, egileak oso jakintsuak direla sinetsiko du, dudarik
gabe, baina han esaten dena ulertu ez du egingo. Guk ez dugu hor ikusten
kulturaren demokratizazioaren prozedura eredua...
14
Eta ez hor bakarrik. Geografia eta geologia atalean (123-127. orr.), bereziki lekuz kanpo
aurkitzen duguna; Bermeoko lurraldearen historia kapituluan (129-152. orr.), bere latinezko aipuekin eta ohar multzo neurrigabekoarekin; baita, oro har, leku fitxetan beretan ematen diren
azalpenetan ere, gure iritziz, publiko hautatuaren mirespena bilatzen da bermeotar xehearen ulermena baino gehiago.
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Beste alde batetik, guk ontzat ematen ez dugun beste kontu bat aipatzen
da Bermeoko toponimiaren ikertzaileen atal hartan. Bermeon ere, gainerako
leku guztietan bezalaxe, toponimia nagusia eta toponimia txikia sailetan koka
genitzakeen leku-izenak ditugu15. Adituak ez dira horren inguruan ados jartzen
eta bien arteko muga non dagoen ez da ahobatezko gauza. Adibidez, Kataluniako mapetako toponimiari, oro har, toponimia nagusia esaten zaio, mapan
agertzeko merezimendua irizpide bilakaturik. Euskal Herrian, kontrara, toponimia nagusia esan ohi zaio herrien eta auzune nagusien izendegiari. Sail
nagusi horretatik kanpo gelditzen dira, beraz, Ibaizabal, Ebro, Oria, Pirinioak,
Urbasa, Gorbeia eta era honetako izen ezagun eta hedatuak, toponimia txikia
omen baitira. Gure ustez, Bermeoko ikertzaileek ukitu duten gaia litzateke
toponimia nagusia eta txikia bereizteko irizpiderik egokiena. Toponimia nagusia eremu lokaletik kanpo ere erabiltzen diren toponimoak direla pentsatzen
dugu guk. Toponimia txikia, kontrara, eremu lokal horretan erabiltzen dena
litzateke. Bermeo izena, adibidez, ez da Bermeon bakarrik erabiltzen. Areago,
askoz ere erabiltzaile gehiago ditu izen horrek Bermeotik kanpo Bermeon
bertan baino. Eta beste horrenbeste esan daiteke, hango beste hainbat izenez.
Burgoa edo Garbola mendiak, adibidez, Euskal Mendizale Federazioko Katalogoan ageri dira eta federazio horrek 25000 bazkide ditu gaur egun... Toponimo horiek, beraz, ez dira gehienetan erabiliko bermeotarren ahotan, kanpotik joandako mendizaleenetan baino. Toponimo nagusiak dira.
Ikerketak eremu lokal batean fokalizatzeak dakarren akatsa izan ohi da
ikertzaileen jarrera hori. Norberaren herriko toponimia ikerketa corpus bezala
edukitzeak –ondo mugaturiko aztergaia–, hortik kanpo zer gertatzen den
ezkutatzera eraman ohi gaitu edo, behinik behin, ez ikusiarena egitera. Baina
ikerketa zehatza bere testuinguru zabalean kokatu behar da eta, kasu honetan,
euskararen normalizazioa da unibertso hori, Euskal Herri osoa duena kokaleku.
Susmoa dugu, hala ere, norberaren herriko toponimoen arauzko grafiak
erabakitzean, bereziki gaizki hartuak izaten direla kanpoko adituen interben
tzioak. Sakonean dagoen afera, beraz, ez da nork erabiliko dituen gehiago ala
gutxiago, arrotz sentitzen dugun inposizio bat bezala somatzen dugu arautze
lan hori: kanpotik etorri behar ote zaizkigu esatera geure lekuen izenak nola
idatzi behar diren?
LANAREN ZIENTIFIKOTASUNA
Gidor Bilbaok idatziriko Sarrerako hitzak atalean honako hau irakur
daiteke:
Gorago kritikatu dugun adituen berbeta harroputza erabiliz, zenbaitek makrotoponimia eta
mikrotoponimia izendatu ohi dituzte hurrenez hurren, era horretan gauza «inportanteago» eta
«zailago» batez ari direla aditzera eman nahirik, herri xeheak ezin konpreni ditzakeen kontuez,
alegia.
15
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«Bermeoko toponimia guztiaren azterketa linguistiko osoa dago, eta azterketa
hori hizkuntzalaritzako parametro zientifikoetan egina da. Badakigu makina bat
buruko min eragin dietela normalizaziorako harturiko erabaki batzuek, baina garran
tzizkoena da datuen azterketa zintzoa dagoela erabaki guztien oinarrian» (9. or.).

Lanaren aurkezlearen animoan, dirudienez, Bermeoko toponimia ikergai
bezala ahiturik dagoela adieraztea dago. Hori gehiegitxo esatea bada ere,
onartu behar da datuen corpus bezala lortutako maila nekez gaindituko dela
etorkizun hurbilean. Hala ere, corpus murritz batekin lan egiteak dakarren
fokalizazio mugatua kontuan ez izanak, zalantza eragiten digu aipatzen den
zintzotasunaren baieztapenaren aurrean. Adibidez, ez da zintzoa ez eta euskararen onerako erabaki zuzena -e paragogikoa eta mugatzailearen tratamendua,
Nafarroako eta EAEko corpusak –eta irizpideak– kontuan eduki gabe aztertu,
erabaki eta aplikatzea. Euskararen kalterako akatsa da egin dutena, helburu
hori bilatu barik egin badute ere. Euskal Herriko hizkuntzaren normalizazioaren klabean eginiko ikerketa horien emait zak eskueran daude nahi
duenarentzat, baina ezjakinarena egitea dauka norberak, segur aski, ezkutuan
bestelako helburu identitarioak daudenean.
Datuen azterketa zintzoaren beste erakusgarri bat dugu Toponimiaz izeneko aurkezpentxoan, testu zientifikoa baino gehiago, literarioa bada ere,
honako hau dakarrena:
«Bermeo aldeari dagokionez, kasu batzuetan, gehienetan esango genuke,
izenok oso antzinakoak dira, ertaroko garaietan sortuak, agian, beste batzuk modernoagoak» (13. or.).

Hori baieztatzeko garai horietako datuak aurkitu eta –argiena– zenbatu
egin behar dira. Liburuko corpus dokumental aberatsean ez dago Erdi Aroko
datu askorik, Bizkaian XVI. mendea baino lehenagoko datuak aurkitzea zaila
izaten baita. Baieztapenaren atzean ere oso asmo sakon «ez-razional» eta antropologikoa dago, berriz ere, kontu identitarioekin lardaskaturik: «gu bermeotarrok hemen gaude oso aspalditik eta Bermeo geurea da». Ulergarria da halako
sentipen, nahi, gogo, iritzi... subjektiboak edukitzea, baina toponimia ikerketa
serio eta zientifiko bat ez da halako kontu emozionaletarako kantxa egokia.
Metodo zientifikoaren aplikazio zehatza toponimiaren alorrean, ohikoan,
aurretiazko datuak > formulaturiko hipotesiak > datu corpusak > azalpen
zientifikoak –edo «egiak», beti ere komatxo adierazgarriekin–. Allikak eta
Uriartek bildutako datuen kudeaketa ustez zintzoaren analisirako, oso gomendagarria da leku-fitxen ohar linguistikoen irakurketa arretatsua. Apur bat
zurturik, hipotesi hitza oso gutxitan erabiltzen dela ohartu gara. Ematen diren
azalpen guztiak modu irmoan adierazten dira. Denak dira «gertakari» hotz
frogatuak: eman diren bilakaeren hurrenkera, bilakaera horien sailkapena,
etimologien azalpenak... Dar-dar egin gabe idatzitako deskribapenak dira,
zalantzarako ihesbiderik ere uzten ez dutenak. Ondorioz, liburuak ematen duen
inpresioa segurtasun osoarena da –zenbat dakiten aditu hauek!–. Emandako
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azalpen hauetako batzuk komentatu egingo ditugu ondoko ohar zehaztuetan
–tamalez, bakarrik arautze kontu okerrekin zerikusia dutenetan–, geure inpresioa oso bestelakoa delako.
Adibide gisara, mugatzailearen kasua eredugarria izan daiteke, sakonean
mila interferentzia ezkuta ditzakeelako. Hala Bermeoko toponimo dokumentalen corpusak nola EAEkoak eta Nafarroakoak, oro har, leku-izenetan muga
tzaileak denboran zehar desagertuz joan direla erakusten dute. Zuzendu beharreko arauzko aldaerak jorratzen ditugunean aipatuko ditugu banan-banan
baina, erakusgarri bezala Bengoetxea > Bengoetxe (696-697. orr.), Fradua >
Fradu (798-799. orr.), Intxaustia > Intxausti (eta orobat bere aldaera den
Landatxua > Landatxu 206-209. orr.) ikus daitezke. Lana egin aurretik, muga
tzailearen jatorri berantiarraren berri zeukaten ikertzaileek, Unibertsitatean
jasotako ikaskuntzak direla eta. Hipotesi horiek datuekin sustatu nahirik, gustatuko zitzaien jasotako corpusean horren aldeko datuak bildu izana. Baina ez
zen hala gertatu. Eta ikertzaileek beren hasierako hipotesian atzera jo beharrean, aurrerako ihesa hartu zuten: idatzizko datuetan ageri diren mugatzaileak
ez omen dira euskaraz inoiz ere ibili eta eskribau erdaldunek bultzatutako -a
arrotz batzuk dira. Konprobatu nahi duenak, aipatu adibideen corpus dokumentalak ikusi eta, ondoren, irakur dezala honako paragrafo hau:
«Artikulua leku-izenetan pixkanaka sartu da. Leku-izen ugarik ez dute inoiz
artikulurik izan, eta artikulua hartu izan duten leku-izenek, generikotasunetik
sortuta espezifikotasunerako bidean galdu egin dute. Gaur egun artikulu gabeko
leku-izenak erabiltzen dira. Generikotasunetik hurbil daudenak baino ez dute artikulua mantentzen, baina deklinatzean, baita inesiboan ere, artikulua galdu egiten
dute. Idatzizkoan, baserri-izenetan eta zenbait paraje esanguratsuetan artikulua,
edo beharbada hobeto legoke -a bukaera esatea, sistematikoago jaso da. Hau da,
eskribauek eta notarioek -a bukaeradun aldaerak errazago erabiltzen dituzte, -a
bukaera gabekoak eta, kontsonantez bukatutako izenetan, bokal paragogikodun
aldaerak baino. Kasu batzuetan, -a amaieradun aldaera hauek gaztelaniaren arauetatik hurbilago daude, azentuazio aldetik» (101. or.).

Gure ustez, euskal mugatzailearen sorreraren kontuak toponimiaren
gaurko arautze grafikoarekin nahasten saiatzea okerra da. Hizkuntzaren historiako estrato diferenteetan gertaturiko gauzez ari gara eta testuko lehenengo
baieztapenaren frogarik ez dago. Ez behintzat Bermeon bildutako toponimo
dokumentalen corpusean. Datuek beste zerbait erakusten dute. Gure ustez,
toponimo horiek mugatzailedun jaio ziren eta apurka-apurka artikulua galduz
joan dira. Galera honen arrazoia, lekuzko desinentzia gehienak jasotzean -ahori ezkutatzean bilatu behar da batez ere (Fradua baina Fradutik, Fradura...),
horrek -a gabeko aldaerak nagusitzera eramaten duelako, baita inesiboan ere
(Fraduan > Fradun, zeinetan -ua- > -u- hiato sinpleketa –bokalismo arrunta
Bizkaiko kostaldeko leku askotan– ere gertatu den). Akademiaren –eta hizkun
tza estandarraren– jagole funtzioagatik, mugatzaileak duela gutxi galdu badira
edo oraindik bizirik dirauten zantzurik erakusten badute, eutsi egin ohi zaie
arauzko grafian, beti ere, sistema deklinatiboaren paradigma mugatzaileduna
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erabili behar delarik (Fradua (-a) > Fradua, Fraduan, Fraduko, Fradutik,
Fradura...). Allikak eta Uriartek mugatzailearen desagerketa «gertatu» egiten
dela konprobatzean, bermeotarrek toponimo horiek mugatzaile gabe betidanik
erabili dituztela sinestarazi nahi izan digute, -a horiek gehienak eskribauen
kontua direlako azalpen sinesgaitza ehundurik. Arauzko grafiak ematean, noski, -a gabeko erak hobetsi dituzte, hizkuntzaren neurrigabeko bilakaera «naturalak» galgatu ez, baina azkarrago mugiarazi nahirik16.
Orobat esan daiteke Bermeoko toponimia liburuaren egileek -e paragogikoarekin jarraitu duten bideaz. Gauza jakina da kontsonantez amaituriko lekuizenetan –eta berdin kontsonante + mugatzaile amaiera dutenetan– -e bat gehi
tzeko joera dagoela euskaraz. Joera horren kausa, berriz ere, euskal deklinabide
sisteman bilatu behar dela ematen du. Kontsonante amaiera duten izenek tarteko
-e- bat hartzen dute desinentziarako lotura gisa lekuzko kasuetan. Eta hori berdin
gertatzen da izen berezietan zein deklinabide arruntean. Hortaz, Etxezar lekuizenak eta etxe zahar adierazpide arruntak antzeko eran deklinatuko ditugu lekuzko kasurik gehienetan, hau da, -za(ha)rreko, -za(ha)rretik, -za(ha)rrera...
Salbuespena, gaur egun, inesiboan dugu, -zarren izango baikenuke izen berezi
mugagabean eta -zaharrean izen arrunt mugatuan (94-95. orr).
Irune Allikak Bermeon gertakari honen aintzinakotasuna frogatutzat ematen du espresuki, dioenez, «Bokal paragogikoa eransteko joera hau ez da berria; XVII.-XVIII. mendeetako erreferentziak jaso izan dira Bermeon» (96.
or.). Hala ere, liburuaren irakurketa arretatsuak ez du halakorik berresten eta,
kontrara, dagoeneko bagenekiena baieztatzera dator Bermeoko corpus dokumental aberats hau: Bizkaian amaierako -e hori gehitzearen kontua XIX eta
XX. mendeetan hedaturiko fenomenoa da. Salbuespen bakarrak Akatxe eta
Salbatxe toponimoak izango genituzke (978-979. orr. eta 277-278. orr.). Lehenbizikoaren aurreneko lekukotza 1634ko Aqueache da. Ondoren ere, 1793an
Aqueche ageri zaigu eta gero, 1895etik aurrera Aquech hasten da agertzen.
Antzeko zerbait gertatzen da Salbatxe izenarekin (Salbaiche 1754an). Akatxe
hori Bizkaian beste bitan aurki daiteke, guk dakigula, Basaurin eta Leioan,
behinik behin. Basaurikoaz ez dugu datu dokumental zaharrik, baina Leioakoari dagokionez, XVIII. mendeko Bizkaiko fogerazioetan ere amaierako -e
eta guzti ageri zaigu (Aqueche 1704an, 1745ean eta 1796an17), auzo izen bezala nahiz baserri izenen parte gisa. Etimologiaz mentura daitezkeen hipotesi
errazak gora behera, Bermeoko laneko datuek erakusten dutena da bere lehen
agerpenetan -e amaiera zeukan toponimo horrek geroago galdu egin zuela. Eta
horri ez zaio paragogea esaten, apokopea baizik. Beste hitz batzuetan esanda,
16
Hizkuntza estandarraren galga-funtzioaren ideia honen gainean interesa duenak, aita Villasanteren maisu-lan honetan aurkituko ditu hausnarketarako materialak: VILLASANTE KORTABITARTE, Luis: Hacia la lengua literaria común, Colección Eleizalde 1, Editorial Franciscana Aránzazu, Oñate, 1980.
17
KEREXETA, Jaime de: Fogueraciones de Bizkaia del siglo XVIII, Estudios de etnología
y etnografía 2, Instituto Labayru, Bilbao, 1992.
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itxura guztien aurka, toponimo horren amaierako osagaia -atx dela zalantzan
jarri behar dela uste dugu. Garai haietako erabileraren berri izanik, aipatu
ditugun XVIII. mendeko fogerazioetan nekez aurkituko da paragogerik, ezta
Leioako baserri izenetan ere: Mendibil, gaur ahoz Mendibile; Basañez, gaur
ahoz Basañese... Lerrokada horretan bertan Aqueche izena aurkitzea, izenaren
etimoaz adierazi dugun zalantza berrestera dator.
Onomastika batzordearen irizpideen arabera, tradizio motz hori dauka
mendebaldeko -e horrek eta, gaur egun ere Bizkaiko eskualde zabaletako
hiztun adinduek ez dute eransteko joerarik. Lehen aipatutako jagole-funtzioa
dela eta, Akademiak mendebaldeko onomastikan, -e amaiera hori gabeko aldaerak hobesten ditu, arkaikoak izan gabe, Bizkaian tradiziozkoak direlako.
Fenomenoaren deskribapena egin eta haren idazkeraren aldeko jarrera
justifikatzen duten testuan esaten zaigunez (94-101. orr.), Euskal Herri osoan
gertatzen den zerbait da eta hainbat tokitan arauzko grafian ontzat emandako
ezaugarria da -e paragogikoa. Lehengo arrazoi berberengatik, eta beste leku
anitzetan bildutako corpus dokumentalei esker, badakigu -e paragogikoak
«adin» desberdina duela euskalki batzuetan. Adibidez, Allikak Bermeorako
nahi lukeena Nafarroako dokumentazioan aurki daiteke, alegia, XV. eta XVI.
mendeetan paragogedun aldaerak: Amorenea (1706 Elbeten18), Caualea (1676
Eguesen19), Olaçeberdea (1568 Izaban20)...
Lanean aipatzen diren beste ikerketa gehienek hauxe berau berrestera
datoz, hots, Bizkaian ez dela paragogea XIX. mendea baino lehenago apenas
dokumentatzen eta, kontrara, handik ekialderago XVIII, XVII eta are XVI.
mendeko lekukotzak aurki daitezkeela. Fenomenoak, beraz, ez dira alde batean
eta bestean «adinkideak». Hori aski ez balitz, idatzizko lekukotzen bilketa
masiboak erakusten digu halaber –eta horretan Bermeoko ikerketa maisu-lana
da–, mendebaldeko tradizio idatzia -e-rik gabekoa dela, ekialderago kontrakoa
erakusten digun bitartean21.
Arauzko aldaerak proposatzean, Bermeoko toponimia lanean Euskal Herri
osoan irizpide berbera aplikatzeko deliberoa hartu dute beren kasa ikertzaileek,
18
Amorenea arauzko grafia daraman etxe-izena. JIMENO JURÍO, José María (zuz.): Nafarroako toponimia eta mapagintza, L-1 liburukia, 201. or. Mendebaldean Amorena izango genukeen, nahiz eta gaur egun Bizkaiko leku askotan Amorene jaso genezakeen ahoz.
19
Zabalea arauzko grafia daraman leku-izena. Op. cit., XXXVII liburukia, 109. or. Mendebaldean Zabala hedatua izango zen.
20
Olatzeberdea arauzko grafia daraman leku izena. Op. cit., XIV liburukia, 125. or. Gogoan
izan mendebaldean Olatz tradiziozkoa ere badugula, Mutrikun.
21
Interes handikoak dira Irune Allikak aipatzen dituen Hondarribiko eta Urretxu-Zumarragako
lanak. Donostiakoek, tamalez, ez dute apenas XIX. mendetik haragoko dokumentaziorik ekartzen.
Aipatzen diren Bizkaiko lanak Bermeokoa baino pobreagoak dira datu dokumentaletan eta ez dute
ekarpen berri handirik egiten kontua argitze aldera. Azkenik, Euskaltzaindiak hartutako zenbait
erabaki ere zalantzan jar liteke, -e paragogikoak iparraldeko euskalkietan duen presentzia eta izan
duen tradizioa ez daudelako oraingoz behar bezain sakonki ikerturik.

BERMEOKO TOPONIMIA LANAREN AZTERKETA KRITIKOA - Patxi Galé

745

nahiz eta jaso dituzten datuetan argi ikusi paragogea oraindik Bizkaian guztiz
hedatu gabeko fenomenoa dela. Berriz ere, balizko populismoak bultzaturik,
tradizio laburreko ahozko erabileren bilakaera galgatu ez baina azkarrago
hedatzearen aldeko hautua egin dute. Ez da hori Akademiak duen helburua
ezta, horrenbestez, hobetsi duen irizpidea ere.
Paragogearen kontu honen gaineko oharrekin amaitzeko, uste dugu ez
dela sobera lanaren egileei zientziaren filosofo Karl Raimund Popperren lanen
irakurketa iradokitzea22. Honen arabera, «egiak» ezin dira segurtasun osoaz
baieztatu beren aldeko datu ugariak metatze soilaren bidez. Kontrara, hipotesi
bat gezurtatzeko, aski da haren kontrako lekukotza bakar bat jasotzea. Horren
ondorioz, ikertzailearen lana da, batez ere, bere hipotesiak faltsuak direla
frogatzen duten datuak bilatzea. Ez aurkitzean, hipotesiak sendoago egiten dira
eta, aurkitutakoan, hipotesiak birformulatu behar izaten dira, datuek ezarritako
oztopo horiek gainditzeko gai izan daitezen. Hipotesi berri horiek aurrekoak
baino sendoagoak izaten dira eta errealitatearen formulazio seguruagoak ditugu. Gure diziplinetako ohiko sinesmen eta dogma erosoetan gehiegi tematu
barik, hori egiten dugunean «egia» zientifikoetara hurreratzen ari gara.
ARAUZKO PROPOSAMENEN GAINEKO ZENBAIT OHAR
Toponimia ikerketa guztietan baina, bereziki, sakontasun historikoa duten
lanetan, normalizazio proposamena hautatu behar denean, sarritan gertatzen
da, garai desberdinetan jasotako izen batzuk baztertu behar izaten direla egokiagoa deritzogun bakar baten mesedetan. Azken hau izaten da leku-fitxa
bakoitzeko lema nagusia eta, nola edo hala, hobesten dugun izena. Lema honen aldaki izan gabe, beste izen batzuk aurkitzen baditugu leku baterako,
horren arauzko idazkera ematea ere beharrezkoa izan daiteke. Bigarren mailako deizio hauek izen historiko, alonimo edo sinonimo huts, erabilera murri
tzeko toponimoak, herri-goitizenak e.a. izan daitezke eta leku-fitxetan berauek
emateko eremu bat edukitzea izaten da onena. Haren faltaz, oharretan aipatzen
dira era honetako batzuk Bermeoko toponimia lanean. Gure ustez, bildu den
informazio dokumentalaren aberastasunagatik, maizago eman behar zen bigarren mailako izenen berri leku-fitxetan. Geure ekarpen kritikoetan saiatuko
gara neurri apal batean gabezia hauek identifikatzen eta, ahal dela, proposamen
horiek formulatzen.
Liburuan aurkezten diren arautze-proposamenetan ez da behin ere (-a)
oharra gehitu, mugatzailea daramaten leku-izenen kasuan. Honela egitean, izen
horiek deklinabidea nola jaso behar duten adierazten ari gara. Adibide bat
aipatzearren, Talagutxi (233-236. orr.) izenak erabilera desberdina du mugagabea izanik (Talagutxi, Talagutxin, Talagutxiko, Talagutxitik, Talagutxira...)
22

La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madril, 1985.
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edo mugatzailea badu (Talagutxia, Talagutxian, Talagutxiko, Talagutxitik,
Talagutxira...). Bokalez amaitutako izenek buruhauste gutxiago ematen dute,
hala ere, kontsonantez amaitutakoek, sarritan, -e- epentesia hartu behar izaten
dutelako. Esaterako ikus Baztarre eta Baztarreko gotorlekua (183-186. orr.).
Bazterra (-a) erak eta Bazter hutsak oso paradigma diferenteekin jorratu behar
bailirateke (Bazterra, Bazterrean, Bazterreko, Bazterretik, Bazterrera... vs.
Bazter, Bazterren, Bazterko, Baztertik, Bazterrera...). Bereziki konplikatuagoak dira amaierako kontsonantea afrikatua, -l edo -n dutenak, mugatzailerik
ez badute, beste kontsonantismo batzuei aurre egin behar izaten dietelako.
Adibidez, Karatx (985. or.), Karatxen, Karaxko, Karaxtik, Karatxera... mugagabea vs. Karatxa, Karatxean, Karatxeko, Karatxetik, Karatxera... muga
tzaileduna; eta Areatzatxugan (363. or.), Areatzatxuganen, Areatzatxugango,
Areatzatxugandik, Areatzatxuganera... mugagabea vs. Areatzatxugana, Area
tzatxuganean, Areatzatxuganeko, Areatzatxuganetik, Areatzatxuganera...
mugatzaileduna. Mugatzailea daramaten ala ez adieraztea, beraz, ezinbestekoa
da toponimia lanetan, helburua izen horien normalizazioa bada bederen. Geure
ekarpen kritikoan gabezia hori duten izenak exhaustiboki aipatzen ez baditugu
ere, proposatutako zuzenketa eta iradokizunetan jartzen saiatu gara.
Ohar hauek irakurri eta ongi ulertzeko, gomendatzen da liburua aurrean
edukitzea, gehienetan bertan ageri diren datuak izaten direlako egindako kritiken oinarri. Oharretarako liburuaren segida berbera erabiliko dugu baina,
gertakari errekurrenteen kasu gehienetan, azalpenik aberatsena duen fitxara
bideratuko dugu irakurlea.
1. HIRIGUNEA
Bermeo (164-170. orr.): Jatorrizko Bermeio erak gaztelaniaz Bermeo eta euskaraz Bermio eman zuela esaten da ohar linguistikoetan (165-166. orr.).
Gure ustetan ez da hala gertatu eta sobera daude -io «morfema»ren gaineko ohar guztiak, begi bistakoa baita emandako adibideetan jatorri
ugaritako leku-izenak biltzen direla. Gure ustetan, Bermeio erak bai euskaraz eta bai gaztelaniaz modu berean laburtu zuen hiru bokaletako mul
tzo hori eta Bermeo eman zuen hizkuntza bietan. Euskarak gero Bermeo
> Bermio bokalismoa eragin zuen, etxea > etxia egiten den bezalaxe.
Azken bokalismo hau aurreko monoptongazioa (-ei- > -e-) baino beranduago gertatu zen dudarik gabe, XVI. mendeko euskal testu mendebal23
darretan ez baita, adibidez, -ea > -ia aldaketarik aurkitzen . Liburuak
dakarren hipotesia egia balitz, gaurko bermeotarrek Bermio > *Bermijjo
Cf. frai Juan Zumarragakoaren gutunean, mende horretako Durangoko euskaran -ea amaiera argiak, oraindik -ea > -ia aldaketa pairatu gabekoak. TOVAR, Antonio & OTTE, Enrique &
MITXELENA, Luis: «Nuevo y más extenso texto arcaico vasco, de una carta del primero obispo
de México, Fray Juan de Zumarraga», Euskera, XXVI (1981, 1), 5-14. orr.
23
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esango lukete, mendia > mendijja edo Bakio > Bakijjo zeharo automatikoki esaten dituzten bezalaxe.
a. Alde zaharra
Areskurenaga (177-178. orr.): Dokumentazioa ikusirik, zalantza dugu ez ote
gauden eraikuntza imajinatiboegi baten aurrean. Axkunaga edo Askunaga
aldaerak kontsideratuko genituzke, tradizio onomastikoa ere badutelako.
Lehen osagaiaren balizko -z- horretaz, ikus beherago Arezti eta Areztisolo (422-423. orr.). Ikus, beherago ere, Trake kalea (310-311. orr.) sarreran
aldaera honetaz dioguna.
Aroztegi eta Aroztegi kalea (178-182. orr.): Bere horretan utz daitezke, baina
bistan da Arostegi aldaerak duela tradiziorik handiena, deitura gisa ere.
Baztarre eta Baztarreko gotorlekua (183-186. orr.): Bistan da paragoge moderno baten aurrean gaudela, alde batetik. Kasu honetan oso argi ikusten
da fenomeno hau mugatzailea galdu barik ere gerta daitekeela, euskal
deklinabidearen sistemarekin bat, hau da, Bazterra, Bazterrean, Bazterreko, Bazterretik, Bazterrera... deklinatzen delako. Pisukalea jorratzean,
Bazterra aldaera proposatzen da liburuan bertan (224-225. orr.). Mi
txelenak dioena dioela ere, baztar aldaerak ez du tradizio zaharrik mendebaldeko euskalkian, ez behintzat barri, garri, txarri eta era horretako
errotazismodun eren modukorik. Gure ustez, asimilazio bokalikoa ikusi
behar da hor (-a-e- > -a-a-) errotazismoa baino gehiago. Beste alde batetik, jasotako era dokumental gehienak Baster- dira, gure ustea sendotzen
dutelarik. Honez gainera, gogoan izan behar genuke, osagai honen tradizio onomastikoa -s-duna dela, Bermeoko dokumentazioak berresten
duena. Guk Bazterra (-a) eta Bazterreko gotorlekua (-a) proposatuko
genituzkeen edo, nahi balitz -s-dun aldakiak.
Beiportale kalea (188. or.): Neurri batean edo bestean Labradores (Nekazari?)
eta, agian, Intxausti izenei ere arauzko irteera bat eman lekieke.
Denderiakalea (190. or.): Errenteria (198-200. orr.), Pesk(ad)eria (220-222.
orr.), Karnazeria (? 212-215. orr.), Zesteria (243-244. orr.), Eskabetxeria
(331-332. orr.)... badauden arren, guk azken hauek gaztelaniazko hitzen
mailegu bezala ulertzen ditugu (-a organikoa dutenak). Ez ditugu modu
berean ulertzen Dendari- eta Errementari- hitzen eratorriak, hirietako
kaleen izenetan maiz ageri direnak. Hauek -ari euskal atzizkia daramate
eta amaierako -a hori, beraz, mugatzaile kengarria da. Hortaz, ez genituzke Denderia- eta Errementeria- aldaerak euskaraz ontzat emango eta,
kontrara, Dendarikalea (-a), Errementarikalea (-a)... hobetsiko genituzke,
ofizioa barik, artisaua bera aipatzen duena. Cf., halaber, Merkatarietxe
(333. or.), zeinetan erdal Mercadería batek interferentzia eragin zezakeen.
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Kasu honetan, zuzen jokatuz, ez da Merkaterietxe erarik sortu, agian,
-a- > -e- hori gertatzeko arrazoi gutxiago daudelako.
Errenteriaportaleko plazatxoa (200. or.): Gerrako Andra Maria adbokazioa
ahanzturan gal ez dadin aukera bat izango genuke, bigarren izen hau
historiko gisa proposatuz gero.
Eskolakalea (203. or.): Ospital(e)kalea (-a) aldaera historikoa ere eskain liteke.
Goiko plaza (204-205. orr.): Guk Plazagoiena (-a) aldaera hobetsiko genuke,
hori baita jatorrena. Liburuan proposatutakoa herri-itzulpen eguneratua
izan daiteke, gaurko edozein euskaldunentzat gardenagoa, baina ez «hain
toponimo».
Karnazeria kalea (212-215. orr.): Karnazeria aldaera asimilatuari ez deritzogu
itxurazkoa. Itzulpena (Harakinkalea, Harategikalea...) ez bada egoki
ikusten, Karnizeria jarriko genuke. Gainera, -zarra (-a) osagaia gehitzea
ere egoki ikusiko genuke, sarri ageri baita vieja hori dokumentazioan.
Korreokalea (215. or.): Bistan da hori ez dela kalearen izen jatorra, herrimailan erabiltzen den goitizena baizik. Escusada aldaera dokumentatuari
euskarazko irteera bat bila zekiokeen edo, bestela, Armendurua (-a?)
hobetsi.
Kukunkalea (216. or.): Kuinkuinkalea (-a) izango litzateke, noski.
Landatxuko etxea (217-218. orr.): Oharretan aipatzen den bigarren mailako
deizioa Bazterreko etxea (-a) edo Basterreko etxea (-a) idatzi behar li
tzateke. Ikus gorago Baztarre.
Mendozarteaga (218-219. orr.): Txistukari hori, Bizkaiko toponimian bederen,
afrikatua da. Cf. Mendotza Gamizko auzoa, ahoz Méntza. Mendoza de
Arteaga esapideak, Arteagamendotza hurrenkera har lezake euskaraz.
Hala egin ohi da euskaraz baserriekin behinik behin: Magumagoikoetxea,
Sagastaetxebarria eta orobat iparraldean Hazparne Etxegaraia...
Mundakana (219. or.): Mundakaena (-a) jarriko genuke guk, normalena Mundakena (-a) ematea izango litzatekeen arren, deklinatzean -a-e- > -e- izaten baita ohikoena. Izen horretako etxe nagusia bada (San Migelgo
Mundakatxu izenekoari kontrajarria), -nagusia (-a) osagaia ere gehi lekioke, nahiz eta horren ondorioz -na-na- kakofonikoa sortuko li
tzatekeen.
Peskaderiakalea (220-222. orr.): Gaztelaniaz Pescadería bezala, beste hiri
batzuetan Pesquería ere ageri izan da. Cf. Bilbon, Peskeriakalea edo
Belostikalea (bere osoan, Belaustegikalea litzatekeena). Bermeon, ordea,
ez da halakorik dokumentatzen. Itzulpena ere irteera bat izan liteke,
Arraindegikalea (-a), alegia.
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Pisukalea (222-225. orr.): Aldaera nagusitzat, dudarik ere gabe, guk Pisueta
emango genuke, ahozko herri-goitizena Pisukalea (-a) bada ere. Bazterra
aldaera zuzena proposatzen da liburuan, apur bat lehenago erabakitakoaren kontra (ik. Baztarre, 183-186. orr.). Hartaz diogun bezala, berau
ere Basterra (-a) idatz zitekeen.
San Migel plazatxoa eta eskillarak (226. or.) eta Sanmigelportale (231-232.
orr.): Kontuan izan dezagun, euskara jasoan adbokazio hori Done Mikel
dela, Mikel ez baita Aranaren izendegiaren ondokoa, tradiziozko euskal
izena baizik. Leku izen horiek bere horretan utziko genituzke guk ere,
baina bitxia egiten zaigu, hagionimoen aldaera jaso horiek onartzeko
joera handiagoa dela euskara galdu duten Euskal Herriko eremuetan,
eskualde euskaldunetan baino.
Sanfrantziskoportale (227-228. orr.): Herreros aldaera historikoari euskarazko
irteera duina bila zekiokeen (Errementari?), Guadalupe eta Sokorro izenekin egin den legez.
Sanjuankalea eta Sanjuanportale (228-231. orr.): Donibane irteera ere onargarria izan zitekeen, ahoz ere hala jaso baita. Ikus gorago San Migel.
Talagutxi (233-236. orr.): XX. mendean oraindik dokumentatzen da amaierako mugatzailea eta, horregatik, eutsi behar litzaiokeela uste dugu,
Talagutxia (-a) arazukoa emanik. Irizpideen iruzkinean «artikulua leku
izenetan pixkanaka sartu» dela defendatzen den arren (101. or.), corpus
dokumentalak argi erakusten digu gauzak alderantziz gertatu direla, alegia, leku-izen askok mugatzailedun jaio zirela eta erabilerarekin, batez
ere azken denboretan, galdu egin dutela (ikus, adibidez, liburuan bertan,
jadanik XIX.aren amaieran mugatzailea galdua zeukaten Intxausti(a) eta
Landatxu(a) 208-209. orr.), segur aski lekutasunezko kasu gehienetan
deklinaturik -a- hori ezkutatu egiten delako (Talagutxia, Talagutxian,
baina Talagutxiko, Talagutxitik, Talagutxira...).
Torrontero (237-239. orr.): Gure ustez, arauzko Torrentero- proposatu behar
litzateke normalizaziorako, -o-e- > -o-o- asimilazioa ez baita idatzi behar.
Gainera, ahozko lekukotzek aditzera ematen dutenez, mugatzailea eraman
du euskaraz ere eta, bizirik dirauenez, eutsi beharko litzaioke, Torrenteroa (-a) alegia.
Torronteroko eskillarak (239-241. orr.): Aurrekoa bezala, Torrenteroko eskillarak (-ak) idatziko genuke, noski. Oharretan esaten zaigu –ez dakigu zein
datutan oinarriturik–, Bermeon Errotxela erabili zela euskaraz. Bordeletik
iparrera dagoen La Rochelle portuaren euskal izena, Lapurdiko itsasgizonen
ahotan, ordea, Arroxela omen da24 eta berau hobetsiko genuke.
24
Joanes Leizarragak 1571ko bere obrako azalean bertan bokal protetikorik gabeko Rochella erabili zuen, Jose Inazio Iztuetak (Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia, La Gran
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Uriartezurbituaga (242. or.): Lekukotza dokumentalak ikusirik, deitura biren
elkarketa da eta, badirudi arauen aplikazioa apur bat bortxatuz bada ere25,
Uriarte-Zurbituaga idaztea litzatekeela egokiena.
Zubigane (244. or.): Zubigan da izen horren arauzko grafia. Paragoge horien
hurrengo urratsa antzeman daiteke ahozko lekukotzen artean, haren ondoren mugatzailea jarrita ere Subigánie jaso baita, hots, Zubigan > Zubigane > Zubiganea. Esan gabe doa azken honek ez duela ekialderago hain
ugaria den -enea atzizki oikonimikoak duen tradizioa, nahiz eta formalki
gauza bat bera izan.
b. Portua, Lamera eta Gaztelu
Artza (245-247. orr.): Batere tradizio idatzirik ez duen mugatzailea jartzen dio
informatzaileetako batek: Ártzie. Azken hau Artzea idatzi behar litzateke,
baina guk ez dugu halakorik proposatuko eta Artza utziko genuke, Bermeoko ikertzaileek egin duten bezala.

Bañera (248-250. orr.): Gure ustez mugatzaile eta guzti proposatu behar li
tzateke, dokumentazioan gaztelaniaz artikuluaz jaso delako eta ahoz
euskaraz mugaturik, Bañérie. Hortaz Bañerea (-a) litzateke arauzko era.
Ondo adierazi behar da, ordea, horrek honako deklinabide hau ekartzen
duela bizkaiera jasoan: Bañerea, Bañeran, Bañerako, Bañeratik, Bañerara (ez *Bañerean, ezta *Bañereko, *Bañeretik, *Bañerera ere). Berezko
-a duten toponimo mugatzailedunekin era honetan jokatu behar da Euskal
Herriko mendebaldean behintzat. Bitxia da tradiziozkoa den eta oso bizirik dirauen ezaugarri hau baztertzeko joera nabarmena agertzen dutela
zenbait giro populistetan ere, euskara estandarraren paradigmetara makurtuz (Bañera + -a > Bañera).
Barra (250. or.): id.

Bonitoatxe (252-253. orr.): Paragogearen ahozko lekukotzarik ez da jaso eta
dokumentazioan behin bakarrik ageri da, 1912an. Datuek diotenaren
kontra liburuan ematen den azalpen-sistema sustatu nahirik egin da arau
tze proposamen paragogeduna baina, dudarik ere gabe, arauzko grafia
Bonitoatx da.
Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1975 [1847], 463. or.) Rochela dakar eta Koldo Mitxelenak (Euskal
idazlan guztiak, Literaturaren inguruan 2, Euskal editoreen elkartea, Donostia, 1988, 78 eta 80.
orr.) Errotxela erabili zuen. Euskaltzaindiaren exonomastika batzordearen 36 eta 151. arauetan
finkaturiko exonimoa, hala ere, Arroxela da.
25
Euskaltzaindiaren 141. arauan ezartzen denez (Herri izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoen
erabilera), leku biren elkarketaz sorturiko toponimo konplexuak marratxo batez idatziko dira: «Bi
herrik edo gehiagok administrazio elkarte bat osatzen dutenean, bi izenak beti marratxo (-) baten
bidez bereiziko dira, izendegi, zerrenda, seinale eta abarretan: Arratzua-Ubarrundia (A), BeintzaLabaien (NG), Ezkio-Itsaso (G), Gamiz-Fika (B), Labetze-Bizkai (NB), Maule-Lextarre (Z)...».
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Frantzunatxeta (256-258. orr.): Dokumentazioa ikusirik, guk izen nagusi
bezala Santaklaraoste emango genuke. Liburuan aukeratu den lemako
-tz- hori ere ezbaizkoa da. Ikus beherago (Frantzun- batzuk, 715, 837 eta
1045. orr.). Guk Frantxuen- idatziko genituzke hauek guztiak.
Gaztelu (258-261. orr.): Gotorlekurako bada ere, Santa Eufemia hagionimoa ere
aipatu behar litzateke, azken finean, utzi den izena generiko hutsa da eta.
Gaztelupe (262. or.): Mugatzaile eta guzti erabiltzen dute informatzaile gehienek. Era dokumentatu bakarra dago eta, beraz, guk Gaztelupea (-a) aldaera hobetsiko genukeen. Hori argitze aldera, interesgarria izan liteke
inesiboaren erabilera bizia ezagutzea.
Iruiturriak (262-263. orr.): Santa Klara izena ere eman lekioke alonimo bezala, dokumentazioan halaxe ageri baita gehienetan.
Lamera (266-268. orr.): Ahozko lekukotzek argi eta ahobatez erakusten dute
mugaturik ibiltzen dela euskaraz, Lamerea (-a) alegia. Guk azken hau
emango genuke arauzko era bezala, baina kontuan izan bedi deklinatzean
horrek ondorio batzuk dituela (ikus gorago Bañera, 248-250. orr.). Mailegu bitxia da, baina euskaldunek beren usadioetara moldatu dutela froga
tzen du -ea amaiera horrek eta, hortaz, ontzat eman daiteke. Salbuespen
gisa, hemen horrela utziko genukeen arren, ohikoan haplologiaz ezabaturiko silaba errepikatuak berrartzen dira arauzko grafietan (cf. Bizkaian
ere Momoitio > ah. Moitxixo, Lapurerreketa > ah. Lapurriketa...) eta
leku-izen honetan hala gertatu dela aipatu behar litzateke hizkuntzaoharretan (La-la- > La-).
Portuzarra (274-276. orr.): Guk Portugitxia (-a) edo Portutxikerra (-a) bezalako aldaera bat nahiago genuke, Puerto Menor edo Puerto Chico dokumentatuenen euskal ordain gisa. Gainera, era honetan Portunagusi-ari
(276-277. orr.) kontrajarrita egongo litzateke modu argiagoan. Portuzarra
(-a) bigarren mailan herri-goitizen bezala utziko genuke.
Ronpiolas (277. or.): Izen hori, idaztekotan, Ronpeolas idatzi behar litzateke,
Bermeo idazten dugun arrazoi berberagatik (-eo- > -io- bokalismoa ahoz
ondo dagoke, baina ez da idazten). Bokal protetikorik eza bere modernotasunaren froga dela uste dugu. Nolanahi ere, gure iritzian, ez gaude
egiazko toponimo baten aurrean26 eta ez zaigu mailegu «serioegia» irudi
tzen. Itzulpena ere egin liteke, Olatu horma edo honelako zerbait.
Salbatxe (277-278. orr.): 1754an Salbaiche dokumentatzea arraro egiten zaigu
eta konprobatu behar litzateke haren egiazkotasuna, iturri sekundario bateEra honetako adierazpide generikoak (eskola, faroa, kanposantua...) ez dira egiazko lekuizen lexikalizatuak, adierazpide kartografiko arruntak baizik. Lekuan lekuko ezaugarriak kontuan
har badaitezke ere, hizkuntza estandarretik hurbilago egon ohi dira eta maiz euskara estandarrean
idazten dira (ikastetxea, itsasargia, hilerria...).
26
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tik jasoa baita27. Hau da XVIII. mendeko -e paragogikotzat hartzen den
bigarren kasua (bestea Akatxe, 978-979. orr.). Hizkuntza-oharretan ezer
esaten ez bada ere, azalpen zailekoa iruditzen zaigu aipatu lekukotza dokumentalean ageri den tarteko -ai- hori -ea- batetik eratortzea ez baita ohikoa
(*Salbe-atx(e) > Salbaitxe). Horrek, balizko beste etimoren baterako bidea
irekiko luke, apokopearen kausa herri-etimologia batean bila litekeelarik.
Beste daturik ezean, hala ere, guk Salbeatx emango genuke.
Txinbelaneko etxea eta etxartea (285-286. orr.): Guk Txinbelaeneko... era
arauzkoa emango genuke. Txinbela izenetik eratorritako oikonimoa
Txinbelena (-a) edo Txinbelaena (-a) izan daiteke. Bermeon gal litekeen
-a- hori ahoskatzen denez gero, idazkeran eustea ontzat eman daiteke.
Aukerarik seguruena, hala ere, Txinbela hutsa uztea litzateke.
c. Morondo
Morondo (288-292. orr.): Hizkuntza oharretan ematen den azalpena egokia
izan daiteke, baina dokumentazioan ez da behin ere Muru-ondo edo an
tzekorik jasotzen (1896ko casa llamada Portaloste o Mureondo salbu).
Lekukotza hori 1856ko dokumentuan ematen den esanahia zalantzan jar
tzeko arrazoirik nahikoa izan liteke. Gainera, sinesgaitza egiten zaigu
aipatzen den «asimilazioa»: -u-o- > -o-o-. Gure ustez, hor asimilazioa
gertatzekotan emaitzarik normalena -u-u- izango zen. Edozein kasutan,
ez genuke arauzko beste grafiarik proposatuko.
d. Artalde
e. Dolareaga eta Esparru
Esparru (298-299. orr.): Ahoz generiko hutsa erabiltzen den arren, guk toponimoa ere daramaten Dolareaga(ko )esparru edo Anituesparru osoagoak
hobetsiko genituzkeen.
f. Adoberia eta Ondarre
Adoberia (300-302. orr.): Oraindik bizirik dagoen Trakeko errebala (-a) alonimoa eta Telleriaga aldaera historikoa ere aipatuko genituzke, arauzko
bigarren mailakoen artean behinik behin.
27
SESMERO, Francisco: «Tres siglos de toponimia bermeana», Jaietako programa, Bermeo, 1971.
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Adoberiako zubia (302-303. orr.): Bistan da dokumentazioan maizago aurki
tzen dela Trakeko zubia (-a) eta guk horri emango geniokeen lehentasuna.
Telleriagako zubia (-a) aldaeraz gain, Ondarreko zubia (-a) ere eskaini
behar litzateke.
Fondazarre (304. or.): Ahoz ere euskal era normala jaso da, hots: Fondazarra (-a), eta berau da arauzkoa. Mugatzaile barik ere onar liteke, Fondazar, baina honek deklinabidean ondorioak izango lituzkeela jakinik
(inesiboan Fondazarrean mugatua vs. Fondazarren mugagabea, baita
epentesirik gabeko Fondazarko, Fondazartik ere). Bermeoko informa
tzaileek ahoz inesiboan nola erabiltzen duten jakitea ez legoke, beraz,
sobera.
Kakallo (304. or.): Dokumentazioko Cacadillo batetik heldu zaigu toponimo
hau. Bokalarteko -d- baten erorketa, ahoz ohikoa izanik ere, ez da idaz
kera jasoan aintzat hartzen eta arauzko era osorik eman behar genuke,
Kakadillo alegia.
Ondarre (304-306 eta 306-307. orr.): Dokumentazioak argi erakusten duenez,
tradizio motzeko paragoge baten aurrean gaude eta Ondarra idatzi behar
da, mugatzaile eta guzti, (-a) ohar argigarria daramala, beraz.
Ondarreburu (307. or.): Ondarburu litzateke emaitzarik logikoena, baina
Ondarraburu da ahoz maizenik jaso den aldaera, paragogezaleen amorrurako. Beraz, azken hau proposatuko genuke guk arauzko era bezala.
Bermeoko toponimia liburuaren egileek, beren teoriak datuen gainetik
inolako konplexurik gabe nola para daitezkeen erakusten digute kasu
honetan argi-argi.
Telleriagaburu (307-309. orr.): Sarrera honek dakarren dokumentazioak ez du
-aga hori behar bezala bermatzen eta hau guztia Adoberia (300-302. orr.)
sarreran jaso denarekin batera neurtu behar litzateke Telleriaga ala Telleria hobetsi behar ote den erabakitzeko. Gu ere, ahal dela, galduz doazen
-aga horiek babestearen alde gaude eta, beraz, ez dugu Telleriaburu aldaerarako aukera proposatu besterik egingo.
Trake kalea (310-311. orr.): Arreskuenaga aldaera (edo antzeko zerbait) ere
eman behar litzateke, bereziki Trake nahasgarria izan daitekeela jakinik28.
Gorago proposatu den Areskurenaga (177-178. orr.) izenarekin erlazioan
egon daiteke eta, hala balitz, bien dokumentazioa amankomunean baloratu eta erabaki bakar bat hartu behar litzateke zalantzazkoak diren -rreta -r- hotsen grafiaz eta bestez: Ares-, Arres-, Ax- ala As-; -kuren- ala
-kuen-.
28
Toponimoen helburua lekuak identifikatzea den aldetik, eta arrazoi gehiagoz kale izendegiaz ari garela, ez da komeni herri bereko bi lekuk izen bat bera izatea.
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g. Portale
Portale (313. or.): Aipatzen den Beko plazie alonimoaren arauzko grafia, noski,
Beko plazea (-a) da. Horren deklinabideaz, ikus gorago Bañera (248-250.
orr.). San Frantzisko hagionimoa ere ondo dokumentatzen da, baina izen
horrek ez dauka galtzeko arriskurik, komentua ere hor dagoelako.
h. Almikabidea eta Erregiñazubi
Almikabidea, Almikakalea, Almikaondo (317-318. orr.): Kasu hauetan guztietan Almika- ala Almoika- eman behar den zalantza dugu, bigarrena
osoagoa delako. Ikus beherago Almika (628-632. orr.). Dokumentazioa
ikusita, badirudi -oi- > -i- monoptongazioa zaharra dela, baina hango
informatzaile batzuek oraindik gordetzen dutela ere frogatu dute iker
tzaileek (631. or.). Toponimo «nagusi» samarra da eta, agian, egokiena
gauzak dauden bezala uztea izango litzateke.
Matsorriane (324. or.): Dokumentaziorik ez dago. Egileek oharretan aditzera
ematen dutenaren arabera Matsorria + -ne da jatorria eta Matsorriane
eman behar du. Era horretan defenditu nahi duten sistema hipotetikoa (-n
genitibo desinentzia eta -e paragoge tradizionala) zutik mantenduko li
tzateke. Informatzaileek ordea, besterik adierazten dute: Matsorri + -en
+ a > Matsorriena > Matsorrijjene. Bizkaiko tradizioarekin bat datorren
Matsorriena (-a) idatzi behar da, noski. Bistan da, paragoge modernoa
artikulua egonik ere pairatu duela toponimoak.
i. Erribera
Martzana (332-333. orr.): Durangaldeko elizate ezagun baten auzoa ere bada
eta euskaraz Martzaa eman du, espero zitekeen bezala. Guk euskal aldaera hori hobetsiko genuke. Deitura legez, ordea, -n-dun aldaera ontzat
eman du Euskaltzaindiak29...
j. Zarragoiti
k. Kurtzio eta Santa Mariña
Bildosola (336. or.): Toponimo berri samarra dela dirudi eta ez gara ausartzen
besterik proposatzen, baina euskaraz espero behar zena Bildotsola da. Cf.
29
GORROTXATEGI NIETO, Mikel (par.): Nomenclátor de Apellidos Vascos / Euskal
Deituren Izendegia, Justizia Ministerioa & Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
& Euskaltzaindia, Madril, 1998, 209. or.
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Arteaga Arratiako auzo izenkidea, ahoz ere Bildosola esan ohi dena;
orobat herri berean Sarasola gana aurkitzen dugu, -ts- eman behar baina
ematen ez duena. Afrikatuaren galeraren arrazoia zein izan daiteke, gaztelaniaren sistema fonologikoa ez bada?
Kurtziogane (337. or.): Paragoge modernorik gabeko Kurtziogana (-a) muga
tzaileduna da arauzko era.
l. Txibitxiaga
m. Tala
Txirritea (362. or.): Gehienetan bazterrean utzi den arren, kasu honetan oso
modu egokian proposatu da arauzko grafian -a organikodun hitz horri
mugatzaileak eragindako disimilazio bokalikoa. Ezaugarri zahar eta bizi
honen babeserako neurriak hartu behar dira arauzko toponimoetan. Bañera (248-250. orr.) lekuaz esan den bezala, kontu egin, deklinatzean zer
erabili behar dugun: Txirritea baina Txirritan, Txirritako, Txirritatik,
Txirritara...
n. Sanjuanbidea
Aritzatxubidea (363. or.): Arauzko era Areatzatxubidea (-a) da. Ikus beherago
Aritzatxu < Areatzatxu afera (979-980. orr.).
Aritzatxugane (363. or.): Dudarik ere gabe, Areatzatxugan da arauzko grafia, nahi
izanez gero, mugatzailea ere har lezakeena, Aritzatxugana (-a). Ez har
tzekotan, deklinabiderik egokiena -ganen, -gango, -gandik, -ganera... li
tzateke, hala ere. Mugatzailea hartuz gero, -ganean, -ganeko, -ganetik, -ganera... izango genituzke. Lehen osagaiaz, ikus beherago (979-980. orr.).
Itsasgane (365. or.): Toponimo berria den arren, Itsasgan idatziko genuke guk,
mugatzailerik eta paragogerik gabe. Horrek deklinabidean dituen ondorioez ikus Aritzatxugane (363. or.) toponimoaz esandakoa.
Mendiluzeko hilerria (367 or.): Guk Mendiluzko hilerria (-a) edo kanposantua
(-a) jarriko genuke, oinarriko toponimoa Mendiluz delako, ez Mendiluze.
Kanposantua –eta orobat ortusantua– generikoa ere jatorra eta egokia da,
gure ustez.
Uriatziti (371-373. orr.): Beste proposamenik ez dugu egingo, baina gauzak
ez daude nahi bezain argi. Ematen den etimorako zenbait oztopo ikusten
dugu. Hasteko, oso arraroa da toponimia zaharrean -atze- osagaia aurki
tzea eta kasu honetan Vriachiti 1236tik aurrera ageri zaigu. Normalean,
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ideia bera adierazteko, gaur erabiltzen ez den tokietan ere -gibel- aurkitu
ohi da eta, mendebaldean, normalagoa -oste- aldaera. Bigarrenik, ia beti
dokumentatzen da -ch- grafia. Oinarrian -atze- forma egotekotan, erdal
eskribauen transkripzio zaharra –eta baditugu era dokumental zahar samarrak– -c- izango zen. Horren aurka, -tz- transkripzio salbuespen bat aurkitu da 1646an. Azkenik, -achi- da ia beti aurkitzen den era eta oso modu
banatuan kausit zen dugu -ache- gardena izan zitekeena. Hurrengo
atzizkiaren hots bokalikoarekiko asimilazioagatik esplika liteke hau, baina lekukotza zaharrenetan ere ia inbariableki -i- agertzea oso arraroa da.
Guk, zuhurtasunez, azalpen horren balio hipotetikoa azpimarratuko genuke.
o. Ibarreta eta San Martin
Baratzeder (374. or.): Toponimoak itxura ona duen arren, ez dugu uste oinarri nahikorik duenik. Dokumentatzen den era bakarra Badacher-eder da
(1938-1939) eta ahoz jaso den bakarra Etzegorrí edo Etzegorrijjé. Nahiz
eta guk datu dokumentalei lehentasuna eman ohi diegun, kasu honetan
seguruagoa litzateke herri-goitizena den Etxegorria (-a) proposatzea.
Ibaigane (374. or.): Zalantzarik gabe, Ibaigan edo Ibaigana (-a) da arauzko
era. Mugatzailea jartzearen ondorio deklinatiboez, ikus gorago Aritza
txugane (363. or.).
San Martin (377-380. orr.): Guk ere bere horretan utziko genuke, baina kontuan izan bedi, adbokazio horren forma jasoa Done Martie dela30. Euskal
era tradiziozko horien normalizazioaren mesedetan, hori aipatu behar li
tzateke ermitari dagokion fitxan bada ere.
p. Bilbobidea
Batxiarriene (382. or.): Paragogerik gabeko Batxiarriena (-a) da arauzko
grafia.
Txopueta (385-386. orr.): Izen hori Txopoeta idatzi behar da, oharretan oso
modu egokian esplikatzen den disimilazio hori ez baita euskarazko grafia
kultuan jasotzen. Hala ere, azalpen zaileko -o- > -u- disimilazio sinplea
ez baina ohiko harmonizazioa ikusten dugu guk -oe- > -ue- bokalismoan,
gero hiato sinpletzea (-ue- > -u-) ere pairatzen duena. Zuhaitz horren
izenaren era estandar jasoa makal bada ere, toponimian ohikoa da txopo
mailegua nahiz bere eratorria den txopodi kolektiboa, ez *txopu(di).
30

San, santu, done eta besteren erabilera, Euskaltzaindiaren 125. araua.
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Dibio
Dibiobidea (389-390.orr.): Sanmigelbidea (-a) eta Kakadillobidea (-a) ere
eskaini behar lirateke aldaera bezala. Azken horren era osoaz, ikus gorago Kakallo (304. or.).
q. Aranondo
r. Artikabidea
s. Portuburu
Errosako zubia (401 or.): Lamiarango zubia (-a) ere eskainiko genuke guk
aldaera bezala.
t. Zehaztu gabeak
Burgo (409. or.): Bistan da Burgoa behar duela izan, azken -a hori artikulua
den ala ez hain garbi ez badago ere. Ikus beherago ere Burgo (1013-1015.
orr.).
San Migel (409-410. orr.), San Salbador (410. or.) eta San Sebastian (411.
or.): Adbokazioen era jasoak, hurrenez hurren, Done Mikel, Salbatore eta
Done Sebastian dira31.
2. ARANE AUZOA
Arane (414-415 eta 419-421. orr.): Dudarik ere gabe arauzko grafia Arana
(-a) mugatzaileduna da. Dokumentazio ugarian ikus daitekeenez, muga
tzailerik gabeko aldaeratik pasatu gabe pairatu du paragogea. Kontuan
izan, hala ere, deklinabiderako mugatzailedun paradigma arrunta erabili
behar dela: Arana, baina Aranean, Araneko, Aranetik, Aranera...
Abaroane (415. or.): Dudatu ere gabe Abaroena (-a) da arauzko grafia. Oharretan ezer azaltzen ez bada ere, bistakoa da ahozko Abárune, Abaroena
> Abaruena bilakaeratik heldu zaigula, ondoko hiato sinpleketaz. Fenomeno hau oso ohikoa da Bizkaiko kostaldean zehar, Bermeotik ekialde
rantz behinik behin.
Albarezene (416. or.): Paragogerik gabe, tradiziozko -ena atzizki oikonimikoa
bere horretan idatzi behar da. Hortaz, Albarezena (-a) izango genuke
31

San, santu, done eta besteren erabilera, Euskaltzaindiaren 125. araua.
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arauzko grafia. Hala ere, guk Basogalant dokumentatuagoari emango
genioke lehentasuna.

Aranburukoerreka (419. or.): Erabileran beti konplikatuagoa den genitibo
egitura saihets zitekeen, dokumentazioan ere aurkitzen den Aranburuerreka proposatuz.
Araneko larre (421. or.): Generikoari larre itxura ematea, joera estandariza
tzailea da, euskara batuaz ematea alegia. Bizkaiko hizkeren usadio tradiziozkoan behintzat –oraindik ere bizirik–, izen horren era mugagabea
larra da, mugatzailea jasotzean larra + -a > larrea disimilatua bilakatzen
dena. Hala balitz, deklinabide jatorrerako, larrea, baina larran, larrako,
larratik, larrara... erabili behar da. Hala ere, ditugun lekukotza urriek argi
erakusten dute kasu honetan mugatzailerik ez dagoela eta, beraz, arauzkoa
Araneko larra mugagabea da.
Arbaltze (421-422. orr.): Paragoge moderno hori ez da jarri behar. Ikus daitekeenez, Bermeon ere hura gabeko aldaera jatorra bizirik dago oraindik.
Aurreko osagaia ahoz Ar- jasotzen da, baina idatziz beti Atx/As-. Guk
Asbaltz hobetsiko genuke.

Areaga (422. or.): Oso da sinesgarria -aga atzizkiarena, baina ditugun datuekin ezin da segurutzat eman. Guk, badaezpada ere, Area emango genuke,
Demikuko leku izenkidearekin erlazioan ezin jar badaiteke behintzat
(789-790. orr.). San Pelaioko Areagako basoa (944. or.) eta Areagako
landa (944-945. orr.) izenek ere ez dute -aga horren lekukotza sendorik.
Ikus beherago.

Arezti eta Areztisolo (422-423. orr.): Mendebaldean Aresti- da arauzko grafia.
Euskalki horretan Aretx da aldaera jatorra (< Areitz). Eratorrietan, haren
ondoren kontsonantea dagoenean -x- > -s- gertatzea oso normala da, tradizio onomastiko ugaria ekarri duena. Deitura horren tradizio onomastiko
bakarra Aresti da. Kontrara, nekez aurkituko dugu -z-z eskualde hauetan.
Axgane (424-425. orr.): 1851n dokumentatzen den arren, paragogerik gabe
eman behar da arauzko grafia, Axgan alegia. Honen deklinabideaz, ikus
gorago Aritzatxugane (363. or.). Hala ere, Telleria, Plantatxu edo
Etxezuri ere eskain litezke, agian lehentasunez.

Axmontorre (425. or.): Txistukariaren despalatalizazioa oso arrunta da inguru
foniko horretan eta arauzko eretan ere horrela onartu ohi da (cf. Elespe,
Aresti, Aspunta...). Axgane (424-425. orr.) toponimoarekin ez bezala,
hemen As- jaso da ahoz eta hala emango genuke guk arauzko grafian.
Paragoge berria, ordea, ez da arauzko idazkeran islatu behar eta, beraz,
Asmontor proposatuko genuke.
Basoillun (431.or.): Dokumentazioak erakusten duenez, Basa- aldaera disimilatu jatorra erabiltzen zen lehen (1680ra arte). Guk horixe hobetsiko genuke, Basaillun alegia.
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Berjele (433-434. orr.): Paragogerik gabe proposatu behar litzateke arauzko grafia. Berjel hitzaren lekukotza asko aurki daitezkeen arren, etimo hori hipotesi mailan utziko genuke guk, ahoz Breijjele eta dokumentazioan Berdela
baizik ez direlako jaso. Tarteko -d- horren bustidura baten ondorio ere izan
liteke gaurko -j- hotsa... Hala ere, dokumentazioko Berdela (-a) edo egileek
proposatutakoarekin bat datorren Berjela (-a) emango genuke guk.
Bidekoetxe (435. or.): Mugatzailea 1948ra arte dokumenta daiteke eta ahoz
ere Andikoetzéa jaso da. Hortaz, -a horri eutsi behar zaio arauzko grafian.
Bidekoetxea (-a), beraz.
Etxabarria (Arotza) (437. or.): Egokiena formarik osoena ematea izaten da,
erabileran era laburtuak zilegi badira ere. Kasu honetan ez dugu argi aldaera osatu hori Etxabarriarotza (-a) ala Arotzaetxebarria (-a) izan behar
ote den, baina etxe-izenekin normalena bigarren hau litzateke. Dokumentazioan Echabarria de Aroça jasotzen da 1703an.
Etxebarri (437-438. orr.): Gure ustez forma osatua lehenetsi behar litzateke,
hots, Oruetxebarri, era laburtuaren ahozko erabilera oso normala den
arren. Horrek beste Etxebarri batzuetatik bereizteko aukera ematen du.
Galdizko kantarak (443. or.): Asimilazio bokaliko horrek (-a-e-a- > -a-a-a-)
ez du idatzizko tradiziorik eta generiko arrunta den aldetik, kantera idatzi
ohi dugu beti. Mugatzailea nola erabili behar den adierazteko (-ak) oharra
behar luke.
Galdizko kantarak (444-445. orr.): Generiko horretaz, ikus aurreko izenkiderako esandakoa. Hala ere, dokumentazioak argi erakusten du Gibeleko
kanterak (-ak) eman behar litzatekeela.
Garimeta (445. or.): Dokumentazioak dakarren bakarra Gavimeta da. Ustezko
etimoagatik eman zaio eman zaion itxura baina hori, gure ustez, ez da
metodologikoki zilegi. Guk Gabimeta utziko genuke, nahiz toponimo ilun
bezala gelditu.
Gibele (446-448. orr.) baserria eta parajea: Guk Gibela (-a) utziko genuke,
mugatzaile eta guzti, halaxe dokumenta daitekeelako 1922ra arte. Paragogearen lehen lekukotza 1857koa da eta parajerako ez da -e hori behin
ere dokumentatzen.
Goikoetxe (449. or.): Dauden datu urrien aurka, toponimoak duen -a muga
tzailea kendu egin zaio, segur aski ikertzaileek mugatzaileaz ehundu dituzten azalpenekin bat eratortzearren. Dudarik gabe, Goikoetxea (-a) da
leku horren arauzko era.
Gorostadi (449-450. orr.) baserria eta parajea: Lekukotza dokumentalek
erakusten dutenez, Gorostegi hobetsiko genuke guk, baina segurtasun
handirik gabe, hala ere.
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Gorostiape (450-451. orr.): Tarteko -a- horrek -aga atzizki bat salatzen du,
gure ustez. Agian Gorostadi etxerako (449-450. orr.) XVIII. mendean
jaso den Gorostiaga aldaera egon daiteke atzean. Hori posible izanez
gero, Gorostiagape litzateke normalena.
Grandene / Aritzatxugane (451. or.): Izen zaharra Mikelenaetxebarri zen eta
arauzko itxuran eskaini behar litzateke. Hautaturikoak, ordea, paragogerik
gabe Grandena (-a) eta Areatzatxugan idatzi behar lirateke. Azken izen
horretaz, ikus gorago Aritzatxugane (363. or.) eta beherago Aritzatxu
(979-980. orr.). Hala ere, guk lema bakarra jarriko genuke, gainerako
alonimoak aparte aipaturik.
Grandene (451-452. orr.): Aurrekoa bezala, Grandena (-a) idatzi behar da,
Bizkaiko tradizio oikonimikoa babestearren. Bermeon bertan dauden etxe
izenkideak bereizteko toponimiak baditu tresnak eta, gure kasu honetan,
bazegoen Kabogoikoa (-a) aukera alternatiboa ere.
Itsasalde (452-453. orr.): Lema nagusi bezala ez bazen ere, etxe horren izenik
dokumentatuenari kasu eginik, Buenavista aldaerari lekua egin behar zi
tzaiokeen. Gaztelaniazko izenak erabiltzea, behiala, prestigioa adierazten
zuen, baina gaur egun izen horiek ezkutatzen saiatzen gara, hartaz lo
tsatuko bagina bezala.
Itsasgane (453-454. orr.) baserria eta larrea: Toponimo modernoak diren
arren, guk paragogerik gabe idatziko genituzke biak, Itsasgan alegia.
Honek deklinabidean dituen ondorioez, ikus gorago Arit zat xugane
(363. or.).
Iturrigane (456. or.): Paragogerik gabeko Iturrigan da euskal era jatorra. Honek
deklinabidean dituen ondorioez, ikus gorago Aritzatxugane (363. or.).
Iturrisolo (456. or.): Izen bereko bi leku daudenez gero, lehenengoari
dokumentatzen den izen alternatiboa emango genioke guk, Iturriondokoa
(-a) alegia.
Joakintxu (458-459. orr.): Guk Joakintxuena (-a) emango genuke, hala
dokumentatzen delako eta Bizkaiko tradizio oikonimiko jatorrarekin bat
datorrelako.
Juliane (459-460. orr.): Guk Vistalegre izen dokumentatua hobetsiko genuke,
bigarren maila batean Juliena (-a) (Julia izenaren gainean eraikitako
goitizena) edo Julianena (-a) (Julian izenaren gainekoa) utzirik.
Kantarabaso (460. or.): Kanterabaso idatzi behar da, idatzizko tradiziorik
gabeko asimilazio modernoa baita. Ikus Galdizko kantarak (443. or.)
toponimoan esandakoa.
Karlotana (460. or): Guk dokumentazioan jaso den Karlotena (-a) erregularragoa emango genuke arauzko era bezala.

BERMEOKO TOPONIMIA LANAREN AZTERKETA KRITIKOA - Patxi Galé

761

Kasakane (460. or.): Guk tradizio luzeagoa duen Bistaederra (-a) izenari
emango genioke lehentasuna eta, idazkera egokiaz, bigarren mailan
utziko genuke behin dokumentatzen den Kasakena (-a) era. Mandalu(n)
iz izenak bestelako buruhausteak ekarriko lituzke, ordea.

Kastane (460-461. orr.): Badirudi atzean Kasta-ena eduki lezakeela, segur aski
Kasta andre izenaren eratorria. Guk Kastena (-a) edo Kastaena (-a)
emango genuke, noski, paragogerik gabe eta mendebaldeko usadioari
segiturik.
Kerizeta (461. or.): Bizkaiko aldaera jatorra Kerexeta litzateke, eta ahoz Keríseta baizik ez dugun arren, halaxe idatziko genuke guk. Kerizeta zeharo estandarizatzailea da eta ez dugu uste egokia denik. Ikus beherago
Leixartxueta (466. or.), kasu berean egon arren, bestelako soluzioa eman
zaiona.
Larrañe (463. or.): Larraña (-a) proposatuko genuke guk, nahiz dokumentaziorik ez den bildu. Generiko hutsa denez gero, Larraina (-a) grafia estandarra ere ontzat eman liteke.

Lauziriko arezti (463. or.): Dokumentazioak ondo erakusten duen bezala,
arauzko grafia Lauziriko aresti da. Ikus gorago Arezti (422-423. orr.).
Leixartxueta (466. or.): Bizkaiko arauzko aldaera tradiziozkoa Lexartxueta da
eta guk honela idatziko genuke. Honekin lotuta, ikus gorago Kerizeta
(461. or.), soluzio grafiko antzekoa eskatzen duena.

Leixarreta (466 or.): Dokumentazio gutxi duen arren, diptongorik gabeko
lekukotzak ditugu hemen, Bizkaiko tradizioarekin bat datozenak eta
Lexar- hasiera hobestera bultzatzen gaituztenak. Ikus gorago Lexartxueta
(466. or.) eta Kerizeta (461. or.).
Luberri (466. or.): Bizkaiko leku askotan honela esaten den arren, tradizio
idatzirik gabekoak dira bokalismo horiek, bigarren osagaia -barri baita.
Dudarik ere gabe, bokale itxitura aurreko -u-ri zor dio –baita, agian,
ondoko -i-ri ere–, Bermeon berri osagaia sinestezina delako (ikertzaileek
agian, errotazismoa gertatu aurreko aldaera arkaikoa Bermeon bizirik
aurkitu dutela pentsa lezakete, hala ere). Lubarri idatzi behar da, asimilaziozko bokalismo horiek ez baitira inoiz idazten. Cf. Gernika eta ez
Gernike, Maguma eta ez Magume...
Madari (466-467 eta 467. orr.) baserria eta parajea: Guk -aga atzizkia
berreskuratzea kontsideratuko genuke, emaitza «toponimoagoa» izango
bailitzateke horrela.

Makatze (467. orr.): Makatza (-a) da euskarazko hitza edo, nahi balitz, muga
tzailerik gabeko Makatz ere bai. Azken honek deklinabidean ondorioak
izango lituzke, hala ere, paradigma mugatu arrunten ordez, Makatz, baina
Makatzen, Makazko, Makaztik, Makatzera... erabili beharko litzateke eta.
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Mallukisolo (468. orr.): Ahoz hala jaso bada ere, dokumentazioak Mallukitza
iradokitzen digu eta guk honelaxe emango genuke. Telleripeondo ere har
liteke lema nagusi bezala, baina lema bikoitzak saihestuko genituzke
edozein kasutan ere. Populismo zantzua antzematen da alternatiba posibleen aurrean, idatzizko era jasoak ahozko lekukotzetara makurtu nahi
horren atzean...
Marinone (468-469. orr.): Aldaera hori Marianoena (-a) idatzi behar da. Hala
ere, dokumentazioan oinarri hartuta, Etxebarri(txikerr)a (-a) edo antzeko
zerbait izango litzateke lehenetsi beharrekoa. Guk aldaera osatuena nahiago genuke.
Muskerritxune (474. or.): Aldaera hori Muskerritoena (-a) idatzi behar da eta,
lema nagusi bezala ez bada, sinonimo legez behintzat Andikoetxebarri ere
eskainiko genuke.
Otaebagia (475. or.): Oso litekeena da planteatzen den hipotesi etimologikoa,
baina egia eztabaidezin bezala azaltzea ez da oso zuhurra. 1910eko Otaveise pare bat baizik ez daukagu eta Otaebagia (-a) proposatzea ausarta
egiten zaigu. Hala ere, bere horretan utziko genuke, erreserba horiek guztiak
aditzera emanik, badaezpada ere. Ikus beherago ere Iraebagia (723. or.).
Otsolarre (475. or.): Otsolarra mugagabea da arauzko grafia jatorra. Bigarren
osagai generiko horren gainean, ikus gorago Araneko larre (421. or.)
izenaz esandakoa.
Patxotene (475-476. orr.): Bitxia da paragogedun aldaera lehenagotik dokumentatua aurkitu izana (1847-1874koa da lehen agerpena). Seguraski,
ikertzaileen eskema esplikatiboen arabera, -ena amaieradun lekukotzak
eskribau erdaldunen asmazioak izango direla esango da. Guk, ordea, aldaera horiek jatorrizkotzat hartzen ditugu eta mendebaldean hobetsi egiten ditugu. Ondorioz, lehenbizikoz 1895ean ageri den Patxotena (-a)
idatziko genuke.
Pedrualde (476. or.): Guk Pedruondo hobetsiko genuke.
Pepetolarre (476. or.): Ikus gorago Araneko larre (421. or.). Hala ere, guk
kasu honetan Pepetolar emango genuke, ahoz jasotako -e hori paragoge
arrunta baita eta, jakina denez, toponimian lar- oso sarri ageri den osagaia
delako. Cf. -aur, -luz... ere amaierako -e hori galdu ohi dutenak leku-izen
eta deituretan.
Peruarezti (477. or.): Dudarik ere gabe Peruaresti idatzi behar da izen hori.
Ikus gorago Arezti (422-423. orr.).
Piku (478. or.): Bizkar bat izanik -pe atzizkiak oso «propio» ematen ez duen
arren, halaxe ageri da dokumentazioan eta guk Pikupe proposatuko genuke.
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Sartzailleku (482-483 eta 483. or.): Dokumentazioari kasu eginik Sartzalleku
idatziko genuke guk, -ai- diptongo hori, inoiz egon bada, desagertua
baitago lehenbiziko lekukotzen garaietatik.
Solozarre (483. or.): Oraindik ere, erarik erabiliena euskarazko jatorrena da
Bermeon, paragogerik gabekoa, hots, Solozar. Horixe idatzi behar da
arauz.
Txankane (487. or.): Badirudi jatorrizko izena Buenavista (edo Vistalegre)
dela. Bigarren mailako herri-aldaera –goitizena, azken finean– aipa
tzekotan, Txankaena (-a) idatzi behar litzateke, paragogerik islatu gabe
alegia.
Txopitene (487. or.): Mendebaldeko tradizio oikonimikoari kasu eginik, paragogerik gabeko Txopitena (-a) idatzi behar da.
Urkitzeta (488. or.): Ez dugu honetarako beste proposamenik. Hala ere, dokumentaturiko era eta ahoz jasotakoaren arteko lotura oso ezbaizkoa da,
batetik besterako jauzia esplikatzen ez bada bederen.
Zitza (488. or.): Guk Sitza idatziko genuke, noski, halaxe baitator dokumentazio urrian.
3. AGIRRE AUZOA
Agirre / Auzoko (491-492. orr.): Gure ustez, bigarren aldaerak ez dauka oinarri nahikorik, ahoz baizik ez baita jaso. Guk lema nagusi bezala Agirrerdikoa (-a) emango genuke bakarrik eta Obi(a)koena (-a) bigarren aukera
gisa. Ahoz jasotako goitizenaren ostean, segur aski, *Agirreauzokoa (-a)
hipotetiko bat egon liteke.
Agirrebarrenengo (493. or.): Artikulua duela gutxira arte idatzi da eta ez
genuke galdutzat emango. Agirrebarrenengoa (-a) idatziko genuke, beraz.
Agirregoiko / Pellune (493-494. orr.): Mugatzaile eta guzti dokumentatzen da
beti duela gutxira arte eta, beraz, Agirregoikoa (-a) emango genuke lema
bakun bezala. Ematen den bigarren deizio horren grafia arauzkoa Pelloena (-a) da eta alonimo mailan utziko genuke. Gure ustez, -oe- > -ue- >
-u- bokalismoak ez dira arauzko idazkeran jasotzeko moduko fonetismoak eta paragogea ere ez.
Areztinagusi (495. or.): Aresti- da lehen osagaia. Ikus gorago Arezti (422-423.
orr.)
Arrietane (495-496. orr.): Izen horren arauzko grafia dokumentatzen den Arrietena (-a) da, paragogerik gabea. Izen bereko beste etxe batzuetatik bereiz-
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teko, Agirrearrietena (-a) osoagoa ere onar liteke, 1922ko lekukotza
dokumentalean oina harturik. Agian Agirre- osagaia daraman beste izenen
bat ere eskain liteke (Agirreerdikoa, Aldauriagirre, Zurbituagagirre...).

Artone (496. or.): Guk Etxezuribidekoa (-a) proposatuko genuke arauzko lema
gisa. Goitizena eman nahi izatekotan, Artoena (-a) izango litzateke
arauzko grafia.

Bastegieta / Igartuko etxezarre (496-497): Guk Bastegieta edo Bastegietabarrenekoa (-a) emango genuke soilik. Ahoz batu den aldaera hori eman
nahi bada, paragogerik gabeko Igartuetxezar edo atondu behar litzateke.
Edo etxe-izentzat hartzen da eta bat eginik idatzi, edo ez da toponimo bat
eta «esapide arrunta» da. Azken hau balitz, gure ustez ez litzateke ezta
alonimo bezala ere eskaini behar eta Igartuko etxe zaharra idatziko genuke. Beste aukera batzuk ere badaude, hala ere, dokumentaziotik abiatuta: Ametzorma, Kanteraetxebarria (-a)...
Bizkargane (497. or.): Guk Bizkargan idatziko genuke, noski. Ikus honen
gainean, Aritzatxugane (363. or.) izenerako esandakoa.

Errotatxu (498. or.): Luzea den arren, Etxebarrimotzenaerrotatxu proposatuko
genuke arauzko idazkerarako. Bistan da, Errotatxu ez dela izena, generikoa
baizik, eta ahoz hori bakarrik erabiltzea zilegi eta logikoa da. Dirudienez,
-aga- bat egon zen hor erdian, baina XVIII. mendean galdutzat eman daitekeela uste dugu, batez ere, hurrengo izenaren dokumentazioa ikusirik.
Etxebarrimotzene (499-500. orr.): Arauzko Etxebarrimotzena (-a) dio dokumentazioak desbideratzerik gabe eta XX. mendeko azken lekukotzetara
arte. Guk noski, paragogerik gabeko era tradiziozko hori hobesten dugu.
Dirudienez, -aga- bat egon zen hor erdian, baina XVIII. mendean galdu
tzat eman daitekeela uste dugu.
Fiolene (501. or.): Beharbada Fielena (-a) litzateke egokiagoa, baina -ie- >
-io- bokalismo harrigarria esplikatu behar litzateke eta ez da erraza. Nolanahi ere amaiera -ena idatzi behar da.

Igartu (501-502. orr.): Mugatzailea ez da galdutzat eman behar, XX. mendearen
erdialdeko lekukotzetan oraindik hala ageri baita. Igartua (-a), beraz.
Kalene (503. or.): Guk Frantsesena (-a) proposatuko genuke. Kalena (-a) izen
berria, nahi bada, bigarren aukera gisa eskain liteke, beti ere paragogerik
gabe, noski. Agirrebekoa (-a) eta Julianena (-a) ere aipatu behar lirateke
maila historikoan edo bestelakoan.
Kantara (504. or.): Bitxia da XIX. mendeko lekukotza zaharrenetatik (1827)
kantara aldaera asimilatua gailentzea. Bokalismo horretaz, ikus gorago
Galdizko kantarak (443. or.) izenean esandakoa. Nolanahi ere, guk informazio gehiago ematen duen Kanteragoikoa (-a) emango genuke arauzko
lema bezala.
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Kantaraburu, Kantarape (504 .or.): Id. Kantera-, beraz.
Kantarazarre (504. or.): Id. Gainera, paragoge berri hori ez da onargarria eta
Kanterazar emango genuke.
Kerizeta (505. or.): XX. mendeko dokumentazioa baino ez dago, baina Kerihasiera erakusten du. Hala ere, guk Kerexeta tradiziozkoa hobetsiko genuke arauzko idazkerarako. Ikus gorago Kerizeta (461. or.) izenerako
esandakoa.
Kurtzeanondo (505. or.): Ez dugu alternatibarik formulatuko. Ondo deritzogu
ematen den bokalismoen gaineko azalpenari. Oso ondo, halaber, idatzizko
era proposatzean, gertatutako fonetismoak desegin nahi izateari. Hala ere,
Kurtzean- horren aurretik beste zerbait egon behar litzatekeela uste dugu
eta horren gaineko zalantzarik ez da aditzera ematen oharretan. Kurtzeanondo ez da nahi bezain gardena, atzean zer dagoen ikusten ez dugularik:
Kurtzearen ondo-?, Kurtzeganondo?...
Larrañe (506. or.): Oinarri bakarra du 1910eko Larrane era dokumentalean
eta ausart samarra iruditzen zaigu Larrañe proposamena. Hala balitz,
Larraña (-a) edo Larraina (-a) idatziko genuke guk. Ikus gorago Larrañe (463. or.).
Laumariko (506. or.): Forma osoagoren bat jarriko genuke guk, baina ez
gaude seguru noraino berreraiki behar ote dugun. Muturreko aukera Laumarabediko bera izango litzateke, baina Laumaraiko behintzat emango
genuke. Onartu behar da biek laumarai eta laumari-k badutela euskal
hiztegigintzan tradizioa.
Mamatzane (510. or.): Dudarik ere gabe, Bizkaiko tradizioarekin eta era
dokumentalekin bat datorren Mamatzena (-a) da arauzko era.
Masotze (510. or.): Segur aski -tza amaiera behar luke.
Pedru (511. or.): Dokumentazioak erakusten duenez, amaierako -a izan du
duela gutxi arte. Guk horrela emango genuke, hots, Pedrua (-a).
Pintxesgane (512. or.): -gan amaiera hutsa lagako genuke, paragogerik gabe.
Ikus horretaz, gorago Aritzatxugane (363. or.).
Sagargane (513. or.): Id.
Saitu / Foteroane (513. or.): Galera moderno samarra da eta Saitua (-a) utziko
genuke guk lema bezala. Galartza, Baporenekoa... aukerak oharretan
agertzeari ondo deritzogu, baina ahoz jaso eta bigarren aukera gisa ematen dena Foteroena (-a) idatziko genuke guk, oharretara bazterturik.
Saitu (514. or.): Saitua (-a) dudarik ere gabe, dokumentatu ez ezik, halaxe ere
erabiltzen baita. Ikus aurrekoa ere.
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Solobiribille (514. or.): Guk paragogerik gabe emango genuke arauzko grafia,
Solobiribil alegia, lekukotza urriak moderno samarrak dira eta. Honen deklinabideaz, ikus gorago Aritzatxugane (363. or.) izenerako esandakoa.
Tontorre (515. or.): Id. Paragogerik gabeko Tontor hobetsiko genuke arauzko
grafia jaso bezala.

Txaoletabeko (515. or.): Mugatzailedun Txaoletabekoa (-a) jarriko genuke
guk, galera berria baita. Bigarren aukera arautzekotan, Zezilioena (-a)
izango litzateke, baina lema bikoitza ez da egokia.
Txaoletaerdiko (516. or.): Mugatzailea kendu zaio arrazoirik gabe eta Txaoletaerdikoa (-a) da arauzko era.

Txaoletagoiko / Paulogorri (516-517. orr.): Guk lema bakarra emango genuke, mugatzaile eta guzti, hau da, Txaoletagoikoa (-a). Bigarren aukera
aparte aipa liteke.
4. SAN MIGEL AUZOA
Alagarre (521. or.): Paragogerik gabeko Alagar idatzi behar litzateke, dokumentatutako erarekin bat.

Algane (522. or.): Dauden lekukotza guztiak moderno samarrak diren arren,
guk Algana (-a) emango genuke arauzko grafia bezala. Deklinabideaz,
ikus gorago Aritzatxugane (363. or.) izenean esandakoa.
Arkiene (524. or.): Ditugun datu guztiak berri samarrak dira baina, sail bat
izanik ere, guk Arkiena (-a) emango genuke arauzko era bezala.

Arkotze (524. or.): Izen horrek badu tradizio onomastiko nahikorik –Zaratamoko toponimo nagusia eta deitura– eta guk ez dugu arrazoirik ikusten
horren kontra jotzeko. Beraz, Arkotxa jarriko genuke leman. Arkoetxe
aldaera dokumentala ere kontsidera liteke, baina zalantza dugu herri-etimo erraz baten ondorioa ez ote den.
Arkotzepe (524-525. orr.): Aurrekoari jarraiki, Arkotxape litzateke arauzko era
egokia.
Arlobiribille (525. or.): Guk paragoge berri hori gabeko Arlobiribil idatziko
genuke, jakina.

Arloluze (525. or.): Lehentasuna emango genioke dokumentatutako izenari,
ahoz ere jaso dena, eta Konstantza idatziko genuke. Arloluze hori, zerbait
izatekotan, herri-goitizena izango litzateke.

Artetxu (526. or.): Mugatzailea ondo dokumentaturik dago duela gutxira arte
eta Artetxua (-a) jarriko genuke guk lema bezala edo, nahi bada, «toponimoagoa» den Artetxueta.
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Atxagane (527. or.): Ez dakigu zergatik aurreiritzi behar den horren ostean
Atxa dagoela eta ez, adibidez, Etxa-. Bestalde, paragogea ez genuke inola ere ontzat emango. Toponimo «hiperbilakatua» litzateke, atx- hitzari
-a organikoa onartzen diona eta gan generikoari -e paragogea. Zalan
tzaren aurrean Txagan (edo Txogan are ilunagoa) utziko genuke.
Axpaltxu (527. or.): Ax- palatalaren iraupenik ezaz ikus gorago Axgane (424425. or.). Izan duen bilakaeraz ematen den esplikazioa korapilatsu samarra da. Aspaltxu bezala, guk Aspaltzu ere kontsideratuko genuke: Atx-bal
tz-zu, Atx-baltz-tza aldaeraren sinonimo izan litekeena.
Baltzane (529-530. orr.): Lehen aukera gisa Bedarzurieta dokumentatuagoa
emango genuke eta, bigarren hau, Baltzena (-a) idatziko genuke arauz,
noski.
Basabetxune (530. or.): Goitizen hau Basabetxuena (-a) idatzi behar litzateke
Bizkaiko usadio oikonimikoari jarraiki.
Beasko (531-532. orr.): Erabiltzen den era laburtua ahoz zilegi bada ere, guk
Morterutzabeaskoa (-a) emango genuke izen jaso bezala.
Egi (533-534. orr.): Egia (-a) da arauzko era osoa, mugatzailerik gabe behin
ere dokumentatzen ez da eta.
Eguzkitxune (534. or.): Horren ostean, Eguzkitxuena (-a) izen arauzkoa dago
dudarik ere gabe.
Elizbide (534. or.): Dokumentazioan ageri den aldaera da mendebaldeko euskaran tradizio idatzia duena, hots, Elex- hasiera duena. Guk Elexbide
idatziko genuke, nahiz despalatalizaturiko Elesbide edo Elespide ere
arauzkoak izango liratekeen.
Ermetxiobeko (536. or.): Dokumentatu ez ezik ahoz ere jaso den mugatzailea
behar du arauzko grafiak, Ermetxiobekoa (-a) alegia.
Ermetxioerdiko (537-538. orr.): Aurrekoaren moduan, Ermetxioerdikoa (-a)
litzateke arauzkoa, ahoz jaso ez bada ere.
Ermetxiogoiko (539-540. orr.): Ahoz ere mugatzaile eta guzti jaso da eta
dokumentazioak hala dakar duela gutxira arte. Beraz, Ermetxiogoikoa (-a)
eman behar da arauzko aldaera gisa. Gainera, Ermetxionagusia (-a) ere
eskain liteke bigarren aukera bezala.
Errematzane (540. or.): Dokumentazioak oso argi erakusten du -ena atzizki
oikonimikoaren tradizioa zein den. Lehen osagaiaren txistukaria nola ida
tzi behar den ez dugu argi, Errematzena ez ezik, Errematxena ere izan
litekeelako, beti ere (-a) oharra daramala. Oharretan aipatzen den -e- >
-o- «disimilazio»rako arrazoirik ez dugu ikusten, ez behintzat ohiko bokalismoen artean.
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Etxebarrierrekabeko (542-543. orr.): Dokumentaturiko bereizgarria, ordea,
«mayor» izenondoa da eta, beraz, Etxebarrierrekanagusia (-a) izango
litzateke egokiena lehen aukera gisa.
Etxebarrierrekagoiko (543-544. orr.): Arrazoi beragatik, Etxebarrierreka
txikerra (-a) litzateke egokiena.
Etxebarrierrekako aretxeta (545. or.): Arautze irizpide zehatza dago kasu
hauetarako eta, beraz, generikoak -eta amaiera duelako, bat eginik idatzi
behar da, Etxebarrierrekakoaretxeta. Hala ere, Etxebarrikoaretxeta laburragoa da dokumenta daitekeen bakarra eta guk horixe hobetsiko genuke.
Galtzarre (546. or.): Guk Gantzarre zaharragoa hobetsiko genuke. Oharretan
aipaturiko -l- / -n- txandakatzea ez da batere ohikoa eta eskertuko li
tzateke azalpenen bat...
Garazondo (546. or.): Guk ere ez daukagu argi, baina Garatzondo ere proposa zitekeen.
Gaztañape (547. or.): Toponimoak dituen oinarri urrietan –ahoz bitan– beti
dugu mugatzaileduna eta Gaztañapea (-a) idatzi behar litzateke, beraz.
Gaztañazabale (547. or.): Dudarik ere gabe, Gaztañazabala (-a) da arauzko
grafia. Ahoz ere halaxe jaso den arren, dokumentazioan behin ageri den
paragogea gehitu zaio.
Gaztañazarre (547-548. orr.): Arauzko aldaera Gaztañazarra (-a) da, muga
tzaile eta guzti.
Iratzagorri (552-553. orr.): Oharretan aipatzen den alonimoa Atxuena (-a)
idatzi behar da.
Itubizkartxikerre (559-560. orr): Ahoz Itubizkartxiki jaso da. Nolanahi ere,
txiker aldaera hobestekotan –eta guk ere hala nahiago genuke–, paragogerik gabe egin behar lit zateke, Itubizkart xiker, edo mugat zaileaz,
Itubizkartxikerra (-a).
Iturrandiaga (561. or.): Lehen osagaiaren Itur- aldaerak berri samarra dirudi,
gehien dokumentatzen dena Iturri- osoa baita. Guk Iturriandiaga proposatuko genuke grafia jasorako. Ikus beherago ere, Iturbide (605. or.).
Iturriko beresi (562. or.): Dudarik ere gabe, genitiboa saihestu eta Iturriberesi proposatuko genuke, erabilera errazagokoa da eta.
Jeronimone (563-564. orr.): Dokumentazioaren arabera, etxearen izena Orma
tza dela ematen du. Goitizenaren era arauzkoa ere eskaini nahi bada,
arauzkoa Jeronimoena (-a) da. Ormatzajeronimo edo Ormatzajeronimoena
(-a) konplexuagoak ere onar zitezkeen.
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Josune (564. or.): Guk Etxebarribeotegi hobetsiko genuke izen jaso bezala,
bigarren aukera gisa Jesusena (-a) emanik. Josu era ponte-izen horren
aldaera modernoa da eta, hautatzekotan, Josuena (-a) idatzi behar li
tzateke. Guk ez genuke, hala ere, ontzat emango.
Kaballogane (565. or.): Paragogerik ez genioke jarriko. Kaballogan, beraz.
Honen deklinabideaz, hala ere, ikus gorago Aritzatxugane (363. or.).
Kakallosolo (565. or.): Lehen osagaiaren era osoa Kakadillo da eta, beraz, Kakadillosolo idatzi behar da leku-izen hau. Ikus gorago Kakallo (304. or.).
Kantarape (565-566. orr.) eta Kantarapeko iturria (566. or.): Kanterape jatorra ongi dokumentatua dago eta halaxe idatzi behar litzateke kasu
bietan. Ikus gorago Galdizko kantarak (443. or.)
Kerizazpi (566. or.): Ikus Keriza- honi buruz gorago Kerizeta (461. or.) toponimoan esandakoa. Gainera, honako honek mugatzailea ere behar du, hala
esaten baita. Hortaz, gure ustez, arauzko aldaera Kerexazpia (-a) izango
litzateke.
Landa (567. or.): Dokumentaturiko Landatxu aldaera «osoagoa» da gure ustez,
eta halaxe hobetsiko genuke.
Larrezarre (567. or.): Dokumentazioan ageri den Larrazar hobetsi behar da.
Bizkaiko euskaran Larra- da mugatzailerik gabeko hitza. Ikus honen
gainean Araneko larre (421. or.) toponimoan esandakoa.
Morteruza (569-570. orr.): Gure ustez -tza atzizkia darama eta, beraz, txistukari afrikatua behar du, hau da, Morterutza. Ikus gorago Beasko (531532. orr.) izenaz esandakoa.
Mundakatxu (570-571. orr.) baserria eta parajea: Guk -ena atzizkia ere jarriko
genieke, dokumentazioan eta ahozko bilketan ageri da eta. Mundaka
txuena (-a), beraz.
Ormako solo (572 or.): Guk Ormakoa (-a) hobetsiko genuke, solo hori generiko hautazkotzat hartuz. 572-573. orrialdeetakoa, ordea, bere horretan
utziko genuke.
Ozkirriene (573. or.): Ozkirriena (-a) edo Ozkirrienekoa (-a) da arauzko grafia. Azalpenetan ematen den hiatoaren bilakaera ez da, inola ere, segida
horretan gertatu, -iena > -ijjena > -ijjene baizik, hots, -a-rik ez da inoiz
ere egon hor.
Sakone (575. or.): Dudarik ere gabe, Sakona (-a) mugatzaileduna da arauzko
era.
San Migel (575-577. orr.): Bere horretan utziko genuke baina, gorago esan
den bezala, San Migel (409-410. orr.) adbokazioaren aldaera jasoa Done
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Mikel da32. Horregatik, auzo honen izenerako Euskaltzaindiak33 Donemikel
izena proposatu du aspaldian.
San Migeleko zelaia (578. or.): Epentetikorik gabeko San Migelgo zelaia (-a)
hobetsi behar da, paragogearen sorrera hor datza eta. Ondorio hauetaz,
ikus ahoz jasotako Sanmigele era, paragogeak desitxuratua (577 or.).
Santunatxe (578-579. orr.): Azalpenetan ematen den bilakaera nahita aldrebestu du egileak, euskal deklinazioaren protodesinentzien teoria hipotetikoak sustatu nahirik. Tamalez, toponimo honi dagokion dokumentazioak eta, halaber, euskal literatura klasikoak, oso argi erakusten dute
genitibo marka zein den euskaraz (-en eta ez -an). Interpretazioak egitekotan, guk hor Santu-ena ikusten dugu lehen osagai konplexu bezala,
bigarren osagaia jasotzerakoan, mugatzailea galtzen duena. Horren ostean
ez dago, beraz, genitibozko erlazio sintagmatikoa (Santuen izen-laguna +
lagundutako izena: ‘santuen haitza’), elkarketa arrunta baizik (Santuena
jabego-izena + beste izen bat: ‘Santuena etxeko haitza’). Arrazoi horrexegatik idatzi behar da bat eginik. Guk, beraz, Santuenatx emango genuke
arauzko era bezala, nahiz toponimo moderno samarra izanik, Santuenatze
ere izan litekeen.
Sapotxune (579. or.): Lehen osagaiaz ikertzaileek dituzten erreserbekin bat
gatoz, baina arauzko amaiera Sapotxuena (-a) da, nolanahi ere.
Solozarre (579-580. orr.): Dokumentaturiko aldaerei eutsiko genieke, zaharrak
izan arren, eta Solozarra (-a) emango genuke arauzko era bezala. Beste
aukera egoki bat Solozarreta «toponimoagoa» izango litzateke.
Tontorre (580. or.): Beste daturik ezean, guk Tontor hutsa idatziko genuke,
bilakaera modernizanterik gabe.
Torre (580-581. orr.): Generikoa ez baina izena jartzea ahaztu zaie ikertzaileei.
Dorreak ez dira eraikuntza ugariak eta normala da herri-erabileran izena
aipatu behar ez izatea, generikoarekin aski baita identifikaziorako. Horrek
ez du esan nahi izenik ez dutenik. Kasu honetan, Gaztañagatorre izen
arauzkoa jarriko genioke guk eta, bigarren aukera gisa, Aldauriatorre.
Mugatzailea galdutzat emango genuke dagoeneko.
Trinkone (582. or.): Guk era osoa emango genuke, nahiz eta osagaiak sakabanaturik agertzen zaizkigun bildutako datuen artean. Trinkoenabeaskopea (-a) emango genuke, alegia.
Txaliñene (582. or.): Dudarik ere gabe Txaliñena (-a) emango genuke arauzko
era bezala.
San, santu, done eta besteren erabilera, Euskaltzaindiaren 125. araua.
Onomastika batzordea: Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-entitateak, Eudel, Bilbo, 2001.
Hala ere, San Migel onartu du parentesi artean emanik.
32
33
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Txapoane (582-583. orr.): Dagoen lekukotza dokumental bakarra benetan leku
horri badagokio, guk Txaparroena (-a) idatziko genuke zalantzarik ere
gabe.
Txumelatxune (583. or.): Txumelatxu hutsa lagako genuke, nahiz eta hor,
segur aski, -ena atzizkia dagoen. Horri eutsi nahi izanez gero, Txumela
txuena (-a) idatzi behar genuke.
5. SAN ANDRES AUZOA
Aldatze (589. or.): Paragoge berri hori gabekoa da arauzko era idatzia, noski.
Ahozko era atzo goizekoa da duda barik. Aldatza (-a), beraz. Euskara
estandarrerako aldats hitza aukeratu den arren, Bizkaiko toponimian tradiziozkoa txistukari horzkaria da.
Ametze (589. or.): Paragogea ez da egokia arauzko eran, begi bistakoa denez,
tradizio laburreko fenomenoa delako. Dokumentazioak erakusten duenaren arabera, -u amaieradun aldaera erabili da. Baliteke Ametz-tza eta
Ametz-zu multzokari esanahikideen aurrean egotea. Nolanahi ere, Ametza
emango genuke arauzko lema bezala (-a berezkoa duena) eta Ametzu
bigarren aukera gisara, nahiz kontziente izan Ametz-txu ere egon daitekeela atzean.
Amutxu (589-590. orr.): Ez da behin ere dokumentatzen eta ahoz -e-dun aldaera ere jaso da (Amentzú). Susmoa dugu atzean ez ote den aurrekoan
agerturiko Ametzu (Ametz-zu) bera egongo. Ikus gorago Ametze (589. or.).
Erlazio hori jartzerik ez balego, bere hartan utziko genuke.
Areztierreka (591-592. orr.): Guk Arestierreka proposatuko genuke normalizaziorako. Txistukari horretaz, ikus gorago Arezti (422-423. orr.) izenean
esandakoa. Kasu honetan ahoz jaso den generiko mugatzaileduna (errèkie, hots, errekea) azken ordukoa da eta ez dugu idazkera jasoan muga
tzailerik hartu behar.
Artikene (592. or.): Dudarik ere gabe Artikena (-a) idatzi behar da, paragoge
desitxuratzailerik gabe.
Berdantza (593. or.): Arauzko idazkera ondo emanda dago, baina azalpenetan
ematen den «lege fonologiko» berri hori apur bat gehiago esplikatu behar
lukete, guk dakigula, testuinguru horretan -e- > -i- gertatu beharrik ez
baitago. Berdantza > Berdentza aldaketa uler genezake, baina Berdentza
> Berdintza ez da bokalismo ezaguna.
Elizalde (597. or.): Hemengo lekukotzen arabera, proposatutako era litzateke
egokiena. Dena dela, mendebaldeko aldaera tradiziozkoa Elex- da eta
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horrek Elexalde emango luke. Ikus honi buruz, Elizbide (534. or. eta
597-598. orr.) izenetarako esandakoa.
Elizbide (597-598. orr.): Dokumentazioa kontuan izanik, arauzko Elesbide
proposatuko genuke, ahoz ere hala jaso da eta. Ikus gorago Elizbide (534.
or.) eta honen aurreko Elizalde (597. or.). Mugatzailea (-bidié) informa
tzaileak azken orduan jarritakoa dela ematen du.
Eskiribanu (599. or.): Dokumentazioko Escribano eta ahoz jasotako Eskiriburu aldaeren arteko lotura segurua izanik ere, zalantza dugu idatzizko
proposamenarekin, hitz horren euskal aldaera arruntak bokalarteko -n-a
galdu ohi baitu: eskribau.
Gaztañadi (603. or.): Dokumentazioak aldaera «osatuagoa» ere ematen digu,
nola edo hala arauzko grafian eskaini beharrekoa, gure ustez. Guk Gaztañagaztieta proposatuko genuke.
Iturbide (605. or.): Garrantzi handikoa ez bada ere, badirudi Iturribide aldaera «osoa» dela tradizio handiagokoa eta, beraz, arauzko grafian lehenetsi
beharrekoa. Ikus gorago ere Iturrandiaga (561. or.). Hala ere, era horretako elkarketa-aldaerak babestu beharrekoak dira oro har.
Jardinondo (606. or.): Oro har, liburuan bustidurak idazteko irizpidea segitu
da eta hemen ere, hala egin behar litzateke, hots, Jardiñondo.
Kerezondo (607. or.): Guk lekukotza dokumentalak ikusi eta mendebaldeko
aldaera tradiziozkoari eutsiko genioke toponimo honen arauzko grafian.
Hortaz, Kerexondo proposatuko genuke. Ikus gorago Kerizeta (461. or)
leku-izenean esandakoa.
Luberri (609. or.): Bitxia da dokumentazioak ere Lurberri ematea (1944 eta
1950ean), gipuzkerazko forma alegia. Gure ustez, ordea, izen honen –eta
lekukotza berantiarren– ostean dagoena bokalismo arrunta da, (-u-a-i >
-u-e-i) eta hau ez da arauzko idazkeran jaso behar. Ikus gorago Luberri
(466. or.) eta aurreko Lubarri (609. or.) ere, ahoz Luberri jaso dena.
Mendiondo (611-612. orr.): Lekukotza dokumentalek diotenez, Berdantza
izeneko paraje bera da, gorago emanda zegoena (593-594. orr.) eta, beraz,
hau ere hari dagokion beste izen bat dela pentsa liteke.
Nardiz (612-614. orr.): Nardiztxikerre (615-616. orr.) ere ematen denez gero,
dokumentatzen den Nardiznagusia (-a) aldaera «osatuagoa» proposatuko
genuke honetarako.
Nardiztxikerre (615-616. orr.): Paragoge modernorik gabeko Nardiztxikerra
(-a) izango litzateke arauzkoa, mugatzaile eta guzti.
Pastitxu (617. or.): Gure ustez, toponimo horri dagozkion lekukotza dokumentaletan erreparatuta, desitxuraketa edo bilakaera ez da hor esaten den
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segidan gertatu. Guk arauzko era Pasteitxu idatziko genuke eta, gure
ustez, horretatik heldu dira beste bi aldaerak (-ei- > -i- eta -a-ei- > -aai-). Hala ere, ikus beherago Astazabaleburu / Pastitxuburu (1012. or.)
izenean esaten dena.

Pozubaltze (618. or.): Izen horren mendebaldeko aldaera jatorra eta toponimian oso errepikatua, Bermeon ere bizirik, Pozo- da, ez Pozu-. Paragoge
hori ez da idatzi behar eta tokiari arauzko izena Pozobaltza (-a) idatziko
genioke, iturriari bezala34.

Sagasti (618. or.): Ahoz jaso ez den mugatzailea duela gutxira arte (1983)
idatzi da eta guk hala emango genuke idazkera jasoan, Sagastia (-a)
alegia.

Sakone (619. or.) parajea eta saila: Dudarik ere gabe, paragoge desitxuratzaile
modernorik gabeko Sakona (-a) litzateke arauzko idazkera, mugatzaile
eta guzti.
San Andres (620-621. orr): Ermitaren izena honela utziko genukeen arren,
adbokazioaren aldaera jasoa Done Andere da35 eta horren berri non edo
non ematea ez legoke gaizki. Arrazoi honengatik Euskaltzaindiak auzo
izenerako Doneandere proposatu du36.

Solozarreta (621-622. orr.): Dokumentazioan bildu dena aintzat harturik, aldaera zaharra Sotozar da. Ahozko Solosárreta nahiz 1910ean jasotako
Solozar haren desitxuraketak izango lirateke, onartu behar ez litzatekeen
herri etimologia, azken finean. Guk Sotozar emango genuke edo, gehienez ere, Sotozarreta.
Tontorreta (622 or.): Arauzko aldaera Dondorreta da, dudarik ere gabe. Hitz
hasierako ahoskabetzea azken orduko «lege fonologiko jator» modernoa
da (cf. Korosti, Katike...), baina ez da idatzi behar. Kasu honetan herri
etimologiak ere lagundu du desitxuraketan.
6. ALMIKA AUZOA
Almika (628-632. orr.): Albonica > Alboinka > Albeinka > Albinka > Almika
> Almike segida ez dago ondo ordenatuta. Kontsonante sudurkarien eboluzioa eta berauetarik bokalartekoen eraginak eta ondorioak ez ditu ondo
ezagutzen egileak eta sekula gertatu ez den balizko «metatesi» batekin
abiatzen du bere azalpena. Ez da hala gertatu. Lehenengo urrats batean,
bokalarteko -n- hotsaren erorketa daukagu, ohi bezala, bokaletan sudurkaBitxia da oharretan ematen den azalpena: «Tokia Pozubaltze deitzen da, iturria Pozu baltza».
San, santu, done eta besteren erabilera, Euskaltzaindiaren 125. araua.
36
Onomastika batzordea: Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-entitateak, Eudel, Bilbo, 2001.
Hala ere, San Andresera onartu du, parentesi artean emanik.
34
35
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ritasunaren ezaugarria utzirik, hots, -ôî- diptongo sudurkaria37. Bigarren
urrats batean, -b- > -m- ezpainbikoen nahastea etorriko litzateke, berau
ere zeharo normala Euskal Herri osoan. Hortik heldutako Almoika guztiz
erregularra litzateke arauzko idazkerarako, baina aldaerarik hedatuena
urrats bat harago doa, -oi- > -i- monoptongazioa eginik38. Horixe da Almika erregularrera heltzeko bidea.
Aingeruguarda (634. or.): Bistan da euskarazko erabiltzaileek beti ematen
dutela mugatzaile eta guzti (baita hurrengo erregistroa ere). Guk Aingeruguardea (-a) emango genuke. Deklinabidea nola erabili behar den ikusteko, ordea, ikus gorago Bañera (248-250. orr.).
Aldatzeta / Birjiñean beresia (635-636. orr.): Guk ez genuke leman bigarren
izenik emango, hots, lehenetsitako izena Aldatzeta izan dadila. Bigarren
aldaera edo alonimoa, konplikatuagoa da, noski. Genitibo egitura gorde
nahi balitz, Birjiñaren beresia (-a) eman liteke. Guk, ordea, hura gabeko
aldaera hobetsiko genuke, Birjiñaberesia (-a) alegia.
Almikape (639-640. orr.): Guk Solobiribillalmikape emango genuke, ez baitugu ikusten zer dela eta edeki behar den leku izenaren hasierako atala.
Areztitxu (641-642. orr.): Arestitxu idatziko genuke. Ikus gorago Arezti (422423. orr.).
Astalarre (642. or.): Mugatzailerik gabeko Astalarra idatziko genuke guk,
nahiz eta hasierako osagaiak -e amaiera izan lezakeen, Astelarra alegia.
Bigarrenaz, ikusi Araneko larre (421. or.) izenean esandako.
Astalarrepe (643. or.): Ibid. Astalarrape edo Astelarrape, aurrekoarekin bat,
noski.
Bakereseana (643. or.): Ondo legoke oharretan toponimo hau apur bat
komentatzea, genero adierazlea den -sa atzizki ezohikoa daramalako.
Bokalen dantza dagoen arren, guk arauzko grafia Bakeresaena (-a) edo,
arruntena, Bakeresena (-a) proposatuko genuke.
Bidartemotzene (644-645. orr.): Bidartemotzena (-a) da aldaera jatorra, berrikeriarik gabekoa.
Galartzane (650-651. orr.): Aldaera horren era tradiziozkoa oso argi ikusten
da dokumentazioan, Galartzena (-a) alegia. Guk Almikondo alonimoa ere
emango genuke eta, agian, lehenetsi ere bai. Oharretan aipatzen den txistukariaren neutralizazioa (-r-z- > -r-tz-) ez da hor gertatu, toponimoak
berezko afrikatua duen -tza atzizkia daramalako, beste edozein testuingurutan ere hala ageri dena (Apio-tza, Paga-tza, Urki-tza...).
37
Sudurkaritasun horrek eragingo du ondoko -n- hotsaren berreraiketa, kanpai, ard(a)o,
area... hitzen eratorrietan kanpan-, ardan-, arean-... ageri direnak.
38
Oharretan aipatzen den -oi- > -ei- «asimilazio»rako arrazoiren bat bilatu beharko zen...
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Goiko atxea (651. or.): Berrikeria izanik ere, onartzen da liburuan -a (pseudoorganikoa) + -a (mugatzailea) > -ea amaiera. Guri ez zaigu oso normaliza
tzailea iruditzen, atx hitzak sekula ez duelako euskaraz -a organikorik
izan baina, hala ere, onartuko genuke, beti ere behar bezala deklinatzen
bada, hots, lekuzko desinentziak atxa- gaiari erantsirik. Horretarako argigarri, ikus gorago Bañerea (248-250. orr.). Hala ere, beti geratuko zaigu
zalantza bigarren osagai hori -atzea ez ote den izango. Nolanahi ere,
euskalkien ezaugarri tradizionalen onerako, prestutasun berbera erakutsi
behar litzateke -a-a > -ea disimilazio guztiekin...
Ikazulo (651-652. orr.): Bistan da toponimoaren jatorrian Ikatz hitza egongo
balitz, txistukari hori afrikatua izango litzatekeela Bermeoko euskaldunen
ahotan. Atzean dagoena Ika- gaia da, ‘piku’aren mendebaldeko iko berbaren elkarketa-aldaera, alegia. Cf. Ikazurieta auzunea Nabarnizen, zeinetan ez dagoen, noski, ‘ikatz zuri’rik, ‘piku zurixka’ baizik, zuhaitz
horren hostoen atzealdeari erreferentzia arrunta.
Iturrizarregane (655. or.): Dudatu ere gabe Iturrizargan emango genuke
arauzko idazkera bezala. Iturrizarre (1051-1052. orr.) errekaren fitxan ez
dugu dokumentaziorik, baina baliteke -aga edo antzeko zerbait ere egotea
hemen epentetiko suertatu zaigun -e- paragogiko horren ostean.
Kalene (655-656. orr.) baserria: Dudarik ere gabe Kalena (-a) da arauzko era
idatzia, dokumentazioan hain argi ikus daitekeena.
Kalene (656. or.) parajea: Aurrekoarekin nahasean, izen hori Kalena (-a) ida
tzi behar litzateke baina, agian, dokumentazioan ageri den Kalenaurre
osoagoa ere kontsidera liteke, beti ere lekukotza dokumentalek leku horri
egiten badiote erreferentzia. Ereñotzalde alonimoa ere arauz eman eta
aipatu behar litzateke non edo non.
Kantarako aritzeta (657. or.): Toponimia txikia arautzeko irizpideek argi
esaten dute -eta atzizkia daramaten generikoak bat eginik idazten direla
genitibo egituretan. Gainera Kantara aldaera ez da idazkera jasoan isla
tzeko modukoa, nahiz onartu behar den hemen 1895etik dokumentatzen
dela lekukotza guztietan. Honi buruz, ikus Galdizko kantarak (443. or.).
Edonola ere, guk Kanterakoaretxeta idatziko genuke, bigarren osagaia
-areatzeta ez dela aurreiritzita. Aritz-aretx gaiaz, ikus gorago Arezti (422423. orr.); beste aukeraz, ikus beherago Aritzatxu (979-980. orr.).
Kantarea (657. or.): Arauzko aldaera -a-e- > -a-a- asimilaziorik gabekoa da.
Ikus Galdizko kantarak (443. or.). Kasu honetan, gainera, mugatzailea
darama eta -a-a > -ea disimilazio jatorra gertatzen da. Beraz, Kanterea
(-a) dugu arauzko era. Honen deklinabide zuzenaz, ikus gorago Bañerea
(248-250. orr.).
Katuen erreka (658. or.): Sail bat den aldetik, ahozko lekukotzetan oinarrituriko Katuenaretxa edo dokumentazioan oinarriturik, Katukoasoloa ere
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atondu liteke. Lekukotza horiek aintzat hartuta, pentsa daiteke atzean ez
dagoela genitibozko egitura sinple bat, idazkera bereizia eskatuko lukeena, Katuena edo Katukoa etxe-izena eta generiko baten elkarketa baizik
(aretxa, erreka edo soloa). Esanahia ez da, beraz ‘katuen erreka’, ‘Katuena (edo Katukoa) etxeari dagokion erreka’ baizik. Eta hori Katuenerreka idatzi behar da, hitz batean.

Larregane (659. or.): Generikoa daraman aldaeran, ahozko Larra- mugagabe
jatorra jaso da eta halaxe ageri behar da arauzko grafian. Amaierako
paragogea, ordea, ez genuke aintzat hartuko eta Larragan emango genuke. Ahoz jasotako bestea, kontrara, mugatzaileduna da: Larra+a >
Larrea, ahoz Larrié. Honi buruz, ikus gorago Araneko larre (421. or.).

Maisuan etxea eta saila (659-660. orr.): Dudarik ere gabe Maisuen etxea (-a)
eta saila (-a) edo, mendebaldeko tradizioari segiturik, Maisuena (-a) ere
eraiki zitekeen, bereziki propioa etxea eta saila izendatzeko.
Motzene (661. or.): Dokumentazioak argi erakusten digu nola idatzi behar den,
paragoge modernorik gabeko Motzena (-a) alegia.

Orrotzane (662-663. orr.): O-a- > o-o- asimilazioa ez da idazkeran onargarria
(Durango > Durungo idatzi behar ote genuke?). Amaierako atzizki oikonimiko tradizionala jagon beharrekoa da eta, beraz, Orratzena (-a) li
tzateke arauzko era.
Sabinetxe (664. or.): Mugatzailea behar duela dirudi, Sabinetxea (-a) alegia.

Sakone (664. or.): Sakon idatz liteke edo, nahi bada, mugatzaile eta guzti
Sakona (-a), aski generiko ohikoa izaten baita. Hautu honek, hala ere,
ondorio bortitzak izango lituzke deklinabidean. Ikus honi buruz Aritza
txugane (363. or.) izenean esandakoa.

Txarakane (665. or.): Guk Mikeleteburu hobetsiko genuke. Ahoz bakarrik
jasotzen den izena eman nahi bada, Txarakena (-a) idatzi behar li
tzateke.
7. ARTIKA AUZOA
Almikerrota / Utzuene (675-677. orr.): Bigarren aldaera aparte aipatuko genuke, lema bakarra uzte aldera. Hasierako U- lehenago dokumentatzen
den arren, Otxoena (-a) aukera ere kontsideratuko genuke azken honetarako. Edozein kasutan ere, -ena (-a) amaiera behar du arauzko grafiak.

Almikerrota / Utzuenondo (677. or.): Ibid. Bigarren aldaerarako, aurreko
erregistroan erabakitakoaren arabera jokatu behar da, noski.
Altzadi (677. or.): Guk eutsi egingo genioke mugatzaileari, dokumentazioan
eta erabileran jaso delako, Altzadia (-a) alegia.
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Antonion iralekua (678. or.): Hori euskaraz Antonioren iralekua (-a) idazten
da, noski, beti ere Antonioena (-a) izeneko etxe baten eratorria ez bada.
Kasu horretan Antionioeniralekua (-a) idatzi behar genuke, hitz batean
alegia.
Areztia (679. or.): Arauzko idazkera Arestia (-a) da. Ikus gorago Arezti (422423. orr.).
Aritza (679. or.): Sinestezina da Bermeon aretx zuhaitzaren aldaera hori aurki
tzea. Gure ustez, horren atzean beste zerbait ezkutatzen da, segur aski
Areatza. Cf. beherago Aritzatxu (979-980. orr.)
Ariztibiribille (679. or.): Paragogerik gabeko era hobetsi behar da arauzko
idazkerarako. Gainera, tarteko -z- horretaz, ikus gorago Arezti (422-423.
orr.). Mendebaldeko aldaera jasoa Arestibiribil litzateke.
Arloleuneta (680. or.): Jaso diren datu urriekin guk Arroleuneta hautatuko
genuke, bestea, gehienez ere, hipotesi bezala aipaturik.
Atsoarene (684-686 eta 686-687. orr.): Paragoge modernorik gabeko aldaera
emango genuke dudarik ere gabe, Atsoaren alegia. Amaiera hori genitibo marka zaharra dela esatea ez dago ezinbestez gaizki, baina eztabaidagarria da.
Atsoareneburu (687. or.): Aurreko izenean egindakoari kasu eginik, hau
Atsoarenburu idatzi behar da, idatzizko lekukotzekin ados.
Atsoareneko zubia (687. or.): Deklinatzeko moduan, guk -e- epentesirik gabeko aukera hobetsi ohi dugu, paragogearen jatorri izan ohi delako bokal
hori eta, beraz, toponimiaren desitxuraketarako akuilu. Hortaz, hemen
Atsoarengo zubia (-a) proposatuko genuke erabilera jasorako.
Aurreko larre (688. or.): Ez dakigu zergatik estandarizatu behar den Bermeon
hain ondo erabiltzen den aldaera dialektal jatorra. Mugatzailerik gabeko
Bizkaiko aldaera, ahoz eta dokumentazioan jaso den bezalakoa da, Aurreko larra alegia. Ikus honen gainean gorago Araneko larre (421. or.).
Barruti (689-691. orr.): XVI. mendeko pare bat lekukotzetan bera barik ageri
bada ere, guk mugatzaileari eutsi egingo genioke, haren galera, gertatu
izatekotan, berria bailitzateke. Hortaz, Barrutia (-a) emango genuke
arauzko era gisa.
Basabe / Txukene (691-692. orr.): Guk arauzko idazkerarako Basabe hutsa
lagako genuke, lema bakarra. Bigarren aukera Txukena (-a) izango li
tzateke, paragogerik gabea, eta berdin Kontzena (-a).
Beledrone (694-696. orr.): Dokumentazioak argi erakusten duen legez, Beledroena (-a) idatzi behar da izen hori. Bigarren aukera bakarra emango
genuke, Errotabarri alegia.
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Berriz-solo (697. or.): Marratxoa «lekuen elkarketak» adierazteko erabiltzea
da egokia39 eta, txistukarien metaketa arraro eman dezakeen arren,
Berrizsolo idatziko genuke.
Bibero (698. or.): Ez dugu ukatzen agian euskaraz ere ibili denik, baina guk
Vivero idatziko genuke, euskaldunek ez dutelako ezertan ere moldatu
beharrik izan. Moderno samarra den aldetik –1944an lehen agerraldia–,
neotoponimotzat hartu eta euskal aldaera estandarra ere proposa liteke,
hots, Mintegi edo antzeko zerbait.
Bidezabale (698. or.): Paragoge berri hori ez genuke onartuko. Beraz Bidezabal
proposatuko genuke. Hala ere, mugatzailerik ezak ondorioak ditu deklinabide jasoan. Horren gainean, ikus gorago Aritzatxugane (363. or.).
Bidezarre (698. or.): Paragogerik gabeko Bidezar proposatuko genuke hemen
ere, nahiz eta deklinabiderako ekarriko dituen ondorioak samurragoak
izan: Bidezar, Bidezarren, Bidezarko, Bidezartik, Bidezarrera...
Brankille (699. or.): Beharbada Brankil hutsa edo mugatzailedun Brankilla
(-a) izango lirateke zuzenak, baina mugatzailea duen ala ez erabakitzeko
ez dago datu nahikorik.
Enparane (700-702. orr.): Ahozko bilketak erakusten duenez, -n- horren galera suertatu da, berez bokalartekoa ez den arren. Fenomeno hau errepika
tzen da beste lekuren batean (Lagran > Lagrabide, Arabako Mendialdean). Hortaz, besterik gabe, paragogea gertatu dela esatea ez da, gure
ustez, zehatza. Edonola ere, guk Enpara proposatuko genuke eta horrek
ondorioak izango lituzke segituan aditzera ematen diren eratorrietan:
Enparaneazpi > Enparazpi (702. or.), Enparaneburu > Enparaburu (702.
or.), Enparanepe > Enparape (702. or.) eta Enparanondo > Enparondo
(702-703. orr), zeinetan -a+o- > -o- zilegia gertatu den.
Erramuene (704-705. orr.): Paragogerik gabeko Erramuena (-a) da arauzko
era jatorra.
Erramueneburu (705. or.): Bitxia bada ere, mugatzaileak irauten du posposizioa jaso arren. Fenomeno hau errekurrentea da eta ontzat eman daiteke,
hots Erramuenaburu idatzi behar da, dokumentazioan (1903-1946) jaso
den moduan.
Errotaburu (706. or.): Lekukotza bakarra dago, dokumentala, eta berau muga
tzaileduna da. Beraz, Errotaburua (-a) dagokio.
39
Euskaltzaindiaren 141. arauan ezartzen denez (Herri izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoen erabilera), leku biren elkarketaz sorturiko toponimo konplexuak marratxo batez idatziko
dira: «Bi herrik edo gehiagok administrazio elkarte bat osatzen dutenean, bi izenak beti marratxo
(-) baten bidez bereiziko dira, izendegi, zerrenda, seinale eta abarretan: Arratzua-Ubarrundia
(A), Beintza-Labaien (NG), Ezkio-Itsaso (G), Gamiz-Fika (B), Labetze-Bizkai (NB), MauleLextarre (Z)...».
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Estrada / Fandangone (708-710. or.): Lema bakar bezala Estrada utziko
genuke eta bigarren mailako alonimo modernoago legez, bestea. Azken
hau, hala ere, paragogerik gabe idatzi behar da, Fandangoena (-a), dokumentazioak ongi erakusten digun bezala.
Etxezarre (711. or.): Etxezarra (-a) idatzi behar da izen hau, paragogerik gabe
eta mugatzaileaz, haren galeraren frogarik ez baitugu.
Ezkiagabeko (712-713. orr.): Mugatzaileari eutsi behar zaio, idatzizko lekuko
tzetan duela gutxira arte iraun duelako. Ezkiagabekoa (-a) alegia.
Ezkiagagoiko (713-714. orr.): Id. Ezkiagagoikoa (-a).
Ezkiagalarre (715. or.): Ezkiagalarra da aldaera jatorra, estandarizaziorik eta
mugatzailerik gabea. Ahoz ere hala batu da. Generiko honen erabileraz,
ikus gorago Araneko larre (421. or.).
Fandangoneko zubia (715. or.): Ikus gorago Estrada / Fandangone (708-710.
orr.) izenez esandakoa. Bigarren izena Fandangoena denez gero, Fandangoeneko zubia idatzi behar da haren erreferentzial hau.
Frantzune (715-717. orr.): Guk Frantxuena (-a) idatziko genuke zalantzarik
gabe, txistukari sabaikariaz eta paragogerik gabe. Tarteko -tz- ezbaizko
horretaz, ikus gorago ere, Frantzunatxeta (256-258. orr.).
Garaldegane (719. or.): Paragoge modernorik gabeko Garaldegan litzateke
arauzkoa. Horren gainean, ikus gorago Aritzatxugane (363. or.).
Goiko larre (720. or.): Mugatzailerik gabeko Goiko larra da tradiziozkoa eta
arauzkoa, ahoz ere jasoa. Generiko honen erabileraz, ikus gorago Araneko larre (421. or.).
Irabiene (721-722 eta 722. orr.) baserria eta parajea: Paragoge berririk gabeko Irabien litzateke arauzko aldaera jatorra, dokumentazioak argi erakusten duen bezala. Desitxuraketa horiek saihesteko bide egokia litzateke,
ahal dela, -e- epentesirik gabeko deklinabide jasoa erabiltzea, hau da,
Irabien, Irabienen, Irabiengo, Irabiendik, Irabienera...
Irabienetxikerre (722. or.): Inolako tradiziorik ez duten bi paragoge sartu dira
toponimo bakarrean. Guk, duda barik, Irabientxikerra (-a) proposatuko
genuke normalizaziorako.
Iraebagia (723. or.): Ahoz gertatzen den -a+e- > -e- idaztea zilegi da, hala
egin ohi baita deklinabide jaso arruntean ere (harritza > harritzetan).
Irebagia (-a) emango genuke guk, beraz. Lekukotzarik ezaren ondoriozko
hipotetikotasunaz, hala ere ikus gorago Otaebagia (475. or.).
Kañua (726. or.): Lekukotza dokumental bakarra dago eta bustidurarik gabea
da –eta orobat Probostuena / Majerine (755-756. orr.) baserriari dagokion
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Canhuene lekukotza–. Etimoaz egin daitezkeen hipotesiak hipotesi, guk
Kanua (-a) jarriko genuke.
Karabigane (726-727. orr.): Guk ondo dokumentatzen den Karabigoiko soloa
(-a) lehenetsiko genuke. Bestea, bigarren maila batean bada ere, arauz
eman nahi izanez gero, paragogerik gabe eskainiko genuke, Karabigan.
Horrek deklinabidean lituzkeen ondorioez, ikus gorago Aritzatxugane
(363. or.) izenean esandakoa.
Karabiko solo (727. or.): Genitiborik gabeko Karabisolo aldaerak ere badu
oinarri dokumentala eta guk hobetsiko genuke, erabilerarako problema
gutxiago ematen baitute hitz bakarrean idatzitako izenek.
Kontzeneburu (727-728. orr.): Kontzenburu espero zitekeen, baina Kon
tzenaburu da dokumentazioak iradokitzen digun era arauzkoa. Onartu
behar da jaso den lehenbiziko lekukotza dokumentala (1869) Conceneburu dela, baina hala ere guk euskalkiaren sistema tradizionalari eutsiko
genioke eta Kontzenaburu idazkera arauzkoa proposatuko genuke.
Landagoiko (728-729. orr.): Guk hori Landagoikoa (-a) idatziko genuke,
dokumentazioarekin bat. Hala ere, badaude beste aukera batzuk: Zubilanda, Irabien, Martena (-a), Zelai(goiko)a (-a)...
Larrañe (730. or.): Paragoge berri hori ez da arauzko grafian islatu behar.
Ahoz Larriñé esaten dela kontuan izanik, ez zaigu zilegi iruditzen -ai- >
-a- soluzio hori maila idatzian aintzat hartzea. Generiko arrunta denez
gero, Larraina (-a) idazkera estandarra ere kontsidera liteke. Ikus gorago
ere Larrañe (463. eta 506. or.).
Lauaritzeta (730. or.): -aritzeta hori ez da mendebalde honetan erraz justifika
tzen, bertoko aldaera jatorra -aretxeta baita. Lekukotza dokumentalik
ezak hipotesi etimologikoen planoan mugitzea baino ez dute ahalbidetzen
baina, hala ere, guk Lauaretxeta idatziko genuke.
Leixarreta (730. or.): Guk ahoz ere jaso den Lexarreta era hobetsiko genuke,
mendebaldeko tradizio idatziarekin bat datorrena. Ikus gorago Leixar
txueta (466. or.).
Luberri (731. or.): Dudatu ere gabe Lubarri da mendebaldean aldaera arauzko
bakarra. Ikus gorago ere Luberri (466. or.)
Mazaleriaga (731-733. orr.): XVII. mendean jasotako lekukotza dokumental
pare batengatik, gu ez ginateke -aga atzizkia berreskuratzen saiatuko eta
Mazaleria proposatuko genuke besterik gabe, bai toponimo honetarako
eta bai beraren eratorri guztietarako ere: Mazaleriaga > Mazaleria (733.
or.), Mazaleriagaburu > Mazaleriaburu (734. or.), Mazaleriagako zubia
> Mazaleriako zubia (734. or.).
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Motortze (736. or.): Ez dago apenas daturik baina, segur aski, era zuzena
Motortza izango litzateke, oharretan iradokitzen denaren kontra, berezko
-a lukeena.
Nafarrolabeko (739-740. orr.): Mugatzailea dokumentatu ez ezik, ahoz ere
jaso da eta bizirik ehortzi baino hobe genuke, eutsiko bagenio. Arauzko
grafia, beraz, Nafarrolabekoa (-a) da.
Nafarrolaerdiko (740-742. orr.): Id. Nafarrolaerdikoa (-a).
Nafarrolagoiko (742-743. orr.): Id. Nafarrolagoikoa (-a).
Olatze (747. or.): Arauzko aldaera mugatzailerik eta paragogerik gabeko
Olatz tradiziozkoa da mendebaldean.
Olazarre (747-748. orr.): Arauzko era proposatzeko, paragoge moderno hori
gabeko Olazar hobetsiko genuke.
Ormeta (748. or.): Guk ere horrelaxe proposatuko genuke. Hala ere, ematen
duen azalpena ez dugu egokia ikusten. Funtsean, -eta atzizkia lotzean
gertatzen den hiatoaren soluzioa da arazoa. Bokalismoa azken finean, eta
kasu honetan -a+e- > -a- da gertatutakoa. Hori ez da normalena, hala
ere. Lege morfofonologiko hedatuena -a+e- > -e- ematen duena da. Hurrengo toponimoan, Ortueta (748. or.) dugu, ahoz Ortúta jaso beharko
zena, baina Ortúeta jaso dena, hiatoa osorik mantenduz.
Poiuko Ugarte torrea (754-755. orr.): Adierazpide arrunta barik, oikonimoa
ere ekoitz zitekeen. Usadioei jarraituz, Ugartetorre izan liteke irteera bat,
edo Poiugartetorre konplexuagoa... Ausartegia ere irudi liteke.
Probostuena / Majerine (755-756. orr.): Guk lema bakarra utziko genuke,
Probostuena (-a). Bigarren mailako alonimoa Majeriena (-a) idatzi behar
litzateke, nahiz dokumentazioan jasotzen den haren lekukotza bakarra
Mageria den.
Santierrotane (756-757. orr.): Arauzko lema bezala Tellaerrota hobetsiko
genuke, eta bigarrenik Marialmikena (-a). Loitzaga ere onar liteke aldaera historiko gisara. Santierrotena (-a), ordea, –honela idatzirik, noski–
azken orduko «goitizen» gisara aipatuko genuke bakarrik.
Torre (758-759. orr.): Poiuko Ugarte (754-755. orr.) torrean bezala, hau ere
Ugartetorre izendatuko genuke, bereizte aldera, Artikaugartetorre ere
izan litekeena. Bestela Artikatorre «pobreagoa» ere utz liteke. Torre hu
tsa lagatzea, ordea, zer egin ez dakigulako toponimoa baztertzea da. Ikus
gorago egoera berean dagoen Torre (580-581. orr.) leku-izena ere.
Tranpa (761-762. orr.): Badirudi Tranpena (-a) egokiagoa litzatekeela, dokumentazioan ez ezik, ahoz ere atzizkia ibiltzen da eta.
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Tranpanaurre (762. or.): Aurrekoarekin bat etorriz, Tranpenaurre idatzi behar
genuke. Ohar gaitezen, ahoz ere -a-+-e- > -e- egiten dela, Tranpe- emanez alegia.
Tranpaneburu (762. or.): Id. Arauzko era Tranpen(a)buru da, tarteko muga
tzaile horrekin aukera biak posible direlarik.
Tranpanondo (762. or.): Id. Izen hori arauz Tranpenondo idatzi behar genuke,
edo Tranpena (-a) hutsa, dokumentazioari kasu eginik.

Tribizkoerrota (766-767. orr.): Bai dokumentazioan eta bai ahoz jasotzen den
genitiborik gabeko aldaera hobetsiko genuke guk, Tribizerrota alegia,
erabilerarako buruhauste gutxiago ematen ditu eta.

Tribizkoerrotako zubia (767. or.): Aurrekoarekin bat, Tribizerrotako zubia
emango genuke edo, bestela, Tribizko zubia, besterik gabe.
Tribizko kantara (767. or.): Generiko hori, kantera idatzi behar da. Ikus gorago Galdizko kantarak (443. or.) izenerako esandakoa.

Txominantone / Poiuerrota (768-769. orr.): Poiuerrota izenari emango genioke lehentasuna lema bezala. Ugarterrota ere onar liteke alonimo legez.
Ahoz gehien ibiltzen denaren arauzko era Txominanton edo Txominantonena (-a) izango litzateke, paragogerik –eta agian haplologiarik– gabe.
Utzueneko zubia (772. or.): Otxoeneko zubia (-a) ere kontsidera liteke. Ikus
gorago Almikerrota / Utzuene (675-677. orr.) eta han egindakoaren arabera jokatu.
8. DEMIKU AUZOA
Aldatze (788. or.): Arauzko grafia Aldatza (-a) emango genuke guk. Ikus
gorago ere Aldatze (589. or.).

Ameta (789. or.): Ametalubarri aldaera dokumental «osoagoa» proposatuko
genuke normalizaziorako, ahoz laburrago esatea zilegi bada ere.

Areaga (789-790. orr.): Proposatzen den lemaren grafia zuzena den arren,
zalantza daukagu dokumentazioan jaso den Arego- horrekin. Arego Biz
kaiko kostaldean aurki daitekeen deitura da eta ez da Areaga eraren desi
txuratze bat.
Ariztitxu (790. or.): Dokumentazioan beti -i- jaso den arren, guk Arestitxu
emango genuke arauzko bezala. Ikus gorago Arezti (422-423. orr.).

Arruane (791. or.): Arruena (-a) espero zitekeen. Hala ere, bitxia iruditzen
zaigu maiz -e paragogikoa jaso izana eta, batez ere, Arruane izatea lehenbiziko lekukotza dokumentala (1870). Arrua(n)barrena «osoagoa» ere
aukera interesgarria da.
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Atxikagane (792. or.): Atxikagan edo Atxikalanda proposatuko genuke guk.
Aurrekoaren deklinabideaz, ikus gorago Aritzatxugane (363. or.).
Beiti (792. or.): Dokumentazioan oraintsura arte (-1934) hala jaso delako,
mugatzaileari eutsiko genioke eta Beitia (-a) emango.

Biribille (793. or.): Guk paragogerik gabe eta -a amaierarekin emango genuke,
Biribilla (-a). Ikus hurrengoaren dokumentazioko Biribillape ugariak.

Biribilpe (793-794. orr.): Oso dokumentatua dago -a- eta guzti eta, beraz,
arauzko era bezala Biribillape proposatzea litzateke zuhurrena, irregular
samarra bada ere.
Elezbide (794. or.): Baliteke honela izatea, baina dugun lekukotza bakarrak
Lezbide da eta, beste oinarririk gabe, gu ez ginateke ausartuko.

Elizalde (794. or.): Eleizalde oinarri izanik, mendebaldeko era jatorra Elex- da eta
guk horixe hobetsiko genuke, nahiz lekukotza guztiak kontrakoa dioten –hori
bai, denak 1901-1945–. Ikus honen gainean gorago Elizalde (597. or.).

Elizoste (794-795. orr.): Honen lekukotzek hitz honen aldaera bizkaitar jatorraren berri sakabanatuak ematen dituzte. Guk tradizio horri eutsirik,
Elexoste hobetsiko genuke.

Fradu (798-799. orr.): Lekukotzek argi erakusten dute mugatzailearen galera
berrikeria dela. Beraz, Fradua (-a) da arauzko idazkera jasoa.
Josene (801. or.): Toponimo gardena da eta tradizioari segiturik, Josena (-a)
da bere arauzko idazkera.
Kandelarioko ermita (801-802. orr.): Garbikundeko Andra Maria aipatzen den
bezalaxe, adbokazio historiko normalizatuaren berri ematea ez legoke
sobran, Done Justi eta San Pastor alegia40.

Karrakane (803. or.): Karrak(a)ena(-a) hobetsiko genuke guk, tarteko -a- horrekin zer egin behar den argi ez badugu ere.

Kerizeta (803. or.): Kerexeta litzateke mendebaldeko aldaera tradizionala. Ikus
gorago Kerizeta (461. or.).

Mallutze (804. or.): Ditugun datu guztiak moderno samarrak dira eta -e amaiera hori daramate. Hala ere, guk Mallutza emango genuke arauzko gisa.
Masuane (805. or.): Paragogea lehenbizikoz 1870ean dokumentatzen den
arren, -a amaiera jatorra 1952ra arte heltzen da. Edonola ere, guk Masuena (-a) tradiziozkoaren alde egingo genuke.

Montesillo (806. or.): Ahoz hala jaso den arren, dokumentazioak (1901-1944)
Montesino(s) erakusten du salbuespenik ere gabe. Hortaz, guk Montesino
jarriko genuke, gehiegi gustatzen ez zaigun arren.
40

San, santu, done eta besteren erabilera, Euskaltzaindiaren 125. araua.
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Perretxiñe (807. or.): Dokumentazioan hainbestetan ageri den paragogerik
gabeko aldaera tradizionala proposatuko genuke guk normalizaziorako,
hau da, Perretxin. Deklinabide jasorako, hala ere, ondorio bortitzak ditu.
Ikus honen gainean gorago Aritzatxugane (363. or.).
Portu (808. or.): Bere horretan pobre samarra deritzogu eta, agian, Demikuportu edo antzeko izen «aberatsagoa» atontzeko ausardia har liteke.
Sakone (809. or.): Dudarik gabe, ahoz ere jaso den Sakona (-a) emango genuke.
Tontorre (809. or.): Dokumentazioak argi erakusten du zein den tradizioa,
Tontorra (-a) alegia.
Txikitiñene (809. or.): Hobetsi den izena Txikitiñena (-a) idatzi behar litzateke.
Hala ere, Miraflores izena ager liteke lema bezala, bestea bigarren mailako herri-deizio legez eskainiz.
Txomekane (810. or.): Paragogearen lehen lekukotza 1823koa den arren, -ena
amaieraren azkenekoa 1952koa dugu eta era erregularra hobetsiko genuke
dudatu ere gabe, hau da, Txomekena (-a).
Uriartebeko / Anamariane (810-812. orr.): Mugatzailea arbitrarioki kendu
zaio, dokumentazioak eta ahozko bilketak salbuespenik gabe eusten baitiote. Hortaz, arauzko izena Uriartebekoa (-a) da. Bigarren aldaera oharretara pasatuko genuke goitizena delako. Hala ere, Anamariena (-a)
idatzi behar da, noski, paragogerik gabe eta modu tradizionalean.
Uriartegoiko (812-813. orr.): Uriartebeko (810-812) izenari buruz esan duguna kontuan izanik, hemen ere Uriartegoikoa (-a) eman behar da arauzko
izen gisa, nahiz Uriarte huts laburtua ere ibiltzen den.
Zabala (813. or.): Zabala izeneko beste baserri batzuetatik bereiztu behar
zenean, era osoa aipatuko zen segur aski, usadioari jarraituz, Demikuzabala (-a) izango zena. Guk horixe proposatuko genuke, ahozko aldaera
laburturako aukera oharretan aipatuta.
9. ARRANOTEGI AUZOA
Arezti (828. or.): Guk Aresti idatziko genuke, noski. Ikus gorago Arezti (422423).
Ariztitxu (828-829 eta 829. orr.): Id. Dokumentazioan ageri den Arestitxu
tradiziozkoa idatziko genuke.
Arranotegi / Txinbelane (829-830. orr.): Leman izen bakarra agertzea komeni da. Bigarren aukeraren arauzko grafia mendebaldeko tradizio idatziari
eutsiz eskaini behar da, hots, Txinbelena (-a).
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Arranotegiburu (830. or.): Kasu honetan ez dugu mugatzailea edekitzeko
arrazoirik ikusten eta Arranotegiburua (-a) proposatu behar da normalizaziorako.
Arrilabane (831. or.): XIX. mendean paragogea ondo dokumentaturik dagoen
arren, guk Arrilaban hobetsiko genuke.
Bistalegre (832-833. orr.): Vistalegre idazkera litzateke propioa, euskaraz ere
ibiltzen dela argi badago ere.
Erramontxune (833-834. orr.): Guk lehentasuna Bustargillea (-a) izenari
emango genioke, eta ez oharretan ematen den Bustargilia aldaerari. Bigarren aukera gisa Lokedobekoa (-a) emango genuke. Egileek hautaturiko
aldaera, guk goitizen gisara utziko genuke eta Erramontxuena (-a) ida
tziko. Ikus beherago Lokedo (839-840. orr.).
Erramontxuneko atxa (834. or.): Aurreko izenarekin markatu den bideari
jarraituz, Erramontxueneko atxa (-a) idatziko genuke, noski.
Estratzaillune (835-836 eta 836. orr.): Paragoge berri hori gabeko aldaera da
normalizatu behar dena maila jasoan. Guk Estratzaillun emango genuke.
Honek deklinabide jasoan izango lituzkeen ondorioez, ikus gorago Ari
tzatxugane (363. or.).
Frantzuneko atxa (837. or.): Guk Frantxuen- hasiera hobetsiko genuke. Ikus
gorago Frantzunatxeta (256-258. orr.).
Frantzuneburu (837. or.): Aurrekoari segiturik, Frantxuen(a)buru idatziko
genuke. Ikus gorago Frantzunatxeta (256-258. orr.).
Kantaratxu (838. or.): Bokal asimilaziorik gabeko Kanteratxu era normala hobe
tsiko genuke, noski. XX. mendeko lekukotza guztiak, hala ere, harmonizaturik daude. Honen gainean, ikus gorago Galdizko kantarak (443. or.).
Laubidietazpi (839. or.): Guk Laubidietaxpe emango genuke. Oso ohikoa da
axpe eta azpi osagaien nahastea edo interferentzia, segur aski sinonimian
ere oinarri duena eta, beraz, «herri-etimo» bezala kontsidera genezakeena. Berezia da -bide-eta- elkarketan -ee- taldeak ematen duen -ie- disimilatua. Ohikoan ez da arauzko idazkerara eramaten, baina kasu honetan
idatzizko tradizio handia dauka (Laubidieta 1021-1022. orr.) eta ontzat
eman liteke.
Lokedo (839-840. orr.): Guk Lokedogoikoa (-a) era osatuagoa emango genuke,
gorago aipatu dugun Lokedobekoa (-a) izenarekin bikote egiten duena.
Ikus Erramontxune (833-834. orr.).
Longane (840-841. orr.): Dokumentazioan oso argi eta ugari ikusten da zein
den tradizio idatzia eta guk horixe proposatuko genuke normalizaziorako,
Longena (-a) alegia.
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Sagargane (845. or.): Guk paragoge berritzaile hori gabeko Sagargan emango
genuke, noski. Deklinabide jasoan mugatzailerik ezak dakartzan ondorioez, ikus gorago Aritzatxugane (363. or.).
Txinbelaneko bizkarra (846-847. orr.): Ahozko lekukotzan ondo ikusten da
zein den sakonean dagoen deklinabide sistema. Guk, noski, Txinbeleneko
bizkarra (-a) erregularra idatziko genuke hau. Ikus gorago Arranotegi /
Txinbelane izenean esandakoa (829-830. orr.).
10. MAÑU AUZOA
Mañu (850-857. orr.): Euskaltzaindiak41 aspaldian gomendatu duen Mañua
(-a) mugatzaileduna proposatuko genuke guk ere arauzko grafia moduan.
Andiriminieta (860-861. orr.): Lema bezala aukeratu denak egia izateko aukerak balitu ere, ez da batere zuhurra hipotesi mailan mugituz, inolako oinarri dokumentalik gabe, normalizazio bat bultzatzen saiatzea. Posibleena, ordea, jatorrizkoa Andraermita izatea da, Bizkaiko toki askotan
legeztxe, Andraerminta herri-aldaera izango zuena (bustiduraz -ermin
txa). Dokumentatuena, hala ere, Andramarieta da eta guk horixe emango
genuke arauzko proposamen legez.
Ariztitxu (862. or.): Dokumentazioan oinarri nahikorik duen Arestitxu idatziko
genuke guk, mendebaldeko tradizioarekin bat. Ikus gorago Arezti (422423. orr.).
Arrilabane (862-863. orr.): Toponimo modernoa da eta paragogerik gabeko
Arrilabana (-a) emango genuke guk dudarik ere gabe.
Balentiñene (867-868. orr.): Balentiñena idatziko genuke guk, noski. Bigarren
aukera gisa, Mañubeko(etxe)a (-a) ere aipatuko genuke guk, baina Mañuan badaude beste Bekoetxe batzuk eta nahasgarria izan daiteke.
Beko arizti (869. or.): Ez dago dokumentaziorik, baina Beko aresti idatziko
genuke guk mendebaldeko usadioan bezala. Ikus horretaz gorago Arezti
(422-423. orr.).
Bentazarpe (871. or.): Lekukotzarik jaso ez bada ere, -a mugatzailea arrazoirik
gabe kendu zaio. Guk Bentazarpea (-a) proposatuko genuke normalizaziorako.
Bentazarre (871-872. orr.): Paragoge berri hori ez genuke inola ere arauzko
grafian onartuko. Bentazar, beraz.
41

2001.

Onomastika batzordea: Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-entitateak, EUDEL, Bilbo,

BERMEOKO TOPONIMIA LANAREN AZTERKETA KRITIKOA - Patxi Galé

787

Biorgorta (872-873 eta 873. orr.) eta Biorgortaburu (874): Proposatzen den
bilakaera oso posible da eta hipotesia ondo formulatuta dago –hipotesia
dela esan gabe, ordea–. Orain bakarrik datuak falta dira, hots, dokumentazioan Beor- hori jasotzea. Hala balitz, toponimo hori Beorgorta idatzi
behar litzateke, baina besterik ezean, guk Biorreta eta Biorretaburu seguruagoak hobetsiko genituzke.
Bistalegre (874. or.): Vistalegre izango litzateke arauzko idazkera logikoena.
Ikus gorago ere Vistalegre (832-833. orr.).
Elizalde eta Elizondo (874. or.): Guk Bizkaiko Elex- hasiera jatorra hobetsiko
genuke kasu bietan. Ikus gorago Elizbide (534. or.).
Erdikoetxe (875-876. orr.): Oharretan aipatzen den bigarren aukera onargarria
da, baina Pototxuena (-a) idatzi behar litzateke.
Etxebarri (880. or.): Dokumentazioan hura gabe ere jaso den arren, guk muga
tzaileari eutsiko genioke dudarik ere gabe, hots, Etxebarria (-a).
Gortaederrebeko (882-883. orr.): Tarteko -eder osagaian ihartutako -e epentetikoa ez genuke inola ere onartuko, dokumentazioak erakusten duenez,
berrikeria delako. Kontrara, ahoz ere jaso den mugatzaileari eutsiko genioke eta arauzko aldaera Gortaederbekoa (-a) litzateke, beraz. Nahi
balitz, Gortaederrabekoa (-a) ere onar liteke, egoera horretan muga
tzaileek irautea fenomeno errekurrentea da eta. Ikus beherago ere Gortaederregoiko (883-884. orr.) eta hautu biak batera egin.
Gortaederrerdiko (883. or.): Hemen epentesi konturik ez badugu ere, muga
tzailearekin berdin jokatu behar litzateke, hots, Gortaederrerdikoa (-a).
Gortaederregoiko (883-884. orr.): Id. Guk Gortaedergoikoa (-a) hobetsiko
genuke, baina Gortaederragoikoa (-a) ere onargarria litzateke. Ikus Gortaederrebeko (882-883. orr.) eta hautu biak batera hartzea komeni da.
Gortaederre (884-885 eta 885-887. orr.): Guk Gortaederra (-a) aldaera muga
tzaileduna hobetsiko genuke. Edozein kasutan ere, paragogea moderno
samarra da eta ez da arauzko grafian isla eduki behar.
Hipolitone (887-888. orr.): Baserriaren arauzko izena Bidekoetxea (-a) edo
antzeko zerbait da (Bidetxe, Bidekoa (-a)...). Lema bezala jarri den herrideizioa goitizena da eta, idaztekotan, Hipolitoena (-a) idatzi behar da
Bizkaiko usadio oikonimikoak errespetaturik.
Iraebagieta (888. or.): Guk ez dugu -ae- hiatoa gordetzeko motiborik ikusten,
-ae- > -e- soluzioa euskara estandarrean ere eman ohi delako. Irebagieta
idatziko genuke, beraz.
Iturralde (889. or.): Mugatzaileari eutsiko genioke, XX. mendera arte heldu
delako bizirik. Beraz, Iturraldea (-a) emango genuke arauzko gisa.
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Iturrizarre (892. or.): Toponimo horren datu dokumentalik ez badago ere, guk
Iturrizarra (-a) proposatuko genuke, era jator osoa ahoz behin jaso da eta.
Joseandiane (894. or.): Izen hori Joseandiena (-a) idatzi behar da, paragogerik gabe eta tradizio oikonimikoari eutsirik. Mendizabal ere ontzat har
tzeko moduko izena da.

Kanone (895-896. orr.): Izen hori ere paragogerik gabe idatzi behar litzateke,
Kanon edo Cannon alegia. Hala ere, toponimo hau Bermeoko kultur
ondarearen inbentario batean agertzea bitxia egiten zaigu...
Karabigane (896. or.): Paragogerik gabeko Karabigan da arauzkoa. Deklinabide jasoan honek dituen ondorioez ohartzeko, ikus gorago Aritzatxugane
(363. or.).
Katalane (898. or.): Paragogerik gabeko Katalan litzateke arauzkoa edo, nahi
balitz, Batxikatalan «osoagoa» hobets liteke. Erdikoetxe eta Iturribide
deizioen grafia egokia aipatzea ere ez legoke sobran.

Kateazarre (899-901. orr.): Paragogea ez da arauzko grafiara eraman behar
eta Kateazar idatziko genuke, noski. Mugatzailerik gabe proposatzean,
kontuan izan deklinabide jasoa, ahal dela, epentesirik gabe egitea
gomendatzen dela: Kateazar, Kateazarren, Kateazarko, Kateazartik, Kateazarrera...
Kolisone (901-902. orr.): Guretzat argi dago babestu behar den baserriaren
izena Pepemozoena (a) dela. Kolisone horren azalpena falta da oharretan.
Haren txistukari bustiaren bazterketa ere ez dugu ulertzen. Etxearen goitizen mailako bezala, hala ere, Kolixoena (-a) eman liteke, paragogerik
gabe.

Komaistene (902. or.): Goitizen hori –bigarren maila batean eta ez leman– paragoge gabeko Komaistena (-a) emango genuke guk arauzko grafian. Hala
ere, etxearen izena babestu behar dugu maila jasoan eta hau Mañuzarragoikoa (-a) da, gure ustez. Hauxe agertu behar litzateke lema bezala.

Kristobalene (902-903. or.): Dudarik gabe, Kristobalena (-a) da toponimo
horren arauzko idazkera.

Landane (903. or.): Guk Landa hutsa edo Landena (-a) idatziko genuke, ohiko
-ena > -ene paragoge desitxuratzailea islatu gabe. Hemen egiten den
aukeraren arabera jokatu behar da hurrengo bietan ere.
Landanebeko (903-905. orr.): Bistan da Landabekoa (-a) edo Landenabekoa
(-a) idatzi behar dela leku-izen hau maila jasoan, beti ere, aurrekoari
eman zaion soluzioari jarraituz. Ikus, beraz, Landane (903. or.).
Landanegoiko (905. or.): Arauzko idazkera Landagoikoa (-a) edo Landenagoikoa (-a) izan liteke. Aurrekoetan egindako aukeraren arabera. Ikus,
beraz, Landane (903. or.).
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Larre (906. or.): Ikertzaileek euskara estandarrean jarri nahi izan badute ere,
bermeotarrek Larra dialektal jatorrari eusten diote. Guk ere, Bizkaiko
aldaera jator hori hobetsiko genuke, noski. Ikus gorago Araneko larre
(421. or.).
Lauziriko arezti (906. or.): Generiko horren idazkera jator jasoa mendebaldean
aresti da eta horrela eman behar da toponimo hau, dokumentazioarekin
bat. Ikus gorago Arezti (422-423. orr.).
Leixarreta (906. or.): Guk Lexarreta nahiago genuke. Ikus gorago Leixar
txueta (466. or.) eta are gorago Kerizeta (461. or.).
Manutxuibarrene (907-909. orr.): Guk paragogerik gabe idatziko genuke
euskaraz, hots, Manutxuibarrena (-a).
Mañugoiko (909-910. orr.): Baserri multzoa den aldetik eta ahoz ere hala jaso
delako, mugatzailea ez genuke desagertutzat emango. Mugatzaile hori
singularra nahiz plurala izan liteke, hau da, Mañugoikoa (-a) edo Mañugoikoak (-ak).
Mañugoikoatzeko (910. or.): Mugatzailea bizirik dago eta eutsi behar zaio.
Arauzko grafia, beraz, Mañugoikoatzekoa (-a) da. Agian dokumentazioan
gaztelaniaz jaso denaren euskal ordaina ere eskain liteke izen historiko
gisara: Mañunagusia (-a).
Mañugoikoaurreko (911. or.): Mugatzaileari eutsi behar zaio, dokumentazioan eta erabileran egiten den bezala. Hortaz, Mañugoikoaurrekoa (-a)
idatzi behar da.
Mastizarre (912. or.): Guk Mastizarbarrena (-a) aldaera osoagoa hobetsiko
genuke. Lehen osagaiaren mugatzailea mantentzen duen Mastizarrabarrena (-a) ere onargarria litzateke.
Mungiarrenebeko (916-917. orr.): Mungiarrenabekoa (-a) edo Mungiarrena
(-a) hutsa emango genuke arauzko izen jaso gisa, paragogerik gabe baina
mugatzaile eta guzti. Bigarren mailako deizio bezala Laubidietabekoa (-a)
ere aipatu behar litzatekeela uste dugu.
Mungiarrenegoiko (917. or.): Aurrekoa ez bezala, badirudi kokatzailea beharrezkoa duela, mugatzaileaz lagundua beti ere, hots, Mungiarrenagoikoa
(-a). Laubidietagoikoa (-a) ere aipa liteke aukera bezala.
Oiangorta (919. or.): Abaroarrizurieta izena ere ontzat eman liteke, aukera
historiko bezala bada ere.
Sangresilla (928. or.): Dokumentatzen den bakarra Sangrasilla da eta guk
horrela emango genuke, nahiz eta asimilazio arrunta izan litekeen (-a-e- >
-a-a-). Kontrako bokalismoak ere (-a-i- > -e-i-) baluke azalpena, ondoko
-i- bokalaren balizko eraginagatik.
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Zabale (932. or.): Dudarik ere gabe eta dokumentazioak argi erakusten duen
bezala, Zabala (-a) da arauzko era. Dokumentazioan jaso den
Zabalabasoa(k) (-a edo -ak) generikoduna ere egokia litzateke.
Zabalene (932-933. orr.): Dauden datuak ikusirik, guk Mintegizabala (-a) «osoagoa» emango genuke, erabileran laburtzeko aukera beti egongo da eta.
Zabaletxubaso (933. or.): Lehen osagaiaren -e paragogiko hori –epentesi bihurturik– ez da beti agertzen ahozko lekukotzetan, oraindik aldaera jatorra darabilen bermeotarrik badago eta. Beraz, Zabaltxubaso idatzi behar
da toponimoa.
11. SAN PELAIO GIBELORTZAGAKOA AUZOA
San Pelaio Gibelortzagakoa (938-941. orr.): Gibelortzaga toponimoa birsor
tzeko ahaleginak ontzat ematen ditugu. Hala ere, izen luze hori egokiagoa
iruditzen zaigu ermita ezaguna izendatzeko, auzunearen izentzat Gibelor
tzaga toponimo hutsa lagaz. Era honetako izenak birsortu nahi direnean,
aldi baterako parentesia erabili ohi da, ezagunagoa den izena –ordezkatu
nahi dena– agertzeko, erabiltzaileak ohituratzen diren artean. Hagionimoekin maiz gertatzen dira ordezkatze hauek eta atzera toponimo zaharrak errekuperatzea ontzat eman ohi da, santu izenak tenpluetarako utziz
beti ere. Gibelortzaga (San Pelaio) emango genuke, alegia42.
Arezti (945. or.): Guk Arestiena (-a) edo Arestiko soloa (-a) emango genuke
arauzko idazkera bezala, beti ere, -s-rekin. Ikus gorago Arezti (422423. orr.).
Bistalegre (946. or.): Agian zuzenago –eta propioago– litzateke Vistalegre
idaztea. Ikus gorago Bistalegre (832-833. orr.).

Donprimone (946-947. orr.): Bizkaiko usadioari jarraiki, guk dudarik gabe
Donprimoena (-a) emango genuke arauzko grafia legez.
Ermu (947-948 eta 948-949. orr.): Dokumentazioa ikusirik, mugatzaileari
atxikitzen saiatu behar dela dirudi, Ermua (-a) alegia.
Ermubeko (949. or.): Mugatzailerik eza azken orduko galera dela erakusten
du dokumentazioak eta atxiki behar zaio, Ermubekoa (-a) arauzko idaz
kera normalizatzen saiatuz.
Ermugoiko (949-950. orr.): Id. Ermugoikoa (-a).

42
Euskaltzaindiak, hala ere, datu hauen berri izan baino lehen, Doneperai izena proposatu
du auzo honen arauzko izen bezala, San Pelaio ere onargarria izanik. Onomastika batzordea:
Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-entitateak, EUDEL, Bilbo, 2001.
Kontuan izan bedi, bestalde, San, Santu, Done eta besteren erabilera titulua daraman
Euskaltzaindiaren 125. arauan, Done Pelaio era jasoa hobesten dela adbokazio honetarako.
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Gaztelugatxe (950-953. orr.): Dokumentazioaren bilketa oparoak erakusten
digunez, izen horretako paragogea moderno samarra da eta idatzizko
mailan, hura gabeko aldaera gure egunetara arte heldu da. Dudarik ere
gabe, Gaztelugatx emango genuke arauzko era gisa.
San Juan Gaztelugatxekoa (950-953 eta 953-954. orr.): Ez genuke proposamena aldatuko, baina kontuan izan behar da Euskaltzaindiak adbokazio
horren aldaera jaso bezala Done Joane eman duela43 eta nonbait aipatu
behar litzatekeela, bide egiten joan dadin.
Gisastipe (955. or.): Guk -barrena posposizioa hobetsiko genuke, tradizio
luzeagoa izateaz gainera, hain gardena –eta aldakorra– ez delako.
Proposatzen den -pe horrek ez du oinarririk bat ere, dokumentazioan -ve
delako ageri dena (euskaraz -be idatzi beharrekoa). Nolanahi ere, guk
Gisastibarrena (-a) hobetsiko genuke.
Goientzabale (955-956 eta 956-957. orr.): Paragoge berri hori gabeko izen
garbia da arauzkoa, Goientzabal alegia. Mugatzailea galdutzat emango
genuke, alegia. Erabaki honek deklinabidean dituen ondorioez, ikus gorago Aritzatxugane (363. or.).
Goientzabaleburu (957. or.): Tarteko -e- hori babes lezaketen lekukotzak
daudela ere, guk Goientzabalburu proposatuko genuke arauzko grafia
legez.
Irabiaga (958-959. orr.): Irabien eta Ibadiaga lekukotzak formalki erlaziona
tzen dituen bilakaera hori ez zaigu sinesgarria egiten. Elkarretatik eratorri
ez baina elkarren interferentzia izateak errazago azalduko luke gertaturikoa. Etimo ilunekoa izanik ere, guk Ibadiaga emango genuke arauzko
lema bezala, ahoz Ibijjaga ematen duena. Irabien aldaera historiko gisa
aipatuko genuke bigarren maila batean.
Iratzagorri (959. or.): Ohar linguistikoetako hipotesia oso egokia da, baina
hipotesia azken finean. Bera frogatzen duen daturik ageri ez den bitartean,
Itzagorri utzi behar da.
Kukutze (959-960. or.): Itxuraldatu gabeko Kukutza darabilen bermeotarrik
badago oraindik eta halaxe idatzi behar da errepikatutako toponimo hau.
Kasu honetan paragogerik ez baina -u-a > -u-e bokalismo arrunta dagoela
pentsa daiteke, amaierako bokala ez baita mugatzailea, berezkoa baizik.
Luisen arezti (960. or.): Generiko horren aldaera tradizionala mendebaldean
aresti da. Ikus gorago Arezti (422-423. orr.). Gainera, mugatzaileari eutsi
behar zaio dokumentazio modernoan ez ezik, ahoz ere jaso da eta. Luisen
arestia (-a) da, beraz, arauzko forma.
43

araua.

San, santu, done eta besteren erabilera izenburua daraman Euskaltzaindiaren 125.

792

EUSKERA – LIII, 2008, 3

Motze (961. or.): Paragoge hori ez genuke onartuko, nahiz eta lehenbiziko
lekukotzan (1895) -e ageri. Guk Mo(to)tza emango genuke arauzkotzat,
amaierako -a hori mugatzailea den ala ez ez dakigula.
Pozuillune (963-964. orr.): Lehen osagaiaren mendebaldeko aldaera jatorra,
Bizkaiko toponimian oso ugaria, Pozo da. Dokumentazioan jasotakoa,
beraz, ez da gaztelaniagatiko «kultismoari» bakarrik egotzi behar, euskaraz ere hala ibiltzen baita, ahozko lekukotzek ahobatez frogatu duten
legez. Ikus gorago Pozubaltze (618. or.). Paragogerik gabe Pozoilluna
(-a) idatziko genuke guk, noski.
Pozusikatu (965. or.): Id. Arauzko grafia, beraz, Pozosikatu da.

San Pelaio (965. or.): Ermitaren Done Pelaio adbokazio jasoa44 nonbait aipa
tzea ez legoke gaizki, lema bere hartan utziko bagenu ere.

Sanjuanalde (966-967. orr.): Guk Erkoreka izena hartuko genuke etxerako,
Sanjuanalde parajea badago eta izen hori ez delako galduko.
Sanjuanoñetze (967. or.): Bistan da bigarren osagaiak pairatu dituen bokalismoak eta paragogeak ez dutela lekurik arauzko grafia jasoan. Sanjuanoña
tza (-a) litzateke, beraz, lema zuzena.
Txarale (968-969 eta 969-970. orr.): Hartatik sortu diren zenbait eratorri ikusita (Txaralondo, Txaralpe...), bistan da Txaral dela sakonean dagoen
hitza eta -e hori paragogea. Hala ere, 1816an dokumentatzen da lehenengoz eta ia ahobatez jaso da idatzizko lekukotzetan. Guk Txaral hobetsiko
genukeen arren, ulertuko genuke Txarale uztea.
Urotze (974. or.): Etimoari buruzko hipotesia ondo dago, baina ausartegia
iruditzen zaigu arauzko grafia uste horretan oinarritzea, jasotako dokumentazioa kontra dagoelako. Guk honi kasu egin eta Urutza idatziko
genuke. Uste dugunez, ez dauka erlazio geografikorik San Andresen
dagoen Urotze (1041. or.) izeneko errekarekin.

Zezilioneko errekartea (974. or.): Ikus gorago Txaoletabeko (515. or.) izeneko lekuan eskaintzen den Zezilioena (-a) alonimoa. Ondorioz, bokal
guztiak dituen Zezilioeneko errekartea idatzi behar da.
12. KOSTALDEA
Akatxe (978-979. orr.): Guk dudatu ere gabe Aketx idatziko genuke. Hipotesi
bezala, etimoa eta bilakaera azaltzeko saioa egitea zilegi da: «Bigarrren
osagaia ‘(h)atx’ denez, kontsonantez amaitutakoa, bokal paragogikoa har
tzen du, baina kaletarren artean, amaierako bokal hau gabeko aldaera ere
44

araua.

San, santu, done eta besteren erabilera izenburua daraman Euskaltzaindiaren 125.

BERMEOKO TOPONIMIA LANAREN AZTERKETA KRITIKOA - Patxi Galé

793

ezagun-ezaguna da». Datuek erakusten dutena ez da, ordea, bokal paragoge bat, lehenbiziko lekukotzetan badagoen amaierako -e baten galera
baizik. Galera XIX. mendearen amaieran gertatu zela ere zehaztu liteke.
Gainera Aketxe izena errepikatua ageri da Bizkaiko toponimia nagusian
ere (Leioako auzunea) eta ez da -e gabe dokumentatzen. Bestalde, A-e- >
A-a- asimilazioa ez da idatzi behar, jatorri etimologikoa balu ere (1634ko
Aqueache). Ikus ere gorago Salbatxe (277-278. orr.).

Akaxpe (979. or.): Aurrekoari segituz, guk Akexpe idatziko genuke, noski.

Aritzatxu (979-980. orr.): Dudarik gabe, Areatzatxu idatziko genuke, -ea- >
-ia- eta -ia- > -i- bokalismoak ez direlako inoiz ere idazten. Areachachu
era gardena 1958an ere dokumentatzen da.

Atatalle (981. or.): Lekukotza bakarra badago ere, guk Atatalla (-a) idatziko
genuke.
Erleko punta (983. or.): Guk genitiborik gabeko aldaera hobetsiko genuke,
ahoz eta idatziz jaso dena, hots, Erlepunta.
Farolpe (984. or.): Dokumentaziorik ez dagoen arren, ahoz behin jaso den
mugatzaileari eutsiko genioke, Farolpea (-a) alegia.

Gibelpe (984-985. orr.): Mugatzaile eta guzti emango genuke, hala esan eta
dokumentatzen delako, Gibelpea (-a) alegia.
Karatxe (985. or.): Paragoge moderno hori gabeko Karatx emango genuke
arauzko gisa edo, nahi balitz, mugatzailedun Karatxa (-a). Kasu batean
eta bestean, deklinabidea oso diferentea da.

Lazaretoko punta (986-987. orr.): Guk Lazaretoko puntea (-a) mugatzaileduna
emango genuke. Halakoen deklinabide konplexuaz ikus gorago Bañera
(248-250. orr.).
Matxitxako (987-989. orr.): Dokumentazioak frogatzen duenez, eta txistukariak ezbaian, Matxatxako litzateke erarik jatorrizkoena, ahoz ere, haplologia gora behera, kontserbatzen dena. Dena dela, izen «nagusia» izateak
atzerarazten gaitu aldaketa proposatzetik.
Talape (992-993. orr.): Talapea (-a) mugatzaileduna hobets liteke.

Ugarrai (996-997. orr.): Oharretan aipatzen den bokalismoa posible bada ere,
datuek erakusten duten aldaera zaharrena –eta gehien ageri dena– -eduna da. Hortaz, Ugerrai idatziko genuke.
13. IZARO
Madalenako ermita (1001-1002. orr.): Guk Magdalena osorik idatziko genuke
leku historiko honen izena. Azken finean, -gd- > -d- sinpleketa gaztelaniaz ere gertatzen da, baina ez da hizkuntza idatzira eramaten. Adbokazio
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jasoa, hala ere, Andra Maria Magdalena (edo Magdalakoa) izango li
tzateke eta non edo non aipatzea ez legoke gaizki.

Arriederra (1004. or.): Bigarren aukera gisa Potorroarriandia (-a) emango
genuke, beherago dagoen Potorroarritxiki (1005. or.) izenekoarekin bikote egiten duena.
Madalenape (1005. or.): Guk Magdalenape idatziko genuke. Ikus gorago
Madalenako ermita (1001-1002. orr.).

Potorroarritxiki (1005. or.): Guk mugatzaileari eutsiko genioke eta Potorroarri
txikia (-a) proposatuko, bere bikotea litzatekeen Potorroarriandia (-a)
izenarekin egin bezala. Ikus hau gorago Arriederra (1004. or.) izeneko
oharretan.
14. GAINAK
Arballo / Axnabarre (1009. or.): Bigarren izena Axnabar idatziko genuke guk,
paragoge berririk gabe. Hala ere, lema nagusi bakarra utziko genuke
Arballo izenarekin.

Astazabale (1012-1013. orr.): Guk Astazabalaga hobetsiko genuke, bide batez,
paragogearen zabalkunderako bidea itxirik.
Astazabaleburu / Pastitxuburu (1014. or.): Pasteitxuburu izen bakarra emango genuke leman. Ikus Pastitxu (617. or.). Hala ere, hemen ageri diren
lekukotza dokumental guztiek Pasto- hasiera iradokitzen digute... Beste
izena bigarren mailan utziko genuke eta Astazabalagaburu idatziko genuke. Ikus Astazabale (1012-1013. orr.).
Burgo (1013-1015. orr.): Dokumentazioak argi erakusten duen bezala Burgoa
(-a) da arauzko aldaera. Ikus gorago ere Burgo (409. or.).

Goikogane (1018. or.): Paragogerik ez da idatzi behar. Kasu honetan, -a-dun
aldaera dokumentalak duela gutxira arte jaso dira. Gainera, Onomastika
batzordearen irizpideak eskuan, Goiko gana (-a) bereiz idatzi behar li
tzateke, kriterio hori eztabaidan dagoen arren.
Kurtzezarre (1020. or.): Guk Kurtzezar idatziko genuke, noski, paragoge berririk gabeko forma. Bigarren aukera gisa Gibelmendi ere eskainiko genuke.

Masugoiko (1023. or.): Masugoikoa (-a) mugatzaileduna ere kontsideratuko
genuke. Otalarra ere emango genuke bigarren aukera gisa.
Truboietagane / Kurtzemendi (1026-1027. orr.): Guk Truboietagan hutsa lagako genuke paragogerik nahiz ondoko kontu gehiagorik gabe (-gan >
-gane > -ganea > -ganie). Kurtzemendi, bigarren mailako goitizen modernoa da eta oharretara baztertuko genuke.
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15. SARE HIDROGRAFIKOA
San Martineko erreka (1035-1036. orr.): Guk Sanmartinerreka hidronimoa
eraiki edo, bestela, San Martin hutsa lagako genuke. Saihestuko genuke
hagionimoari lekuzko genitiboa eranstea, problematikoa dena, bestalde.
Honen gainean, gogoan izan epentesirik gabeko aukera deklinatiboa
hobesten dela, San Martineko baino San Martingo nahiago dela, alegia.
Baltzaneko erreka (10371038. orr.): Baltzeneko erreka deklinatu behar da
hori.

Santunatxe (1038. or.): Paragoge eta guzti jaso da beti (1895etik aurrera
bakarrik, hori bai). Guk, etimoari sinesgarritasunik ematen bazaio,
Santuenatx idatziko genuke, noski. Santunatxe (578-579. orr.) izenaren
oharrean esaten den legez, ez da ahaztu behar Santuenatze aukera ere
ezkuta lezakeela.
Altziko erreka (1039. or.): Ahoz bakarrik jaso da izena eta, segur aski, Altzegiko
erreka (edo Altzadiko erreka) desitxuratu baten emaitza baino ez da.

Lantzabideko erreka (1040. or.): Bigarren aukera gisara Arestierreka eskainiko
genuke. Ikus gorago Arezti (422-423. orr.). Bitxia egiten zaigu oharretan
bigarren aukera horren ondoan Areztiko erreka ere idatzita ikustea.
Urotze (1041. or.): Guk Urotza (-a) proposatuko genuke normalizaziorako.
Ezin da geografikoki erlazionatu San Pelaio aldean dagoen Urotze (974.
or.) izenarekin.

Frantzuerreka / Arranotegiko erreka (1045-1046. orr.): Lema bezala Fran
txuerreka bakarrik eskainiko genuke guk. Ikus gorago Frantzunatxeta
(256-258. orr.).
Kantaratxuko erreka (1046. or.): Arauzko grafian ez dugu -a-e-a- > -a-a-aasimilazioa aintzat hartu behar eta Kanteratxuko erreka da zuzena. Ikus
gorago Galdizko kantarak (443. or.).

Arrilabane (1046-1047. orr.): Paragogerik gabeko Arrilaban izango litzateke
arauzko era jasoa. Ikus gorago Arrilabane (831. or.).
Motortzeko erreka (1047. or.): Motortzako erreka idatziko genuke guk, noski.
Ikus gorago Motortze (736. or.). Alonimoen artean Bolintxuaga bezala,
Akulategiko errekea (-a) ere aipa liteke, beti ere lematik kanpo.
Leixarretako erreka (1048. or.): Mendebaldeko tradizioari kasu eginik, guk
Lexarretako erreka idatziko genuke. Ikus gorago Leixartxueta (466. or.).

Ezkiagalarreko erreka (1049. or.): Ikus Ezkiagalarre (715. or.). Halakoen
deklinabide jatorraren moduan, -larra osagaiak -larrako eskatzen du genitiboan. Ikus Bañera (248-250. orr.). Arauzko era, beraz, Ezkiagalarrako
erreka litzateke.
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Kantara (1051. or.): Asimilaziorik gabeko Kantera hobetsi behar da. Ikus
gorago Galdizko kantarak (443. or.).
Iturrizarre (1051-1052. orr.): Guk paragogerik gabeko era jatorra hobetsiko
genuke, hots, Iturrizar. Ikus, hala ere, gorago Iturrizarregane (655. or.)
izenean planteaturiko erreserba.
Arruane (1052-1053. orr.): Arruena (-a) izango litzateke egokiena. Hala ere, agian
arauzko beste soluzioren bat bila liteke. Ikus gorago Arruane (791. or.).
Lamiaraneko erreka (1053. or.): Leku-izenen deklinabide mugagabean, ahal
dela, epentesirik gabeko aukera hobetsi ohi dugu. Ikus horretaz Aritza
txugane (363. or.) izenerako esandakoa. Gure izen honetan, ahoz ere
halaxe jaso da eta (Lamiangué), arrazoi handiagoz, Lamiarango erreka
litzateke normalizaziorako arauzko proposamena.
Kukutzeko erreka (1054. or.): Kukutzako erreka, noski. Ikus gorago Kukutze
(959-960. orr.).
Errekabaltze (1054-1055. orr.): Izen hau Errekabaltz idatziko genuke guk.
Hala ere, lema bezala dokumentaturiko Sagarraga hobetsiko genuke.
Urbaltza (-a) ere aipatuko genuke alonimo bezala.
Urotze (1055. or.): San Pelaioko hau izen bereko lekuarekin erlazionatu behar
da. Ikus Urotze (974. or.). Hortaz, soluzio grafiko bera eman behar zaio,
hau da, Urutza. Kontrara, ez da nahastu behar Urotze (1041. or.) izena
duen antzeko bestearekin.
Biorgortako erreka (1059. or.): Arauzko era Biorretako erreka izango li
tzateke, goragoko Biorgorta (872-873 eta 873. orr.) eta Biorgortaburu
(874. or.) leku-izenekin erabakiarekin bat.
Errekalabane (1059. or.): Paragoge modernorik gabeko Errekalaban idatzi
behar da.
Landaneko erreka (1061. or.): Landeneko erreka deklinatu behar da. Ikus
gorago Landane (903. or.).
BASERRIAK
Bakioko San Pelaio auzoa
Hemendik aurrerako zerrenda landugabeetan, arautze-aurrelan xumeago
bat ere egin daiteke, bildutako corpus dokumentalak horretarako aukera polita
ematen duelako.
Amutxebarri (1065. or.): Guk Amuetxebarri osoagoa hobetsiko genuke.
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Elezpuru (1067. or.): Elespuru idatziko genuke dudarik ere gabe.
Jolapitzene (1068. or.): Joanlopitzena (-a) izango litzateke gure ustez era
arauzkoa.
Gortene (1068. or.): Izen hori Gortena (-a) idatzi behar litzateke baina, beharbada, Gort(a)eta izango litzateke egokiagoa.
Olazarre (1069. or.): Olazarra (-a).
Ostiene (1069. or.): Ostiena (-a).
Perditzene (1069. or.): Perditzena (-a) edo Perditxena (-a).
Sanjuanalde (1069. or.): Agian Erkoreka izango litzateke egokiagoa. Ikus
gorago Sanjuanalde (966-967. orr.).
Bakioko Bentalde auzoa
Besandona (1071. or.): Oso litekena da euskarazko aldaerak bokalarteko -nhotsa galdu izana. Kasu horretan Besandoa idatzi behar genuke, noski.
Gorrondona (1072. or.): Izen honek bokalarteko -n- hotsa galtzen du euskaraz
eta Gorrondoa idatzi behar da, beraz. Gaztelaniaz ere Gorróndos herrialdaera omen du, ahoz bildua baina liburuan jaso ez dena.
Larrezko barri (1072. or.): Aurreko erregistroko Larraskoaga (1072. or.) izenarekin erlazioan egongo balit z, Larraskoagabarri idat zi behar li
tzateke.
Minitua (1073. or.): Eratorri guztiak bat eginik idatzi behar dira, hurrenez
hurren, Minituandikoa, Minituatzekoa, Minituaurrekoa, Minituabekoa,
Minituaemendikoa, Minituanagusia eta Minituatxikerra, denek muga
tzailearen (-a) oharra daramatela.
Ojinaga (1073. or.): Oxinaga grafia –eta segur aski ahoskera– egokiagoa
izango litzateke, gure ustez.
Ojinaga (1073. or.) bigarrena: Id. Oginaga Garai maior bezala dokumentatzen
denez gero, Oxinagagarainagusia (-a) idatziko genuke guk, informazio
guztia emanik.
Orube (1074. or.): Guk epentesirik gabeko Orue hobetsiko genuke.
Pozuaga (1074. or.): Bizkaiko aldaera jatorra, baita Bermeon ere, Pozo da.
Ikus gorago Pozuillune (963-964. orr.). Hortaz, -oa- > -ua- bilakaera
ohiko bokalismo moduan ulertu behar da (etxekoa > etxekua) eta fenomeno hori ez da idazten.
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Uribarri beko (1075. or.): Uribarribekoa (-a).
Uribarri goiko (1075. or.): Uribarrigoikoa (-a).
Zubiaur auzoa
Andramarieta (1076. or.): Guk ere honela idatziko genuke. Hala ere, erlazioan egon liteke eta ikus gorago Andiriminieta (860-861. orr.).
Iñigo Zubiaur (1079. or.): Etxea da eta irizpide nagusiari jarraiturik, Iñigozubiaur idatziko genuke guk.
Jauregi (1079. or.): Dokumentazioan ageri dena segurtasunez honi badagokio
eta zaharra izanik ere, guk Zubiaurjauregi idatziko genuke, ahoz era laburtua erabiltzea beti izango baita zilegi.
Juan de Muxika (1079. or.): Juanmuxika edo Juandemuxika idatziko genuke
guk.
Kitruene (1079. or.): Guk hori Kitroena (-a) edo Kitorena (-a) idatziko genuke.
Saitu goikoa (1080. or.): Saitugoikoa (-a) idatzi behar da, noski. Ikus hurrengo Saitua- (1080-1081. orr.).
Saitua- (1080-1081. orr.): Jatorrizko izenaren -a amaiera berezkoa ala muga
tzailea den erabaki behar litzateke, baina eratorri guztien dokumentazioa
aldi berean ebaluatuz, aukera bakoitzaren ondorioez ondo jabetuz eta
erabaki egokiak hartuta. Guk -a hori mugatzailea dela pentsatzen dugu
eta horregatik eratorriak Saitugoikoa (-a), Saitubeaskoa (-a), Saitue
txebarria (-a), Saitumuxika, Saitutxikerra (-a), Saituena (-a) eta Saitutxu
idaztea proposatzen dugu
Ugarte barri (1082. or.): Bat eginik Ugartebarri, noski.
Zubiaur nagusia (1082. or.): Zubiaurnagusia (-a).
Zubiaur (errenterikoa) (1082. or.): Zubiaurrerrenteria idatziko genuke guk.
Zenbaitetan -rr-rr- errepikapen kakofonikoari -r-rr- soluzioa eman zaio
eta, orduan, Zubiaurerrenteria idatzi behar litzateke. Guk ontzat emango
genuke bietarik edozein.
Zubiaur- (1082-1083. orr.): Genitibo markarik ez daramaten eratorriak hitz
bakarrean idatzi behar dira, hots, hurrenez hurren Zubiaurraurrekoa (-a)45,
Zubiaurbekoa (-a), Zubiaurgoikoa (-a) eta Zubiaurraurrekoa (-a) / Erederoena (-a).
45

Edo Zubiauraurrekoa (-a), ikus gorago Zubiaur (errenterikoa) (1082. or.).
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Zubiaurreko- (1083. or.): Oinarrian dagoen izena Zubiaur –eta ez Zubiaurre–
izateak ondorio batzuk ditu deklinabide jasoan. Lehena da -e- epentesirik
ez jasotzean, Zubiaurko deklinatzea dela egokiena. Hortaz, Zubiaurko
burdinola eta Zubiaurko errota lirateke izenon arauzko era.
Etxeak eta Bentak
Garai (1083. or.): Dokumentazioari kasu eginik, Garaizabala (-a) idatziko
genuke guk.

Migel Anton (1083. or.): Etxe edo benta bat den aldetik, Migelanton idatzi
behar litzateke. Dena dela, segur aski euskaraz Migelantonena (-a) edo
antzeko zerbait bilakatuko zen.
Arezti (1083. or.): Aresti. Ikus gorago Arezti (422-423. orr.).
Benta motza (1084. or.): Bentamotza (-a), noski.

Tabernatxu (Zubiaur) (1084. or.): Zubiaurtabernatxu litzateke hurrenkera
tradiziozkoa, baina Zubiaurko tabernatxu ere atondu liteke edo, nahi
bada, Tabernatxu hutsa laga.
Zubaiur [sic] (1084. or.): Akatsa da eta Zubiaur irakurri behar dugu, noski.
Ermitak46
San Esteban (1084. or.): Leku-izena bere horretan utz daitekeen arren, adbokazio jasoa Done Eztebe da.
San Kristobal (1084. or.): Leku-izena bere horretan utz daitekeen arren, adbokazio jasoa Done Kristobal da.
San Martin (1084. or.): Leku-izena bere horretan utz daitekeen arren, adbokazio jasoa Done Martie da.
San Pelaio (1084. or.): Leku-izena bere horretan utz daitekeen arren, adbokazio jasoa Done Pelaio da.
Errekak
Gaztelu-iturri (Katillu) (1085. or.): Genitibo markarik ez du eta Gazteluiturri
idatzi behar litzateke. Zalantza dugu ez ote den Kastilluiturri izan behar
46
Adbokazioetarako, San, santu, done eta besteren erabilera, Euskaltzaindiaren 125. araua
kontsultatu da.
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(> Katillu), kontsonante talde horiek sinpletzeko errekurrentzia ezaguna
delako antzeko testuinguru fonikoan. Cf. Isuskitza > Isukitze Plentzian.
Jaumartin goikoa (1085. or.): Bat eginik idatzi behar da, hots, Jau(n)martingoikoa (-a).
Kontxa (1085. or.): Generiko arrunta da eta guk ez genioke toponimo estatusik emango. Estepona izeneko ibaia da, zerrendan ere ageri dena.
Pozuaga (1085. or.): Lehen osagaiaren Bizkaiko aldaera jatorra Pozo- da. Ikus
gorago Pozuillune (963-964. orr.). Beraz, Pozoaga idatzi behar litzateke.
Ikus gorago Pozuaga (1074. or.) ere.
Txatxaerreka (1085. or.): Datu bakarra ikusirik, Txantxaerreka idatzi behar
genuke.
Iturriak
Katilu iturri (1086): Guk hau Katilluiturri idatziko genuke. Agian gorago
aipatu den Gaztelu-iturri (1085. or.) delakoarekin erlazionatu behar da,
han hartutako erabaki berberari jarraitzeko.
Bideak
Andramarieta (1086. or.): Guk ere honela idatziko genuke. Ikus gorago Andiriminieta (860-861. orr.) eta Andramarieta (1076. or.).
Mintegi (1086. or.): Dokumentazioan ageri den Muntegi hori ere posible da eta
dokumentazio gehiagorik ezean, guk Muntegi emango genuke, noski.
Meatzak
Atzulo (1087. or.): Guk Atxulo idatziko genuke dudarik ere gabe, Bizkaiko
usadioari kasu eginik.
Inguruak
Andramarieta (1088. or.): Guk ere honela idatziko genuke. Ikus gorago Andiriminieta (860-861. orr.) eta Andramarieta (1076 eta 1086. orr.).
Antonsolo (1088. or.): Ondo idatzita dago, baina datu bakar horrekin Aran
tzadi izango litzateke logikoena.
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Aranbaltz barrena (1088. or.): Arazoak dakartzan arren, bat eginik idatzi
behar da eta horretarako legeak oso finkoak izan ohi dira. Guk Aranbalzbarrena (-a) emango genuke dudarik ere gabe.
Aretximieta (1088. or.) eta Aretzimieta (1088-1089. or.): Guk kasu bietan
Aretx- hasiera emango genuke, noski. Bermeoko toponimoekin segitu den
irizpidea izan da hauek guztiak -iminieta legez arautzea. Etimoa ez ezik,
datu batzuen gainean ere mantentzen zen hipotesi hura. Haren ondorioz,
Aretximinieta idatzi behar lirateke hauek biak, baina hemengo dokumentazioa urria da eta, beraz, aukera hori ausartegia.
Arezti Iluneko gorengo partia (1089. or.): Arestilluneko gorengo partea (-a)
idatzi behar litzateke, noski. Aresti- horri buruz, ikus gorago Arezti (422423. orr.).
Areztia (1089. or.): Id. Arestia (-a).
Arizti eta Ariztiena (1089. or.): Id. Aresti eta Arestiena (-a).
Arkatxope (1089. or.): Segur aski Bakion badabilen Arkotxa toponimoaren
eratorri desitxuratua izango da eta Arkotxape idatziko genuke guk.
Arkotxa-erdikoa (1089. or.): Arkotxaerdikoa (-a).
Arriandi-ondoa (1089. or.): Arriandiondoa (-a).
Arrilabane (1089. or.): Paragogerik gabeko Arrilaban idatziko genuke, noski.
Ikus gorago Arrilabane (831. or.).
Aume (1090. or.): Ikus Amutxebarri (1065. or.), zeinetan Aume-echebarri
aldaera dokumentala baztertu den. Hala izatekotan, Amua (-a) izango
genuke era arauzkoa.
Batekolanda (1090. or.): Landa bat bada, grafia arauzkoa Bateko landa izango litzateke, irizpide hori eztabaidan dagoen arren.
Benta-aurre (1090. or.): Bentaurre idatzi behar da, noski.
Bentakolanda (1090. or.): Landa bat bada, grafia arauzkoa Bentako landa
izango litzateke, irizpide hori eztabaidan dagoen arren.
Elixalde (1091. or.): Bizkaiko era jator jasoa Elexalde izango litzateke. Ikus
gorago Elizbide (534. or.).
Elorrieta barrena (1091. or.): Elorrietabarrena (-a).
Elorrieta-azpi-altzadi (1092. or.): Elorrietazpialtzadi.
Etxezuri (1092. or.): Dokumentazioan ageri den informazioa askoz abera
tsagoa da. Guk Etxezurioierra (-a) emango genuke eta, bigarren aukera
gisa, Landeta.

802

EUSKERA – LIII, 2008, 3

Fagaza (1092. or.): Esanahia gardena da eta atzizki hori -tza dela argi samar
dago, grafia gaztelaniartzailean -za ageri dena. Fagatza idatzi behar da,
beraz.

Gainbiribil (1092. or.): Bakion Gain- bat aurkitzea neotoponimia estandarzalean bakarrik da posible. Dokumentazioaren arabera ez da hori kasua eta
Ganbiribil idatzi behar da. Beherago Ganbiribil (1092-1093. orr.) zuzena
ere ageri da, segur aski leku berbera izanik.
Gaztainatxueta (1093. or.): Guk Gaztañatxueta idatziko genuke.
Gaztañedi (1093. or.): Segur aski Gaztañadi izango da.

Golunburu (1093. or.): Seguruagoa litzateke, gure ustez, Gollenburu. Kontu
egin dezagun -o-e-u-u- > -o-u-u-u- asimilazioa esplika daitekeela, baina
kontrako norabidean bilakatzea ez dela erraza. Ikus beherago Kollenburu
(1095. or.), segur aski leku bera dena.
Idarraga (1094. or.): Dokumentazioa ikusirik, guk Irarraga hobetsiko genuke.
Iruaretzeta (1094. or.): Dudarik ere gabe Iruaretxeta idatzi behar da. Ikus
gorago Arezti (422-423. orr.).
Kalderu-iturri (1095. or.): Guk Kalderoiturri idatziko genuke.

Kanpo Santo (1095. or.): Oso generiko hedatua da eta guk Kanposantu ida
tziko genuke.
Kantarape (1095. or.): Kanterape, noski. Ikus gorago Galdizko kantarak
(443. or.).

Katilu-iturri (1095. or.): Katilluiturri. Ikus gorago Gaztelu-iturri (Katillu)
(1085. or.) eta Katilu iturri (1086. or.).

Kollenburu (1095. or.): Segur aski goragoko Golunburu (1093. or.) berbera
da. Gollenburu idatziko genuke.

Landasolo-barrena (1095. or.): Bat eginik idatzi behar da, noski, Landasolobarrena (-a).
Larrasiñe (1095. or.): Datu horiekin guk Larrazain idatziko genuke, paragogerik gabe eta txistukari egokiaz.
Larrene (1096. or.): Dokumentazio guztia (hiru lekukotza) modernoa da
(1910) eta guk, tradizioari kasu eginik, Larrena (-a) idatziko genuke.

Luisenarezti (1096. or.): Dudarik ere gabe, Luisenaresti idatziko genuke.
Osagai bien artean ez dago genitibozko erlazioa, konposizioa baizik.
Egitura honetaz ikus gorago Katuen erreka (658. or.). Aresti grafiaz,
ordea, Arezti (422-423. or.).
Matxarraka (1096. or.): Guk datu horiekin Matxierreka idatziko genuke.
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Munarri-bizkarra (1096. or.): Bat eginik, Munarribizkarra (-a) idatzi behar da.

Ojinaga, Ojinagaburu eta Ojinalde (1097. or.): Oxinaga- grafia dirudi egokiagoa. Ikus gorago Ojinaga (1073. or.).
Pozuaga (1098. or.): Guk duda gabe Pozoaga hobetsiko genuke. Ikus gorago
Pozuillune (963-964. or.) eta Pozuaga (1074. or.).
Saigana (1098. or.): Dokumentazioari kasu eginik, Sainaga litzateke era
arauzkoa.

Sanjonalde (1098. or.): Ikus gorago aldaera arauzkoa Sanjuanalde (966-967
eta 1069. or.) hartu duten izenak.
Serralekutxu (1098. or.): Guk Zerralekutxu idatziko genuke.

Serralle Txikia (1098. or.): Guk Ze- edo Zarrallatxikia (-a) idatziko genuke.

Txaboletape (1099. or.): Txaola- aldaera ontzat eman da Bermeoko lanean
arauzko izen askotan. Hemen ere, dokumentazioak dakarrenez, arauzko
tzat emango genuke Txaoletape era.
Txatxaerreka (1099. or.): Guk Txantxaerreka hobetsiko genuke. Ikus gorago
Txatxaerreka (1085. or.).
Ureta barrena (1100. or.): Bat eginik, noski, Uretabarrena (-a).

Uretas (1100. or.): Izen horren euskal era zuzena Ureta litzateke, baina dokumentazioak besterik erakusten du, dagoen datu bakarra Irxoreta baita.
Azken hau uztea beste biderik ez, beraz.

Urotza (1100. or.): Dokumentazioak erakusten duen bezala, Urutza idatzi
behar genuke. Ikus gorago Urotze (974. or.).
Zallualde (1100. or.): Zallo- maiz ageri den osagai onomastikoa da eta, agian,
izenaren atzean Zallo-alde legoke. Kasu horretan ez da -o-a- > -u-a- bilakaera idatzi behar eta Zalloalde litzateke arauzko grafia.
Gorliz, 2009ko otsailaren 14an

JAGON SAILA

XII. JAGON JARDUNALDIAK
Iruñea, Jaso Ikastola,
2008-IX-18 (*)

(*) Nafarroa Oinez 2008 ekitaldiko inaugurazioa eta aurkezpena «Nafarroa Oinez 2008:
Atera erazu mihia».

AGURRA
Andres Urrutia,
euskaltzainburua
Eskerrik asko zuei, Jaso Ikastolako arduradunei eta irakasle, ikasle, lagun
tzaile eta bestelako langile guztiei, eskaini diguzuen harrera abegitsuarengatik.
Euskaltzaindiak berretsi egin du gaurkoaren bidez, Nafarroa Oinezekin
duen urteroko zina, aurreko urteetan bezalaxe. Izan ere, Nafarroa osoko Ikastolak dira urtez urte, ekitaldi honen lekukorik ederrenak.
Gaur, berriz, gure lanaren erakusketa zabala izan duzue: bateko, euskararen presentzia nabarmendu da Nafarroan eta Euskal Herri osoan eta besteko,
euskararen alorreko lan akademikoa egin da, hain zuzen ere, Euskaltzaindiari
dagokiona, bi liburu eta jardunaldi esanguratsuen bidez.
Halako helburuak izan ditu sorreratik eta baditu egun ere Euskaltzaindiak.
Aurrean aipatu bitasun hori egoki uztartzea, gure aldamenean izan ditugun
euskal ikasleek jakin dezaten, gela desberdinetan izan arren, asmo bera dugula Euskaltzaindiak eta ikastolek: euskara aitzina, aurrera eramatea. Horra irudia, horra ekitaldia: Euskaltzaindia eta gaurko ikasle eta etorkizuneko gizarte-eragileak, ikastolaren teilatupean bilduta, euskaraz eta euskararen aldeko
jardunean.
Atera ezazu mihia duzue aurtengo leloa, alegia, hots, mintza, idatzi, erabili euskara egunero, ordu oro, uneoro. Jakin dezagun guztiok, bestalde, mihia
ateratze hori laido eta iraina baino, euskara erabiltzeko gonbitea dela Jaso
Ikastolan, Nafarroan eta Euskal Herri osoan.
Mila esker guztioi.

ONGIETORRI
Javier Baztarrika,
Jaso Ikastolako lehendakaria
Arratsalde on, jaun-andreak:
Jaso Ikastolaren izenean esaldi pare bat baizik ez, Euskaltzaindiari eskerrak emateko, gurean gaurko bilkura egiteagatik.
Ohore handia da guretzat Euskaltzaindiak Nafarroa Oinez-i eta Jaso
Ikastolari laguntza berezi hau ematea.
Espero dugu gure etxean eroso sentitu izana, eta gaurko bilkura berezi hau
emankorra gertatu izana gaurko egun honetan hemen bildu zaretenontzat.
Gure eskerrik beroenak ere, arratsaldeko saio honetara hurbildu zareten
guztioi: guraso, langile, ikasle edota adiskide guztiei.
Berriz ere diot, eskerrik asko, mila esker aunitz.

NAFARROA OINEZ, 2008
Unai Arellano,
Jaso Ikastolako hezkuntza zuzendaria
Orain dela bi urte areto berri hau eraiki zenean ez genuen uste Euskal
tzaindiko saio bat egiteko izan zitekeenik, baina oraingo honetan horrela izan da
eta tira…ez da gutxi. Javierrek ongi esan du, benetan ohorea izan da guretzat.
Dakizuen bezala, Oinez urtea dugu hemen, Jaso Ikastolan, eta gaur pozik
esan dezakegu Nafarroa Oinez honek ikastolek duten berezitasunik nabarmenena berpizteko balio izan duela. Alegia, elkarlana berpizteko. Izan ere, gure
ikastola, beste ikastolak bezala, guraso eta langileen lanaren emaitza da, bere
garaian, hezkuntza eredu euskaldun bat posiblea zela pentsatu zutenen ondorioa. Bide horretan, Euskaltzaindiak egindako ekarpena ezinbestekoa izan
zaigu. Ikastolek milaka lagun euskaldundu badituzte, euskara bateratu bat
sortu delako izan baita. Erriberako odola duen batek Arbizun sortua den batekin euskaraz hitz egitea ezinezkoa litzateke Euskaltzaindirik gabe eta noski
ikastolarik gabe. Bestela esanda, irakasleok hain ezagunak eta maitatuak ditugun berritze gramatikalek badutela zentzua eta beraz, gaur gurekin zaudeten
euskaltzainak: segi lanean orain arte bezala.
Jarraian berritze gramatikalari buruz asko dakien pertsona bat izanen da
gurekin: Aingeru Epaltza. Jakina denez, idazlea eta itzultzailea izateaz gain,
Euskaltzaindiko urgazlea da bera eta gainera Jaso Ikastolako laguna eta ba
tzutan laguna baino gehiago. Nafarroako euskal literatura garaikideari buruz
hitz eginen digu, oso izenburu erakargarria duen hitzaldian: «Nola konspirazioa garaitu genuen».
Eskerrik asko Aingeru gaur gurekin egoteko egin duzun ahaleginagatik eta
mila esker zuei, Euskaltzaindiari, etxetik eta kanpotik etorri zareten guztioi.

NOLA KONSPIRAZIOA GARAITU GENUEN
(NAFARROAKO EUSKAL LITERATURA GARAIKIDEAZ)
Aingeru Epaltza
Ismail Kadare Europan dagoen idazle ezagunetariko bat duzue. Haren
izena urtero agertzen da Nobel sarirako kinieletan. Albaniarra da, dakizuenez,
eta hango hizkuntza tikian idatzirik famatu da. Obra oparoa du. Euskaraz, oker
ez banago, H. dosierra eta Hiru arkuko zubia ditu argitaratuak. Nik 80ko
hamarkadan egin nuen topo Kadareren lanarekin, gaztelaniaz El nicho de la
vergüenza irakurri nionean. Ahalkearen hobia-edo itzul genezake nobela horren izenburua.
Bere bertze lan batzuetan bezala, botereaz eta askatasunaz ari zaigu Kadare Ahalkearen hobia-n. Horretarako, turkiar inperioa erabiltzen du metafora
gisa. Oroituko zaretenez, Turkia jaun eta jabe izan zen, hainbat mendetan,
Europa balkanikoan. Harenak ziren gaurko Grezia, Bulgaria, Errumania, Hungaria, lehengo Jugoslavia gehiena eta Albania ere bai, Kadarereren sorterria.
Ahalkearen hobia liburu ederra da, alde anitzetatik begiratuta. Niri, iradokigarriena iruditu zitzaidan turkiar inperio horrek bere mendeko herriak azpian
atxikitzeko erabiltzen zituen teknika sofistikatuen kontakizuna. Otomandarrek,
itxuraz, aparatu administratibo oso bat zuten horren zerbitzura, miliaka fun
tzionarioz hornitua. Makineria horrek diseinatzen zuen, egoeraren edo abagunearen arabera, herri menderatu bakoitzean aldiro erabili beharreko politika.
Eta politika diodanean, kultur politika ere bai, gaur egungo hiztegia erabiltzera,
baita hizkuntza politika ere. Horren barrenean, Kadareri sinestera, halako
kultura bat edo halako hizkuntza baten suntsiketa erabakitzeraino heltzen ahal
zen administrazio turkiarra. Behin horren deliberoa hartuta, hartara jartzen
zituen bere indar guztiak. Horrek, bertzeak bertze, «ez-hizkuntza» izeneko
prozesuari irekitzen zizkion ateak. Kadarek honela deskribatu zuen prozesu
hori, Ahalkearen hobia bere nobelaren orrialdeetan:
Hura hizkuntza baten ohiko garapena etenez hasten zen, ahultasun baldin
tzetara ekartzeko asmoz, haur herbalak bezala, eta horren ondotik haren mutilazioa etortzen zen. Espediente berezietan, andeatzearen urrats guztiak gelditzen
ziren idatzirik: hiztegiaren urteroko konparaketa, zeinean hitzak urrituz joaten
baitziren azaroan hostoak bezala; gramatikaren gainbehera; partikulen atrofia,
aurrizkiena bereziki; sintaxiaren moteltzea. Ezari-ezarian, hizkuntza trabatzen
hasten zen, jende hitz-totelaren gisara. Halako hizkuntza batek kasik ezinezkoa
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zuen kalte egitea, zeren eta, umontzirik ez duen emakumeak bezala, bertsoak,
ipuinak, legendak sortzeko gaitasuna galdua baitzuen. Gehienez ere, belaunaldiz
belaunaldi, kronika traketsen bat eman zezakeen, logika eta segida handirik gabea
eta denboraren joan-etorria nekez jasanen zuena.

Kadare ez da historiagilea. Kadare nobelagilea da. Nik, berriz, inperio
otomandarraren joan-etorrien berri handirik ez dut. Ez dakit, beraz, hizkuntzak
eta kulturak desegiteko tresneria sofistikatu hori, Hobi lotsagarria-n hain xehetasun handiz deskribatzen dena, noizbait benetan izan zen, edo dena fikzio
bat den, idazleak goitik beheiti asmatua. Zerbait hanpatua ere izan liteke, aldi
berean egiatik eta alegiatik biltzen duena. Hala izan edo bertzela izan, ez du
axola handirik. Egia historikoaren ispilu zehatza ez balitz ere, balioko luke
irudi gisa. Gauzak horrelatsu gertatu izan dira, hemen eta Balkanetan, agintea
duen giza taldearen hizkuntza eta kultura beren mendeko herritarren zati batenak ez bezalakoak direnean. Inork hala erabaki gabe ere, inork indarrak,
diruak eta baliabideak horretara berariaz eta espresuki jarri gabe ere, emaitza
frankotan izaten da benetako erabaki eta plan bat izan balitz bezalakoa. Zer
emaitza? Aditu berri dugu: Halako hizkuntza batek kasik ezinezkoa zuen kalte
egitea, zeren eta, umontzirik ez duen emakumeak bezala, bertsoak, ipuinak,
legendak –literatura, finean– sortzeko gaitasuna galdua baitzuen.
Ohartu zer nolako ahalmena egozten dion idazle albaniarrak literaturari:
zer eta «kalte egiteko» ahalmena. Kaltea, nori? Aginteari, nori bertzela.
Kadarek 70. hamarkadaren bukaeran idatzi zuen bere Hobi lotsagarria.
Garai hartan, oraino gelditzen zen bazterretan literaturari mundua aldatzeko
ahalmena aitortzen zionik. Gaur egun, inork gutik aldarrikatzen du hori. Orain,
entretenimendua, denbora pasa, istant bateko zirrara, eguneroko kezketarako
ahanztura eta ihesa… halako gauzak bilatzen ditugu literaturan. Eta zilegia da
hori guztia. Arrunt zilegia. Inork pixka bat haratago jo nahi izanez gero, badaki liburuetan bidea aurkituko duela munduaren aldera duen ikuspegia zabal
tzeko, giza arimaren berri zehatzagoa izateko edo bere burua eta bertzeak
hobekixe ezagutzeko. Ez da guti, munduaren aldaketaren esperoan egon gabe.
Alde horretatik, banakakoen kontua dirudi literaturak. Ez da gezurra.
Idazketa bakarkako ekintza izan ohi da. Bakarkakoa izan ohi da irakurketa ere.
Literaturak lortzen duen oihartzuna, alabaina, sortzailearen giza talde osoarengana hedatzen da. Norbanakoa ez da literaturaren onuradun bakarra. Idazlearekin eta irakurlearekin batean, irabazian ateratzen da haien taldea ere. Literaturak, banan banako irakurleak entretenitzeaz, eskolatzeaz edo hunkitzeaz
gain, ikusgarritasuna ematen die giza taldeei. Munduak haien berri izateko
bitartekoa bilakatzen da. Are gehiago, giza taldeak edertzeko eta ederresteko
bidea eskaintzen du literaturak. Gauzak hala direlako ulertzen ditugu bertzenaz
bitxikeriak liratekeen gauza batzuk, hala nola inoiz libururik batere irakurriko
ez duen euskalduna ere poztea eta bere autoestimua handitzea Bernardo
Atxagari halako sari potoloa ematen diotelako Madrilen edo Kirmen Uriberi
halako aipamen bat egin diotelako New Yorken. Susmoa dut Kadare hain
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zuzen ere horretaz ari zela aginteari kalte egiteko ahalmena aitortzen zioenean.
Aginteak ikusezin edo, hala ezin denean, bederen itsusi nahi izaten ditu bera
bezalakoak ez direnak. Literaturak, berriz, ikusgarri eta eder egiten gaitu,
baita horren irakurleak ez direnak ere.
Arestian erran bezala, Kadareren Hobi lotsagarria 80ko hamarkadaren
hondarrean irakurri nuen. Burutu gabe ere, errebelazio baten pareko eragina
izan zuen nigan. Bat-batean, dena ulertua nuen. Bat-batean banekien zergatik
zen euskal literatura zaharraren ibilbidea hain eskasa, hain tristea eta hain
etsipengarria. Gauzak hala izan zitezen, konspirazioa antolatua zuen norbaitek
edo norbaitzuek.
Idazle albaniarrak iradokirik, teoria hori gure letren historiara ekartzeko
grinaturik ibili nintzen bolada batean. Pentsamenduz ez ezik, egitez ere bai.
Nobela baten zirriborroan abiatu nintzen. Ez dut gogoan izenburua. Hain segur
ere, hura paratzera ere ez nintzen ailegatu. Filologo lizentziatu berri bat egin
nuen haren protagonista. Iruñekoa, jakina. Mutiko gazteak, idazle zahar eta
kasik ezezagun baten heriotza ikertzen hasi eta, haritik tiraka, sare sekretu bat
deskubrituko du bere hiriburuan. Sare aspaldi antolatua da, konkista gaztelarraren aitzinetik, eta sortzea bezain aspaldikoa du xedea: zer eta ezabatzea eta
itzalaraztea gure hizkuntzak herrialde honetan emandako sormen lan guztiak.
Liburuaren klimaxean, nire filologo ausarta –kontuan hartu literatura zela,
fikzioa!–, nire filologo ausarta, beraz, ailegatuko da Diputazioko jauregiko
sotorik ilunenean kokaturiko gela are ilunagora. Han, sekulako altxorrarekin
eginen du topo:
– Nafarroako erresumaren hasiera kontatuko zuen kronika edo kanta
epiko luzea.
– Axularren idazlan erotiko guztiak.
– Konkistatzaile edo esploratzaile baten alabaren abenturen kontakizuna,
Ameriketako konkistan.
– Euskaldun ilustratu baten antzezlan antiklerikalak.
– Hemengo arte ikasle baten gazte ibilerak, mende hasieran, Parisko rive
gauche delakoan.
Eta gehiago.
Aurkikuntza miresgarriaren liluran dagoela harrapatuko dute mutila. Zorioneko sare sekretuko buruzagiarengana eramanik, ustekabea ez da tikia
izanen: gazteak parean duen gizona ez da nornahi, euskal kulturan izen handia
duen norbait baizik. Ohi denez, solasaldi luzea piztuko da bien artean. Horren
hondarrean, hara zer erranen dion pope satorrak filologo presoari:
Ikusi duan guztia amets bat baizik ez duk. Inoiz ez duk ezkutuko sare edo
erakunderik izan, lanean zuen kontra. Inoiz ez duk zuen porrot historikoa zurituko
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duen konspiraziorik izan. Zuen hizkuntzan deus guti idatzi duzue eta are gutiago
argitaratu, baina ez, kasu bakan batzuk edo garai jakin batzuk kenduta, inork
indarrez eragotzi dizuelako. Jende ezjakina, ezgauza eta ezdeusa izan zarete,
handikien morroi eta goldeari atxikiak, bazterrekoetan bazterrekoenak, mundutik
denen oharkabean pasatzeko sortuak. Atzarri zaretelakoan zaudete, baina hobe
duzue etsi. Gauzak ez dira aldatuko. Berdin segituko duzue, agrafo eta isil. En
tzunezinak zarete, ikusezinak. Noizbait aienatuko zarete, noizbait desagertuko
zarete, eta inor ez duk ohartuko mundu osoan.

Hurrengo egunean, filologo gaztearen hilotza agertuko da, Iruñeko harresi zaharren zolan. Istripu bat, bistan dena.
Ez nuen liburua burutu. Zirriborroa eta kapituluren bat egina nuela, gure
bertze gaitz batzuek hartu zuten lehentasuna neure baitan. Tartean, Jon Alonsok Katebegi galdua argitaratu zuen. Hartan ere liburu bat, inork inoiz ezagutu gabea; hartan ere konspirazio bat, liburuak argia ikus ez zezan; hartan ere
nobela beltz bati dagozkion hilketak eta azpijokoak... Kointzidentzia sobera.
Bertan behera utzi nuen proiektua. Behin edo behin damua etorri izan zait.
Nork daki ez ote nuen galdu best seller bat merkaturatzeko aukera. Hainbat
alderditatik begiratuta, Da Vinci kodea-ri hartuko zion aurrea. Bertze batean
izan beharko.
Beharbada, zuetariko norbaiti gehiegizkoak edo exajeratuak iruditu izanen zitzaizkion nik asmatutako sare horretako buruzagiaren hitzak. Gordinak
dira, ezin uka. Handiegiak ez, ordea. Euskararen historia aztertzen badugu, eta
historia horren barnean bereziki Nafarroakoari kasu egiten badiogu, bada gauza bat guztiz nabarmena. XIX. mendearen hasiera arte, euskaldunak izan gara
lurralde honetako hizkuntza talderik handiena. Gauzak hala izanagatik, izugarriko zailtasunak izan ditugu ohargarri, ikusgarri, entzungarri eta, jakina, eder
gertatzeko. Erdaldunak –aginteak– ez du euskalduna ikusten. Ez du entzuten.
Ez da hartaz ohartzen ere. Eta hartaz ohartzen denean, menditar ezjakin bat
baizik ez du ikusten. Bada, gainera, bertze fenomeno bat, horren oihartzun
dirudiena. Gainerako euskaldunak, mendebaldekoak bereziki, XIX. mendearen
bukaeraz geroztik beren buruaren aldarrikapena egiten hastean, nafar euskaldunak ez gara, historikoki, hagitzez ere ikusgarriago gertatu haien begietara.
XX. mendeko 70eko hamarkadan hasi ziren aztertzen euskal literaturaren
inguru soziala. Orduko lehen lan horiek irakurri zituenak ondorio garbia aterako zuen, alegia, Nafarroa ia-ia basamortua izan dela euskal literaturarako.
Liburu horietariko batek plazaratutako datuen ariora, XVI. mendetik XX.
mendearen lehen puskara doan tarte luzean, euskal idazleen %5 baizik ez zen
Nafarroa Garaian sortua. Liburua plazaratu zen tenorean bizirik zeuden idaz
leetan are tikiagoa zen proportzioa: %3,2. Zenbaki hutsetara ekarrita, 5. Patxi
Zabaleta horietariko bat zen. Jose Anjel Irigarai falta zen, lanean abiatua izan
arren. Iñaki Zabaleta ez zen oraino plazaratua. Kopuru horiei, hitzez hitz, «lo
tsagarri» zeritzen delako azterketaren egileak.
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Ez dakit garai hartan hemengo zenbat idazlegaik irakurri zituzten lerro
horiek. Ez dakit bertzeengan zirrara edo inarrosaldi berezirik eragin ote zuten.
Niri, bederen, hitz hori landaturik gelditu zitzaidan luzaz bihotzean: «lo
tsagarria». Joxemiel Bidador ez zen oraino ari. Ez genuen, beraz, nork munduari erakutsi ez ginela hain ezdeusak izan.
Uste dut garai hartako euskal idazle frankok halako zurztasun sentipen
bati egin behar izan ziola aurre lanari lotzean. Sentimen hori are handiagoa
zen, nik uste, idazle nafarren artean. Segur aski horregatik, apokrifoetara jo
genuen hainbertzek lehenbiziko liburuak idazteko tenorean. Nik, konparaziorako, pertsonaia literario bat asmatu nuen, eta hari egotzi nizkion neure orduko
lan goiztiarrak. Gerla aurreko urteetan Nafarroan ari izandako idazlea zen,
nolabait ere, izan nahi nuen eta inon ere aurkitzen ez nuen aitatxi literarioa:
idazle laikoa, aurrerakoia, hiritarra, gure tradizioaren eta XX. mendeko abangoardia europarren uztartu zituena. Ahanzturatik erreskatatuak ziren, beraz, nik
sinatzen nituen lanak.
Erran bezala, ez nintzen horretan bakarra. Alonsok ere apokrifo bat jarri
zuen dantzan, arestian aipatu dudan Katebegi galdua-n. Patziku Perurenak,
berriz, nik bezala, lehenagoko bertze idazle batzuk asmatu eta haiei egotzi
zizkien bere lehen poemategiak: Joanes d’Iraola, Iraingo apaiz gaztea... Gil
Berak, Axularren eta Larrekoren estiloak bat egin zituen bere izkribuetan,
etenik gabeko literatur tradizio bat izan bagenu aterako zen idazmolde estandarra irudikatu nahirik noski. Denok ari ginen, nola edo hala, gure zurztasunaren mamua uxatzen eta exortzizatzen. Hutsaren gainean eraiki ezinik, geure
buruarendako zimendua ezartzen ari ginen. Funtsean, erran liteke konspirazioa
asmatua genuela, konspirazioaren ondorioak gainditzen hasi ahal izateko. Pen
tsatu nahi dut gure ondotik etorri direnek errazagoa izan dutela.
80ko hamarkadaren amaiera hartatik hona euriak bide egin du. Ikusteko
guti du egungo panoramak eta duela 25 urtekoak. 2002an, hogeita hamar bat
idazleren zerrenda osatu nuen, hau bezalako mintzaldi batek puntua emanda.
Han ziren gaur egun jadanik lan dexente eginak diren batzuk, hala nola Jokin
Muñoz, Juanjo Olasagarre, Josetxo Azkona, Alberto Barandiaran edo Mikel
Taberna eta, zer esanik ez, Pello Lizarralde aspaldi iruindartua. Castillo Suarezek eta Alberto Ladrónek egiten zuten zerrendan azkenak. Literaturako lau
genero klasikoetan ari zirenak ziren, eta gutienez ere liburu bana argitaratuak.
Kanpoan utzi nituen, beraz, filologia, dibulgazio, kazetaritza edo itzulpen lanen egileak. Bertze topiko bat deseginik, Iruñean edo Iruñerrian bizi ziren
gehien-gehienak.
Euskal literaturak, Nafarroan, bere historiako loraldirik nabarmenena bizi
zuela adierazi nuen orduan. Aski esaldi pottoloa, egia erratera. Baieztapen
berbera egin nezakeen, Euskal Herriko bertze herrialdeez, Hegoaldekoetan
behinik behin. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere inoiz ez zen hainbertze,
hain ugari eta, noski, hain ongi idatzi euskaraz. Modu apalagoan mintzatuta,
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beraz, erran dezakegu goraldi ia-ia orokor baten bertsio lokala genuela hemengoa. Normala, aizue, hau ez da bertze galaxia bat. II. Errepublika garaian ere
erresuma zaharreko euskaldunek elikatu zuten orduko kultur mugimendua.
Desberdintasun batekin. 30eko hamarkadako Berpizkunde nafarra probintzia
mailako fenomenoa izan zen oroz gain. Ez zuen, proiekzio handirik izan hemengo mugetatik kanpora. Euskal literaturaren eskuliburuek aipatu ere ez dute
egiten. Gure egunetakoak, berriz, oihartzuna du Nafarroatik at. Hori bai dela
berria.
XX. mendearen azken urteetan eta XXI.aren hasierakoetan Nafarroan
euskaraz sortzen den literatura, lehen aldiz, ez da bazterreko planeta bat gure
unibertso tikian. Are gehiago, uste dut ezinbertzeko tresna izaten ari dela
euskal kulturaren ikuspegia zabaldu eta aberasteko. Egin daiteke 36ko euskal
literaturaren nondik norakoen kontakizuna Nafarroako berri izan gabe. Aldiz,
ezinezkoa da egungo panoramaren berri ematea hemengo produkzioa aldi
batera utzita. Erraten ahal dugu, beraz, literaturak ikusgarriago –eta ederrago–
egin dituela Nafarroako euskaldunak gainerako euskaldunen begietara. Ez
hainbertze nafar erdaldunen begietara.
Arestian azaldu dut: lehenagoko denboretan hemengo erdaldunak –hemengo aginteak– ez gintuen ikusten, ez gintuen entzuten, ez zen gutaz ohar
tzen ere. Eta gutaz ohartzen zenean, menditar ezjakin bat baizik ez zuen
ikusten. Gaur egun, erdalduna agintean dago beti, hala politikan nola kulturan
edo ekonomian. Hori da noski gauzen ordenamendu berezkoa. Lehenagoko
denboretan baino gehiago ikusten edo entzuten gaitu orain erdaldunak? Eta
gutaz ohartzen denean zer ikusten du gaur egun? Nola ikusten gaitu? Literatura baino gehiago beharko da herrialde honetan, gure ikusgarritasun maila
–eta gure edertasun maila– goititzeko. Zer behar den, horra eztabaida interesgarria, funtsezkoa segur aski gure etorkizunerako. Egun batean horretaz aritu
beharko dugu serioski.
2002tik hona, idazle berrien agerpena ez da eten probintzia honetan.
Zazpi-zortzi izen gehiagorekin aberastu da nafar harrobia. Idazle berri bat
baino gehiago plazaratu zaigu urtero. Beharbada ez da ikaragarria, baina hain
gaizki ere ez dago, kontuan hartu beharreko guztiak kontuan hartuta. Gehienetan, gainera, haien lanak ez dira oharkabean pasatu.
Bada alderdi bat, hala ere, lasai uzten ez nauena: azken urteetan ikasi
ditugun izen berri guztiak, bat kenduta, gizonezkoak dira. Bertzalde, poeta edo
saiakera egileak dira guztiak. Barkatuko naute gizonezko eta poeta edo saiakera egile direnek. Deus ez dut haien kontra. Ni ere gizonezkoa naiz. Nik ere
egin dut bekatu, bi genero horiek landurik. Ikuspegi soziolinguistiko edo sozioliterario batetik ez da arras seinale ona, dena dela.
Munduko literatura normalizatu guzti-guztietan, genero narratiboak agin
tzen du aspaldi handitik. Gutxiengo batendako bazka ditugu poesia eta saiakera. Gainerakoan, modernotasunera iritsi gabeko literatura salatu ohi digu
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poesiaren nagusitasunak, edo biziraupen arazoak dituen hizkuntza komunitatea. Aldiz, emakume idazleen ugaltze kuantitatibo eta kualitatiboa da, nik uste,
mendebaldeko literaturaren ezaugarri nagusietariko bat, milurteko hasiera
honetan. Nor harrituko, bertzalde, literatura irakurtzea gero eta jarduera femeninoagoa bada?
Euskal letren ferian ere, orokorrean hartuta, emakumeak egiten ari dira,
hein handi batean, belaunaldien arteko ordezkapena. Asots eta zalaparta handirik atera gabe, neska tropa bat bere nobelak eta bere ipuin bildumak uzten
ari zaigu gure liburuetako apaletan, bertzelako molde, ikuspegi eta koloreak
ekarriz gure kontagintza betidanik hain maskulinoari. Erasmus belaunaldiaz
mintzatzen hasiak dira zenbait so egile, unibertsitateko programa horren barnean atzerrian egindako egonaldiaz baliatu baitira emakume horietariko franko
beren lehen lanak idatzi eta girotzeko. Izan ere, gehienen kasuan, bada halako
hari bat haien ikasketen eta haien literatur lanaren artean. Kazetariak edo
Komunikazio arloko tituludunak dira, Arte Ederretako edo Historiako lizen
tziadunak, Hizkuntza eta Humanitateetan diplomadunak. Goi mailako ikasketa horiek euskaraz eginak dituzte gehien-gehienek.
Ez da hori Nafarroan ahal duguna. Herrialde honetan, aurrerapauso polita egin dugu irakaskuntzaren munduan. Aurrerapauso horiek sendotzeko, antolatu da, konparaziorako, aurtengo Nafarroa Oinez Iruñean. Baina gero etena
heldu da. Aginteak hesia ezarri digu, goi mailako ikasketen atarian. Nafarroan
hiru unibertsitate daude, baina haietan karrera bakarra egin daiteke euskaraz.
Literaturzaletasunak jotako nafar euskaldun gazteak ez du bere bokazioa
bideratzeko moduko ikasketarik bere inguruan, non ez den etxetik ateratzen.
Tamalez, gero eta etxezuloagoak dira gure seme-alabak. Idazle eskolak edo
interneten erabilera, blog-en mugimendua –lehengo literatur aldizkarien egitekoa bereganatu duena– istorio ezezagunak dira hemengo kanpusetan. Euskal
literaturaren azken belaunaldia unibertsitateetatik hurbil hazten ari da gure
mendebaldean. Hemen, iduri du unibertsitateetatik urrun behar duela, inon
haziko bada. Gaitz erdi litzateke, hutsune hori nork betea bagenu. Ez dugu,
ordea, nork beterik. Adin batetik aitzina, kutsu eta izaera marginala eta anti
intelektuala du, nagusiki, hemengo gazte euskaldunak bere euskalduntasuna
sozializatzeko aurkitzen duen giroak. Hartan, behar baino merkeago dabil
ustekeria euskaldunena ez dela azkarrena, jantziena edo irakurriena izan behar,
astoena baizik. Hori ere ez da ongarri hoberena literaturarako. Ezta, itxura
denez, komikirako, zinemarako, bideorako, antzerkirako eta, orokorrean, ikusgarri eta batez ere eder egiten gaituen edozein gauzatarako. Horra non den,
orain, konspirazioa. Gai polita, nobela baterako. Hogei urteren bueltan ibiliko
banintz, hain zuzen ere horretaz idatziko nuke.
70ean, 80an, 90ean bere lanak ezagutarazten hasi zen belaunaldiak ere ez
zuen noski giro hoberena sormen lanari ekiteko. Giroa giro, harexek lortu zuen
konspirazioa garaitzea. Nola eta literatura sortuz. Agian bertze horrenbertze
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eginen dute orain heldu direnek eta etortzeko daudenek: gu ikusezin eta itsusi
mantentzeko antolatuak diren konspirazio handi eta tikiak deuseztatu.

Ez gaitezen, beraz, ezkorrak izan. Beharbada, ni mintzatu bitartean, lanean ari da, zintzo-zintzo, lurralde honetako seme-alaba gazteren bat. Beharbada, nork jakin, Budapesteko edo Lisboako egonaldian izandako esperien
tziez baliatzen ari da horretarako. Beharbada idazten ari da denbora gutiren
buruan denok aho zabalik utziko gaituen nobela. Hura irakurtzeko irrikaz nago
jadanik.
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Goizeko Saioa: Mintegia
9:30-9:40

Lan-jarduna eta mintegian esku h
9:40-10:10

Kontsumoa gutxiagotatu hizkuntz
ikuspegitik, ikuspegi orokorra, gald
Aurkezlea: Andres Iñigo
Hizlaria: Erramun Baxok

10:15-11:00

Kontsumoa soziolinguistikaren iku
Aurkezlea: Andres Iñigo

10:15-10:30 Euskal Autonom

Hizlaria: Patx

10:30-10:45 Nafarroa

Hizlaria: Sagr

10:45-11:00 Iparraldea

Hizlaria: Jean

10:45-11:00 Elkarrizketa
11:30-12:00

123/2008 Dekretuaren zertara

Aurkezlea: Manu de Ruiz de Ur
Hizlaria: Erramun Osa

12:00-12:30

Hedabideen aurrean agerraldia ka
12:30-13:00

123/2008 Dekretuaren nondik

Aurkezlea: Manu de Ruiz de Urr
Hizlaria: Andres Urrutia

13:00-13:30 Elkarrizketa
13:30-15:30 Bazkaria
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Goizeko Saioa: Mintegia

Arratsaldeko Saioa: Saio i

9:30-9:40

16:00-16:40

Lan-jarduna eta mintegian esku hartuko dutenen aurkezpena

Kataluniako esperientzia

9:40-10:10

Aurkezlea: Santiago Larrazab
Hizlaria: Jordi Anguera i Cam

Kontsumoa gutxiagotatu hizkuntzen indarberritzearen
ikuspegitik, ikuspegi orokorra, galderetarako tartea
Aurkezlea: Andres Iñigo
Hizlaria: Erramun Baxok

10:15-11:00

Kontsumoa soziolinguistikaren ikuspegitik:

16:40-17:00 Elkarrizketa
17:00-17:05

123/2008 Dekretuari buru
indarberritzeari buruzko iritzi

Aurkezlea: Jose Luis Lizundi

Aurkezlea: Andres Iñigo

17:05-17:15

10:15-10:30 Euskal Autonomia Erkidego

Gainazal handia

Hizlaria: Patxi Juaristi

10:30-10:45 Nafarroa
Hizlaria: Sagrario Aleman

10:45-11:00 Iparraldea
Hizlaria: Jean-Baptiste Coyos

10:45-11:00 Elkarrizketa
11:30-12:00

123/2008 Dekretuaren zertarakoa, aldekoak eta kontrakoak
Aurkezlea: Manu de Ruiz de Urrestarazu
Hizlaria: Erramun Osa

12:00-12:30

Hedabideen aurrean agerraldia kaferako tartea
12:30-13:00

123/2008 Dekretuaren nondik norakoak ikuspegi juridikotik
Aurkezlea: Manu de Ruiz de Urrestarazu
Hizlaria: Andres Urrutia

Hizlaria: Leire Barañano Orb

17:15-17:25

Finantza Erakundeak

Hizlaria: Mikel Irizar Intxau
eta Lankidetzak sailaren arduraduna)

17:25-17:35

Bilboko Alde Zaharreko Merka

Aurkezlea: Jon Aldaiturriaga

17:35-17:45

Bilboko Merkataritza, Industr
Merkatarien Elkartea
Kepa Jugo (Teknikaria)

17:45-17:55

Kontsumitzaileen Euskadiko F

Hizlaria: Ainhoa Mendiola (

17:55-18:30 Elkarrizketa

13:00-13:30 Elkarrizketa

18:30-18:40

13:30-15:30 Bazkaria

Ondorioak eta saioaren bukaer

Hizlariak: Andres Urrutia, A
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Arratsaldeko Saioa: Saio irekia
16:00-16:40

Kataluniako esperientzia
Aurkezlea: Santiago Larrazabal
Hizlaria: Jordi Anguera i Camós (Director Agència Catalana del Consum)

16:40-17:00 Elkarrizketa
17:00-17:05

123/2008 Dekretuari buruz eta eremu pribatuan euskara
indarberritzeari buruzko iritzi-sorta
Aurkezlea: Jose Luis Lizundia

17:05-17:15

Erkidego

Gainazal handia

aristi

Hizlaria: Leire Barañano Orbe (Eroskiko Idazkari Nagusia)

o Aleman

ptiste Coyos

, aldekoak eta kontrakoak

17:15-17:25

Finantza Erakundeak
Hizlaria: Mikel Irizar Intxausti (Kutxako Kultura, Gizataldeak
eta Lankidetzak sailaren arduraduna)

17:25-17:35

Bilboko Alde Zaharreko Merkatarien Elkartea
Aurkezlea: Jon Aldaiturriaga (Zuzendari Kudeatzailea)

arazu

17:35-17:45

ko tartea

Kepa Jugo (Teknikaria)

rakoak ikuspegi juridikotik

arazu

Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganbera
Merkatarien Elkartea
17:45-17:55

Kontsumitzaileen Euskadiko Ferederazioa
Hizlaria: Ainhoa Mendiola (Elkargoaren Gabinete Juridikoa)

17:55-18:30 Elkarrizketa
18:30-18:40

Ondorioak eta saioaren bukaera
Hizlariak: Andres Urrutia, Andres Iñigo eta Erramun Osa
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EUSKALTZAINDIAREN SUSTAPEN BATZORDEAK “Euskara,
kontsumoa eta hizkuntza eskubideak” gaia lantzeko antolatu
ditu XIII. Jagon Jardunaldiak.
Euskaltzaindiari dagokio, besteak beste, hizkuntza lantzea
eta arautzea, gizartearen harreman guztietarako egokia izateaz
gain, euskararen erabilera indartzen joan dadin. Kontua da,
kontsumoaren ingurukoa dela gaur egungo gizartearen
harreman garrantzitsuenetako bat, eta kontsumoaren guneetan
hizkuntzaren erabilera urratsez urrats gauzatzen joatea
euskararen normalizazioaren bidean ematen ahal den
aurrerapauso sendoaren seinale dela.

Eusk
Real Academia
Académie de

Gai hau jorratuko da Jardunaldietan. Goizeko saioa mintegi
modura antolatu da, Euskal Herriko kontsumoaren munduan
euskarak duen presentzia azaltzeko, eta presentzia hori
indarberritzeko asmoz onartu berri den Dekretuaren nondik
norakoak aztertzeko. Arratsaldeko saio irekian, alde betetik,
Kataluniako esperientziaren berri emanen da, eta bestetik,
kontsumoaren zenbait erakunde pribatu mahai-inguru batean
bilduko dira bere iritzia azaltzeko.

batzor

Eus
90.
ospak

Plaza Barria,
Tel: +34 94415815
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«EUSKARAREN LEGEA, 25 URTE EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOAN» JARDUNALDIEN EMAITZA EUSKERA
AGERKARIAN ARGITARATU
Azaroaren 23an, Euskaltzaindiaren egoitzan, Akademiaren Euskera
agerkari ofizialaren azken zenbakia, Euskera, 2007, 3 aurkeztu zen. Bertan,
2007an, Bilboko egoitzan, «Euskararen Legea, 25 urte Euskal Autonomia
Erkidegoan» gaiaren inguruan burutu zen jardunaldiaren emaitza jaso da. Sabino Arana Fundazioarekin batera antolatu zen jardunaldi horretan, eta
10/1982 Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legearen 25. urteurrenaren karietara, arlo ezberdinetako hausnarketa bultzatu nahi izan zuen
Akademiak: legea onartu zeneko giro historiko, sozial eta politikoa, bai eta
ordutik hona euskarak izan duen garapena ere aztertu ziren. Azkenik, Euskal
Herriko beste lurraldeen ikuspegia ere adierazi zuten Ipar Euskal Herriko eta
Nafarroako ordezkariek.
Aurkezpen hau Akademiaren XIII. Jagon Jardunaldiak burutu ziren egun
berean egin zen. Jardunaldi hauek Euskaltzaindiaren Sustapen Batzordeak
antolatu zituen, «Euskara, Kontsumoa eta Hizkuntza eskubideak» gaiaren inguruan.
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2007, 3
52. liburukia (2. aldia)
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AURKEZPENA
Andres Iñigo,
Jagon sailburua
Euskaltzaindiaren Sustapen batzordeak «Euskara, kontsumoa eta hizkun
tza eskubideak» gaia lantzeko antolatu ditu XIII. Jagon Jardunaldiak.
Euskaltzaindiari dagokio, besteak beste, hizkuntza lantzea eta arautzea,
gizartearen harreman guztietarako egokia izateaz gain, euskararen erabilera
indartzen joan dadin. Kontua da, kontsumoaren ingurukoa dela gaur egungo
gizartearen harreman garrantzitsuenetako bat, baina segur aski, arlo sozioekonomikoan eta lan-munduan bezalaxe, euskarak orain arte lortu duen
presentziarik eskasenetako arloa. Eta, jakina, kontsumoaren guneetan hizkun
tzaren erabilera, bai idatzizko inprimaki eta errotulazioetan bai ahozko komunikazioan urratsez urrats gauzatzen joatea, euskararen normalizazioaren bidean
ematen ahal den aurrerapauso sendoaren seinale litzateke.
Gai honen inguruko hausnarketa egin nahi du Sustapen batzordeak gaurko
egun osoko Jardunaldi hauetan.
Goizeko saioa mintegi modura antolatu da eta bi zati nagusi izanen ditu.
Alde batetik, indarberritze bidean dauden gutxiagotutako hizkuntzetan kon
tsumoaren ikuspegi orokorra azaldu ondotik, Euskal Herriko hiru lurralde
administratiboetan euskarak kontsumoaren arloan duen presentziaren balorazioa egiteko. Bestetik, euskararen presentzia hori indarberritzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzak onartu berri duen Dekretuaren nondik-norakoak aztertzeko.
Arratsaldekoa saio irekia izanen da, bi ataletan banatua hori ere. Lehenbizikoan, Kataluniako esperientziaren berri emanen zaigu, eta bigarrenean gure
inguruko kontsumoaren zenbait erakunde, elkarte, federazio eta enpresa pribaturen ordezkariak mahai-inguru batean izanen ditugu. Aipatutako dekretuari
buruz eta eremu pribatuetan euskara indarberritzeari buruz bere iritzia azalduko digute.
Euskaltzaindiaren Sustapen batzordearen izenean eskerrak eman nahi
dizkizuet, gure gonbita onartuz, txostenak prestatu dituzuenei, bai eta Jardunaldi hauetan gurekin parte hartzera etorri zareten guztiei ere.

XIII. JAGON JARDUNALDIAK:
KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN
HIZKUNTZA-ESKUBIDEAK

Kontsumoa, hizkuntza gutxiagotuen indarberritzearen
perspektibatik
Erramun Baxok
Nabari da hizkuntza gutxiagotu bat indarberritzen dela bizitza sozioekonomikoan erabiltzen den neurrian, ekoizteko, kontsumitzeko eta gizarte
zerbitzuak erabiltzeko. Gogoeta honen lehen zatian (1, 2, 3), konpara ditzagun
han eta hemen kontsumoaren alorrean erabiltzen diren hizkuntza estrategia
ezberdinak. Bigarren zatian (4, 5), kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkun
tza eskubidei buruzko dekretua dela-eta, Euskal Herriko hizkuntza politikak
aztertuko ditugu.
1. ZER DA HIZKUNTZA GUTXIAGOTUA?
Soziolinguistikaren aldetik, hizkuntza gutxitua da lurralde bereko beste
hizkuntza indartsuago batekin borrokan dagoena. Sintomak asko daude: belaunaldi arteko jarraipena ez da segurtatua, askok ikasten badute ere gutik erabil
tzen dute, hiztunen ikuspegitik ere prestigio eskasa dauka. Hots, osasun faltan
hizkuntza ahulduz doa, askotan hil zorian egoterainokoan.
Gutxiengotasuna gauza erlatiboa da. Europa mailan, frantsesa ingelesa
baino ahulago da. Kanadako federazioan ere bai. Baina bi kasu hauetan fran
tsesa ez da desagertzeko arriskuan, hizkuntza komunitatearen bizindarra handia delakotz gizarte baldintzen aldetik: demografia, egoera ekonomikoa ala
sustengu politikoa kontuan hartuz. Ohargarri da hizkuntzaren osasuna lurraldearen burujabetzaren heinekoa dela. Aldiz Ipar Euskal Herrian euskara gu
txiengo larrian dago, bai demografia ikusiz bai eta ere sustengu politiko eskasarengatik. Hego Euskal Herrian euskara gutxiengoan da demolinguistikaren
aldetik, baina hizkuntza erkidegoak (mintzakidegoak) badauka bizindar nahikoa, bereziki sostengu instituzionalaren aldetik.
Bi egoera soziopolitiko oso ezberdinak badira hizkuntza gutxituetan:
elebakartasuna edo diglosia.
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Quebecen frantsesaren egoera arriskutsua zen duela 30 urte. Frantsesdun
gehienak elebakarrak ziren baina gizartean aitzinatzeko ingelesa ikasi behar
zuten. Enpresa batean goi mailako zuzendariak inglofono elebakarrak ziren,
langileak frantsesdun elebakarrak eta bitarteko ikuskatzaileak elebidunak ziren, enpresaren komunikazioa segurtatzeko. Halere egoeraren alde ona zen
hizkuntza bere lurraldean gehiengoan segoela, hizkuntza komunitatearen bizindarra ahula bazen ere.

Askoz arriskutsuagoa da hiztun gutxiagotuen elebitasun etnikoa (William
Mackey). Elebitasun etnikoa gertatzen da, lurralde batean hiztun guztiek bigarren hizkuntza bat nahitaez erabili behar dutelarik gizartean integratzeko, lan
egiteko, goragoko gizarte mail batera heltzeko.
Egoera hoberenean diglosia funtzionala gertatzen da (John Ferguson). Bi
hizkuntza edo gehiago lurralde berean elkarrekin iraun dezakete, batek funtzio
bat betetzen duelarik besteak betetzen ez duena. Bi hizkuntzak (edo gehiago)
beharrezkoak dira. Adibidez Bolikostako herritarrak ele askotakoak dira: lehen
hizkuntza etnikoa da, herrian erabiltzen dena eta 20 edo 30 hizkuntza etniko
badira dialektoak kontuan hartuz. Elkarrekin komunikatzeko hizkuntza komunak erabiltzen dituzte, hala nola «diula» merkataritzarako, frantsesa eskolan
eta administrazio zentralarekin, arabiera meskitan.

Eremu sozioekonomikoan etnia guztiek hizkuntza bera erabili behar dute,
eta hizkuntza bakoitzak badu bere alor berezia osoki mugatua. Baina hizkuntza
batek bere mugak gainditzen baditu funtzio askotakoa bilakatuz, orduan diglosia menperatzailea gertatzen da. Adibidez frantsesa salerospenetan erabiltzen
bada edo irrati ofiziala etxeetan sartzen delarik. Orduan hizkuntza baliagarriena
menperatzaile bilakatzen da, gero eta hiztun gehiagok erabiltzen baitute, gero
eta funtzio gehiago betetzeko (Joshua Fishman). Azkenean hizkuntza ahulena
erredondante (soberakin) bilakatzen da «ekonomia legearen eraginez»: zertarako bi hizkuntza erabil funtzio beren betetzeko, bakar bat nahikoa delarik?
Belaunaldi baten edo biren buruan hizkuntza ahulena desager daiteke.
Antzeko zerbait gertatu zen Ipar Euskal Herrian. Duela mende bat fran
tsesa eta euskara eremu ezberdinetan erabiltzen ziren: frantsesa eskolan eta
soldadogoan, euskara etxean, plazan eta elizan. Baina adibidez telebista
etxeetan sartu delarik konpartimentazio bat desegin da eta azkenean frantsesa
komunikazio eremu guztietan zabaldu da, euskarari eremu sinbolikoak utziz.
Gero modernitatearen izenean, herri hizkuntzaren transmisio naturala ahulduz
joan da. Belaunaldien arteko hizkuntza jarraipena ez delarik naturalki segurtatua, instituzioen sostengua beharrezkoa da.
2. GERIZA JURIDIKOA
Hizkuntza gutxiagotuaren beste ezaugarri bat da legearen geriza behar
duela bizirik irauteko. Alabaina sostengu juridiokoak bizindarra ematen dio
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hizkuntza komunitateari, bereziki lurraldeak legegintza eskumena duelarik.
Ohargarri da autonomia handiago eta herri hizkuntzaren aldeko geriza indar
tsuago dela. Gainez gain konpara ditzagun Frantzia, Quebec eta Hego Euskal
Herriko hizkuntza legeak.
Frantsesak Frantzian geriza juridiko biziki indartsua dauka. Europan eta
mundu zabalean ingelesaren mehatxuari aurre egiteko, 1992an monoglosia
(Cerquiglini) sartu da Konstituzioaren 2. artikuluan «Errepublikaren hizkuntza
frantsesa da». Eta 1994an Toubon legeak eman digu emandakin horren interpretazioa frantsesaren nahitezko eremuak finkatuz. Lehen artikulua: «Konstituzioaren arabera Errepublikaren hizkuntza den frantsesak Frantziaren nortasuna eta ondarea oinarritzen ditu. Ikaskuntzako, laneko, harremanetako eta
zerbitzu publikoetako hizkuntza da». Jarraian legearen 24 artikuluek finkatzen
dute frantsesaren erabilera iragarkietan, lan munduan, kontratuetan, publizitatean, zuzenbidezko idazkietan. Dena dela 21. artikuluak onartzen du eskualde
hizkuntzen geriza juridikoa eta heien erabilera. Ohargarri da «ofizialtasuna»
ez dagoela Frantziako hizkuntza zuzenbidean hain segur hitz horren polisemiaren beldurrez, alabaina ez dauka esanahi osoki berdina Kanadan, Europan
edo Espainian.
Quebecen ere frantsesaren geriza juridikoa elebakarra da. Hizkuntza fran
tsesaren gutuneko lehen artikuluak finkatzen du frantsesaren ofizialtasuna»
(101. legea, 1977). Monoglosia juridikoak diglosia sozio-linguistikoari aurre
egiten dio. Legeak «beste hizkuntza» historikoei toki bat ematen die, baina
salbuespen bezala.
Alderantziz Hego Euskal Herriko hizkuntza legeen estrategia elebiduna
da. Bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai eta ere Nafarroako lurralde euskaldunean bi hizkuntza dira ofizialak, gaztelania eta euskara. Zorigaitzez, legeak
ez du hizkuntzen arteko borroka trenkatzen, baretzen baizik, hizkuntza ahulenari indar pixka bat emanez. Diglosia menperatzaileak dirau eta «Euskara 21»
gogoetaldiko eztabaidagai nagusi bat da. XXI. mende hasierako hizkuntza
politikaren oinarriak definitzerakoan, erronka zailena da nola lor daiteken bi
hizkuntzen arteko berdintasuna eta nola berezko hizkuntzaren bizindarrak
eskatzen duen lehentasuna zain, hiztunen askatasuna errespetatuz.
Marxismoaren denboran erraten zen bezala, axeria oilategian dagoelarik
ezin da aipatu ez berdintasunik ez eta ere askatasunik. Halere monoglosia ezin
daiteke izan zuzenbidezko aterabidea. Bestalde nabari da «euskara XXI. mendeko hizkuntza bizia, egunerokoa eta noranahikoa» izanen dela, Euskal Herrian
lehentasuna lortzen badu, legez ezin bada bederen hiztunen borondatez. Une eta
gune batzutan euskarak izan behar du hizkuntza nagusia. Hortarako aipatzen da
hizkuntzen arteko konpartimentazioa (Mikel Zalbide) eta euskararen aldeko
«diglosia», diglosia funtzionala bistan da eta ez diglosia menperatzailea.
Euskararen aldeko lehentasuna errazki ezar daiteke ikastetxeetan, %60
eredu berriarekin, ikaslegoa, soziologoen hiztegiaren arabera, «publiko kar
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tzelatua» baita. Bai eta ere neurri ahulagoan administrazio publikoan botere
politikoaren esku den eremua delakotz. Malgutasun handiagoz jokatu behar da
bizitza sozioekonomikoan, eremu pribatua baita, hain zuzen askatasunaren
eremua. Altaba nabari da eremu hau dela erabakigarriena euskararentzat. Kon
tsumoaren gaian sartu aurretik, gogoeta sakondu behar genuke legezko estragia
ezberdinetaz.
3. HIZKUNTZA ZUZENBIDE KONPARAGARRIA
Gai hau lantzeko Kanada behatoki bikaina da, hango legedietan Que
beceko monoglosia eta Kanadako diglosia borrokan baitaude.
Kanadako hizkuntza legeria elebiduna
Alabaina Kanadako federazioan, 1967ko Bitainiar Ipar Amerikako Legearen arabera, «ingelesa eta frantsesa hizkuntza ofizialak dira», ingelesa federazio
osoan hitzegiten dena eta frantsesa gehienik Quebecen eta Akadian (Nouveau
Brunswick). Frantsesedun komunitateak badira ere bereziki Ontario eta Albertako herrialdeetan. Hamar urtetarik egiten den erroldak aspaldidanik erakusten
zuen inglofonoen proportzioa gora zoala eta frankofonoena beti gain behera.
Hain zuzen hori zen Quebeceko alderdi soberanistaren argudio nagusi bat.
1963an parlamentu federalak Errege Komisio bat izendatu zuen, LorandeauDunton Komisioa, inkesta bat egiteko elebitasunaz eta kulkturbitasunaz.
(Bilinguisme–biculturalisme) «B-B Txostena» famatua zabaldu ondoren,
Pierre-Elliott Trudeau lehen ministroak Hizkuntza Ofizialen Legea bozkarazi
zuen 1969an. «Ingelesa eta frantsesa dira Kanadako estatu federalaren hizkun
tza ofizialak». Ondorioz herritar guztiek eskubidea dute beren hizkuntzan
zerbitzuak erdiesteko administrazio federalean bai eta ere «Koroaren sozietateetan», Air Canada, Radio Canada eta beste. Estatuko eta herrialdeetako legeak bi hizkuntzetan idatziko dira, biek elkarrekin indar juridikoa oinarritzen
dutelarik. Bi hizkuntzak erabilgarri dira auzitegi federaletan. Eskualde elebidunetan (Ottawa aldean, Montreal hirian eta Nouveau Brunswick probintzian)
funtzionario federalek bi hizkuntzetan lan egiteko gai izan behar dute. Kanada
osoan funtzionario lan postuen perfilak definituak dira, frantsesak, ingelesak
edo elebidunak.
Hizkuntza Ofizialen Komisioa antolatu da legearen aplikatzeko, inkerketak eginez, proposamenak adieraziz eta herritarren pleinuak entzunez. Ohargarri da legea administrazio publiko federalean mugatzen dela. Alabaina
kultura, irakaskuntza, lan mundua eta beste, probintzia bakoitzaren eskudun
tzan daude. Geroxago bere gerizapean hartu zituen Quebecez kanpoko eskola
frantsesak. 1982an Konstituzioa Londresetik Ottawara herriratu zelarik, Giza
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Eskubideen Karta gehitu zioten. Ondorioz norbanakoen adierazpen askatasunaren izenean Korte Gorenak erabakiak hartzen ditu herrialdeetako hizkun
tza politikei buruz.
Oro har, 2002ko inkestaren arabera lege federala gehiengo handi batek
baikortzat hartzen du. %86 lanpostu elebidunetan arduradun elebidunak daude.
Beraz administrazio zerbitzuak eskuragarriak dira ororentzat. Dena dela administrazioren eremua mugatua denez, eguneroko erabileran eta bizitza sozioekonomikoan ingelesa aurrera doa eta frantsesa atzera.
Quebeceko hizkuntza legeria elebakarra
Gertatzen dena da elebitasunak ez duela hizkuntz borroka aldatzen, ezti
tzen baizik. Hori ikustearekin, Quebec herrialdeak bere hizkuntza inkesta egin
zuen, Jean-Denis Gendron zuzendari. Gendron Txostenak erakutsi zuen fran
tsesa gutxitua zela lurralde frantsesdunean ere eta ingelesa nagusitzen ari zela
hirietan, lantegietan, zerbitzu publikoetan.
Gauzak errotik aldatu ziren 1976an René Lévesque-n alderdi independistak hauteskundeak irabazi zituelarik. Ondorengo urtean bozkarazi zuen 101.
legea. Frantses hizkuntzaren lege nagusia elebakartasunaren legea da. Lehen
kapituluko artikulu bakarrean irakurtzen da: Frantsesa da Quebeceko hizkuntza
ofiziala. Eta bigarren kapituluan agertzen dira hiztunen eskubideak: herritar
orok eskubidea dauka frantsesez komunikatzeko, administrazioarekin, bil
tzarretan, lanean, kontsumitzean, ikaskuntzan.
Herri hizkuntzaren ofizialtasuna eta hiztunen eskubideak finkatu ondoren
legeak erabakiak agertzen ditu gizarteko alor guztietan. Frantses Hizkuntzaren
Bulegoa eraiki zuen, behar zen dirutzarekin, legea berehala aplikatzeko.
Kapitulu eraginkorrena seigarrena izan zen. Atalburua Enpresen fran
tsestea. Sei hilabete barne enpresa guziek frantseste programa antolatu behar
zuten, eta elkarte bat bildu, nagusiak eta langileak barne, hizkuntza egoera
aztertzeko eta frantseste estrategia eramateko: hizkuntza ofizialaren ikaskuntza
enplegatuengan, frantsesaren erabilera lanean, idazki teknikaoetan, iragarkietan, publizitatean.
Bulegoak eskaintzen zuen diru laguntza eta laguntza teknikoa, aurrerapena ikuskatuz. Eta helburuak erdietsi ondoren frantseste agiria enpresari ematen
dio. Esan dezakegu 10 urteko epean Quebec herrialdeko enpresa kasik guziak
frantsestu direla. Zailtasun eta gataska zenbait gora behera, bainan harrigarriko
arrakastarekin.
Beste adibide bat: kanpoko afitxek eta publizitateek frantsesez bakarrik
agertu behar zuten, orotan, auzo inglofonoetan ere. Erradikalismo hori azkenean frantsez lege nagusiaren aurka itzuli zen. 1988an herritar batek auzia
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eraman zuen Korte Gorenera norbanako adierazpen eskubidearen izenean. Eta
irabazi. Quebeceko gobernuak 5 urteren luzamena erdietsi zuen eta 1993an,
auzia trenkatu zuen 89. legearen bitartez: idazki publiko elebidunak onargarri
dira frantsesezko testuak espazio handiagoa betetzen badu, 2 herenen heinean.
Molde horretan publizitatearen legeak denbora berean frantsesaren nagusitasuna adierazten zuen, bai eta norbanakoen edierazpen eskubidea errespetatzen,
elebakartasuna baztertuz.
Konparaketa juridiko honek erakusten du hizkuntza lege elebidunak ez
duela borroka amaitzen. Aldiz hizkuntza lege elebakarra lagungarri da hizkun
tza ahulagoaren zaintzeko, hain zuzen gune batean gehiengoan ezarriz, gunea
mugatua izanikan ere.
4. HIZKUNTZA LEGE BATEN EZAUGARRIAK
Hizkuntza legeak konparatzen direlarik, osagai berdintsuak aurkitzen
dira: hizkuntzaren estatusa, hiztunen eskubideak, komunikazio eremuetako
arauak, aplikazio egitaraua, ondorioen neurketa. Zehastasunak hizkuntza legearen bost zati hauei buruz.
1. zatia: Hizkuntzaren estatusa
Hizkuntza baten estatusa definitzeko hiru kontzeptu erabiltzen dira: berezkotasuna, ofizialtasuna eta bizindarra.
Berezkotasuna aipatzen da lurralde bateko hiztunek hizkuntza bat berea
dela erraten dutelarik. Adibidez Euskal Herriaren berezko hizkuntza euskara
da. Kontzeptua definitu nahi delarik zailatasun asko sortzen dira. Batzuek
historiari ematen diote garrantzia. Beste batzuek psikolinguistikari (gehienen
ama hizkuntza) edo soziolinguistikari (gizartean gehienik erabilia den hizkun
tza). Definizio geografikoa da argiena: lurraldean baizik hitz egiten ez den
hizkuntza.
Frantziako Konstituzioak 2008ko emendakinean «eskualde hizkuntzen»
kontzeptua erabiltzen du. INSEE erakundearen definizioa da: «Errepublikaren
lurralde zati batean hiztorian zehar erabili diren hizkuntzak». Frantziako ondarean dauden hizkuntzak lurraldetasunari eta historiari lotuak dira.
Ofizialtasuna aipatzen dugularik estatus juridikoaz ari gara. Baina hitza
esanahi-askotakoa da. Espainian gaztelania Estatu hizkuntza da herritar orok
ikasteko eginbeharra dutena eta erabiltzeko eskubidea. Autonomia-erkidegoetako berezko hizkuntzak ere ofizialak izan daitezke estatutuaren bidez. Koofizialtasunaren kontzeptua erabiltzen da lurralde batean bi hizkuntza ofizial
daudelarik.
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Ofizialtasuna ez da aski hizkuntza baten iraupena segurtatzeko. Adibidez
Afrikan zehar hizkuntza etniko asko daude ofizilak eta nazionalak. Gauza bera
Ameriketako hizkuntza etnikoentzat, asko desagertzeko zorian baitira eremu
zabaleko hizkuntzen menpean, ingelesa, frantsesa, gaztelania, portugesa. Orduan bi kontzeptu berri erabiltzen dira hizkuntzaren osasuna eta hizkuntzakomunitatearen (mintzakidegoaren) bizindarra.
Hizkuntza bat osasunean da funtzio asko betetzen dituelarik, familian,
irakaskuntzan, administrazioan, bizitza sozio-ekonomikoan, kulturgintzan,
paisaia osoan. Aldiz hizkuntza ahula gizarte txoko batean mugatzen da adibidez etxean eta lagunartean.
Mintzakidegoaren bizindarra neurtzeko parametro asko erabiltzen dira:
estatus ekonomikoa eta juridikoa, demografia, sostengu instituzionala administrazioan, hedabideetan, irakaskuntzan. Parametro subjektiboak ere kontutan
hartzekoak dira hala nola hiztunen atxikimendua eta gizarteak hizkuntzari
ematen dion prestigioa.
2. zatia: Hiztunen eskubideak
Hizkuntza politikaren iturburuan daude hiztunen eskubideak. Normalean
eskubide kolektiboak dira, mintzakidego osoarenak. Gehienik zerrendatzen
diren eskubideak irakakuntzari, komunikazioari eta kulturari buruzkoak dira,
helburutzat hartuz hizkuntzaren transmisioa, erabilera eta hobekuntza.
Frantzian gertatzen dena da, konstituzioak ez dituela onartzen hizkuntza
komunitateak, ez eta ere orokorki gutxiengoak, errepublikaren batasunaren
izenean. Orduan legearen abiapundua norbanako eskubideetan dago. Estatu
Kontseiluak (1994), bai eta ere Konstituzio Kontseiluak (1999), eskualde
hizkuntzei buruz aipatzen dute 1879ko aitorpenaren 11. artikulua: «Herritar
orok, badu hitz egiteko, idazteko eta inprimatzeko askatasuna». Ezberdintasuna da eskubide kolektiboek berehala sortzen dituztela botere publikoaren
eginbideak. Aldiz norbanakoen adierazpen askatasunak agintearen eginbidea
sortzen du, norbanakoek eskatzen duten neurrian.
Herri hizkuntzen lekua 11. artikulua eta 2. artikuluaren artean kokatzen
da. Aterabidea herritarren eskaeran dago. Eskaera nahiko handia delarik, legeak edo araudiak aterabide bat finkatzen du. Hori gertatu da hezkuntzan,
hedabideetan, tokiko administrazioan ere. Adibidez, gobernuak Europako
hizkuntza gutunean izenpetu zituen 39 arauak onargarriak dira eta berehala
aplikagarriak. Bestalde Pirinio Atlantikoetako prefetak eta Euskararen erakundeburuak gutun bat igorri diete udaletxeei elebitasuna baimentzen duena.
Halere gaurko egoeran, hiztunak etengabeko militantziara kondenatuak dira.
Egoera hau ez da normala. Hizkuntza legea da aterabide demokratiko bakarra,
hiztunen eskubideak onartzeko eta zaintzeko.
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3. zatia: Komunikazio eremuetako arauak
Botere publikoak bere eginbidea betetzeko arauak definitu behar ditu
hizkuntzaren erabilera normala antolatzeko komunikazio alor guztietan:
irakaskuntzan, administrazioan, hedabideetan, bizitza sozio-ekonomikoan eta
kulturgintzan. Bizitza sozio-ekonomikoan badaude azpi-atal batzu: lan-mundua
(produktuak eta zerbitzuak ekoizteko), saltokiak eta zerbitzu zentroak (ondasunak banatzeko), hizkuntza paisaia (publizitatearen eta seinaletikaren bidetik).
Arau hauek baliabideak eskatzen dituzte diru laguntzak eta ekintzaileak.
Baliabideen banaketak adierazten du nolakoa den botere publikoaren egiazko
nahikundea, epela ala indartsua. Gainera baldintzatzen dute neurri batean
hizkuntza antolaketaren abiadura.
Dena egitekoa delakotz urraspideak definitu behar dira. Nondik hasi behar da? Lehentasunak finkatu behar dira ikusiz zein urratsek zein urrats baldin
tzatzen duen. Orokorki erabilerak gaitasuna suposatzen du, baina komunikazio
eremuetan zein dira baldintzatzaileenak? Nahitaez hautuak eginen dira, huts
egiteko arriskuarekin.
4. zatia: Aplikazioaren egitaraua
Arauak ezin dira berehala gauzatu. Progresiboki jokatu behar da epeak
finkatuz. Bi estrategia erabiltzen dira: egitaraua edo bide-orria. Egitarauan epeak
egutegi batean sartzen dira. Quebecen 7 urte finkatu ziren 50 langilez goragoko
enpresak frantsezteko eta 10 urte hizkuntz-paisaia frantsezteko. Araberako egutegi zabalak aurkitzen ditugu euskalduntze egitarauetan. Horrelako programazio
baten baldintza da botere publikoak urraspide osoa kontrolatzen duela.
Frantzian botere publikoaren ekintzak suposatzen du norbanakoen eskaera. Hiru urratseko urraspide batean gara: adierazpen askatasunaren aitorpena,
hiztunen eskaera, araberako hizkuntza politika. Bigarren urratsa ez da botere
publikoaren esku. Egitarau egutegiduna ezin da. Kasu hauetan bide-orria
erabiltzen da. Bide orrian helburuak finkatzen dira bai eta eperik gabeko
urraspidea, norabideak, lan ildoak eta abar. Bainan egutegi zehatzik gabe.
Lehen urratsa bete ondoren bigarrenari lotuko gara eta abar. Kasu honetan
hiztunen motibazioa da baldintza nagusia. Iparraldeko hizkuntza politika
proiektua bide-orri bat da. Motibazio kolektiboa garatuko den neurrian bideorritik egutegira iragan daiteke, jadanik irakakuntzan gertatzen den bezala.
5. zatia: Ondorioen neurketa
Hizkuntza politikan, egitaraua ala bide-orria erabil, noizean behin ondorioak neurtu behar dira, hain zuzen progresibotasuna egiaztatzeko. Beraz
hizkuntza politikak eskatzen du behatoki bat eta pizgarri batzu.
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Behatokiak aitzinamendua (edo gibelapena) objektiboki neurtu behar du
eta proposapenak egin ondorioak hobetzeko. Baina ekintzaileen motibapena
ere nolazbait hazi behar da. Hemen ere, beste alor askotan bezala, Skinner-en
baldintzamendu eraginkorra baliagarria da. Pizgarriek aitzinamendua baldin
tzatzen dute, ahalaz pizgarri baikorrak (zigilua edo goresmen agiriak, diru
laguntzak eta beste), ezin bestean pizgarri ezkorrak, molde askotako zigorrak,
nola gaitzespen sinbolikoak hala gaztigu judizialak.
Ez zaio legeari eskatu behar ematen ahal duena baino gehiago. Legeak
hiztunen motibazio baikorra suposatzen du.
5. KONTSUMO LEGEAREN GARRANTZIA
Erabilera da erabakigarria
«Euskara 21» gogoetaldiaren helburua da orain arteko hizkuntza politika
aztertzea, geroari buruz proposamenak egiteko. Orain arteko aitzinemendu
nabarienak euskararen irakaskuntzan dira. Beraz gero eta geihago dira hiztun
gazteak, gai direnak euskaraz mintzatzeko, eskolaren bitartez. Gertatzen dena
da euskaldun gazteak hiritarrak direla eta aukera gutxi dutela euskaraz ari
tzeko. Altaba hizkuntzaren osasuna erabileran dago.
Bereziki eguneroko erabileran
Eukararen aitzinamenduak arrakasta handia egin du irakaskuntzan, administrazio publikoan, hedabideetan eta kulturgintzan. Eremu horiek gehiago
dira botere publikoaren kontrol-pean, diru publikoaren beharretan baitira.
Baina hiztunei ez diete hitz egiteko aukera askorik ematen. Administrariekin
ez dugu harreman handirik. Hedabideak isilik entzuten eta ikusten dira.
Kultur ekintzak zoragarriak dira. Halere hedabideekin bezala hiztunak pasibo daude.
Euskara indartsu izanen da bizitza sozio-ekonomikoan sartuko den neurrian, lan munduan, saltegietan, zerbitzu zentroetan. Hots ekoizpen eta kontsumo
guneetan. Erran dezakegu kontsumoa hizkuntza politikaren bide-kurutzean dela:
eguneroko erabileraren alorra baita, bizitza osoa hartzen duen eremua.
Kontsumoaren eremu ezberdinak
Kontsumoak ekoizpena baldintzatzen du. Eta alderantziz. Produktuak
aurkezteko erabiltzen den hizkuntza (adibidez etiketetan), gero erabiliko
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da saltzailearen eta eroslearen artean. Gauza nabariago da zerbitzuetan.
Nola ibilgailuetan hala osasun zerbitzuetan edo lanpostu bat bilatzen delarik, hizkuntza mailan eskaintzak sustatzen du eskaera. Publikoaren harrera euskaraz egiten bada, erabiltzaileak euskaraz adieraziko ditu bere
beharrak.
Kontsumoak baldintzatzen du neurri handi batean kizkuntzaren paisaia.
Hor ditugu begien aitzinean enpresen izenak eta logoak, produktoen etiketak,
zerbitzuei buruzko argibideak eta kontsumoa norabidetzen duten publizitatea.
Euskarari ematen zaion tokiaren araberako euskaltasuna dugu agerian: gu
txienez estatu hizkuntzarekin toki berdina, ahalaz berezko hizkuntzak hartze
luken lehentasuna.
Hiztunen eskubideak
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak daude heien aldeko
hizkuntza politikaren abiapunduan. Eskubideak zehazterakoan azpimarratu
behar genuke gutxieneko baldintza da hizkuntza ofizilen arteko berdintasuna eta ahalaz berezko hizkuntzaren lehentasuna, bereziki arriskuan den
neurrian.
Kontsumitzaileek eta erabiltzaileek eskubidea dute bi hizkuntza ofizialetan argibideak lortzea nola idatzizko argibideak hala entzuten direnak. Publikoari harrera ematen dioten zerbitzuetan, etortzen denak hautatzen duen
hizkuntza erabiliko da. Estatu hizkuntzaren nagusitasuna kontuan hartuz, euskaren erabiltzeko ahalmena nolazbait azpimarratuko da.
Lehentasun estrategikoak
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak betetzeko eginbideak eskatuko zaizkie erosle eta baliatzaile asko dituzten enpresa, erakunde eta egitura handiei. Alor estrategikoenak dira komunikazioa, energia, garraioa, salerospenak, finant za, et xebizit za. Alor horietan diharduten egiturak dira
eraginkorrenak: alde batetik eginbeharrak betetzeko ahalmen gehiago dute eta
bestalde, kontsumo harremanak ugari direlarik, aukera asko eman dezakete
euskara erabiltzeko. Zuzendaritzak, sindikatuak eta kontsumitzaileen elkarteek
hitzartu behar lukete euskarari lehentasuna emateko, erosleen hizkuntza askatasuna errespetatuz.
Maiz gertatzen dena da garrantzizko egitura horiek harremanak dituztela
botere publikoarekin: administrazioen menean diren zerbitzuak, legez zuzenduak direnak edo diru laguntza publikoaz baliatzen direnak. Ordainez legearen
errespetu handiagoa erakutsi behar lukete.

KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN... - Erramun Baxok

845

Hizkuntza politikaren progresibotasuna
Hizkuntza politikak egitaraua suposatzen du. Egitura bakoitzak epeak
finkatu behar ditu. Egutegiak aitzinamendua akulatzen du. Baina epeak defini
tzerakoan gauza asko kontuan hartu behar dira eta lehenik ingurumen soziolinguistikoa. Gune euskaldunetan asma daiteke motibazioak baikorrago direla
eta epeak laburrago izan daitezkela. Halere euskarak borroka hiriguneetan
irabazi behar du, hots gune erdaldunetan, beharrez epeak luzatuz.
Merkataritzak bi ezaugarri baditu, ez baitira euskararen aldekoak: globalizazioa eta errentagarritasuna. Globalizazioaren eraginez, hemen erosten ditugun salgai asko kanpoan ekoiztuak dira eta hemengo ekoizpen asko kanpoan
kontsumitzen dira. Legearen indarra gure lurraldean mugatzen denez hizkuntza
politikaren arauak ezin dira errazki aplikatu. Ongi da Euskal Herriko ekoizpenek kanpora eraman dezaten euskaltasunaren itxura eta prestigioa. «Euskara
jalgi hadi kanpora». Alderantzia zailago da. Adibidez Txinako produktoek
hizkuntza askotako argibideak badituzte gaztelania barne. Banatzailei eskatzen
ahal zeie euskara ere nolazbait gehi dezaten? Erantzuna ez da nabaria.
Gainera bigarren zailatasun bat agertzen da, errentagarritasuna. Elebitasunak kostu bat badu, produktoaren prezioa goratzen duena. Baina, bestalde,
produktoen itxura euskaldunduz, erosle euskaldunaren gogo ona eragin lezake.
Froga bat gehiago hizkuntza politikan malgutasunez jokatu behar dela.
Laburbilduz
Kontsumoaren eta zerbitzuen alorreko hizkuntza politikaren neurketak
garrantzi handia dauka. Ondoriak neurtuz, euskararen osasuna eta heldutasuna
neurtzen ditugu, hizkuntzaren egunerokotasuna neurtzen baitugu. Alabaina
eremu pribatuko jende helduen erabilera da egiazko erizpidea. Irakaskuntza
gehien bat haurren eta gaztetxoen mundua da. Gaitasuna beharrezkoa da.
Ikusi behar da zer eragin duen eskolatik kanpo. Administrazioa eremu berezia
da, botere publikoaren menpean dagoena. Ez da erabilera librearen neurgailu
ona. Ikusi dugu hedabideek eta kulturgintzak ez dutela zuzenean mintzamena
bultzatzen. Eremu guztiek bat bestea baldintzatzen dute. Halere kontsumoan
eta zerbitzuetan gehiago agertzen da zein den euskararen lekua, etxe-inguruan
eta gizarte zabalean.
Bidenabarreko gogoeta
Elebakartasuna eta elebitasunaren arteko eztabaidan doi bat sartu gara.
Beste eztabaida bat bada legalisten eta boluntaristen artekoa. Legalistek diote
Estatuaren gain dela arriskuan den hizkuntza zaintzea eta ofizialtasuna beha-
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rrezkoa dela. Legeak ez badu euskalduntzen, egin beste lege bat eta ofizialtasunik ez bada beste guztia iruzurra da. Erreferentziak dira Quebec, Katalunia,
Israel.

Boluntaristek diote euskarak milaka urte iraun duela legerik gabe. Legea
zertarako? Ikus zer gertatu den Irlandan. Hiztunen gain da hizkuntza zaintzea.
Suisarrek diote: «Hizkuntza legerik hoberena legerik eza da».
Legalisten eta boluntaristen artean bide zuzena bien artekoa da. Legeari
eskatu behar zaio eman dezakena: eskola bidezko transmisioa, erabilera publikoaren eskaintza zabala eta hizkuntzaren kalitatea hobetzeko baliabideak.
Euskararen aldeko legeak guzti hau egitera lehiatu dira. Eta elebidunak sortzen
dituzte, beraz hizkuntza bat edo bestea erabiltzeko ahalmena eta askatasuna.
Zein hizkuntza erabil, hori hiztunen motibazioaren gain da.
Azken hitza elkarlana da, elkarlan zabalena, legearen aurauak eta gizartearen nahia uztartuko dituena. Hizkuntzen arteko berdintasuna errespetatuz,
euskaldunen eta erdaldunen arteko bizikidetza eraikitzen da. Bizikidetzaren
bidez, mintzaira askatasuna euskaren alde itzul liteke. Botere publikoaren eta
euskalgintza elkarteen erantzukizuna da elkarrekin diharduteko euskararen
gogoa sustatzeko.
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ZER GERTATU DA EUSKAL KONTSUMITZAILE
ETA ERABILTZAILEEN HIZKUNTZA ESKUBIDEEKIN
AZKEN 120 URTEOTAN?
Patxi Juaristi1
Askotan hitz egiten da kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideei
buruz2, baina eskubide hauen artean gutxitan aipatzen dira hizkuntza eskubideak. Eta, egia esan, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak bere
osotasunean ziurtatu behar dira, gizarte justu eta demokratagoak lortu nahi
badira. Gogoan hartu behar da, kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza
eskubideak ahazten direnean, demokraziak ahuldu egiten direla eta bizi-kalitatea murrizten.
Zer gertatu da euskal kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideekin historian zehar? Zein hizkuntzatan erosi ahal izan dute euskal kon
tsumitzaile eta erabiltzaileek? Euskara erabili da iragarkietan, fakturetan
edota logotipoetan?
Lan honetan, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideen
azken 120 urteetako bilakaera aztertuko dut Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban,
garrantzi berezia emanez euskarazko publizitatearen bilakaerari.
1
Patxi Juaristi Larrinaga (Markina-Xemein, 1967) Soziologian Doktorea da (Deustuko Uniber
tsitatea,1995). 1990-1993 urte bitartean ikerlariak trebatzeko Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Uniber
tsitate eta Ikerketa saileko beka bat izan zuen. Tesia egiterakoan, ikerlari gisa aritu zen Galeseko
Bangor Unibertsitatean (1992), Texas-eko A&M Unibertsitatean (1993) eta Nevada-Renoko Uniber
tsitatean (1994). 1998. urtean irakasle gonbidatua izan zen Idaho-ko Unibertsitatean. Euskal kulturari, euskaldunen balioei, euskarari eta, orokorrean, hizkuntzei buruzko zenbait ikerketa, artikulu eta
liburu argitaratu ditu. 2000. urtean Mikel Zarate Saiakera Saria irabazi zuen. Bere azken liburuak dira
Salgai. Euskal kontsumo gizartea aztertzen (Alberdania, 2005), Kontsumitzaileen eskubideak. Aurrerapausoak, arriskuak eta konponbideak (Deustuko Unibertsitatea, 2005) eta Words and Worlds.
World Languages Review (Multilingual Matters, 2005). 1993tik 2005era Euskal Herriko Uniber
tsitateko irakasle izan da Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean. 2005eko azarotik 2009ko
maiatzera Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate Zuzendaria izan da.
2
Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoan, Espainiar Estatuan zein Europar Batasunean
argitaratzen diren txosten, arau eta ikerketetan, kontsumitzaile eta erabiltzaileek zazpi eskubide dituztela aipatzen da: osasunerako eta segurtasunerako eskubidea; kontsumitzaileen interes ekonomiko eta
sozialak babesteko eskubidea; informazioa jasotzeko eskubidea; kontsumo arloan heziketa eta prestakun
tza izateko eskubidea; ordezkaritza, Kontsulta eta partaidetzarako eskubidea; gutxiagotasun eta babesgabetasun egoeretan babeserako eskubidea; eta, azkenik, babes juridikorako eta kalteen konponketarako
eskubidea. Eskubide hauen artean ez da hizkuntza eskubiderik aipatzen, ia gehienetan.
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Hasieratik esan nahi dut eremu publikoa albo batera utzi dudala eta eremu
pribatuan egiten den kontsumoa ikertu dudala. Alegia, enpresa, denda eta, oro
har, erakunde pribatuek eskaintzen dizkiguten produktu eta zerbitzuen kon
tsumoa zein hizkuntzatan egiten den aztertuko dut.
1. XIX. MENDEAREN BUKAERA ETA XX. MENDEAREN HASIERA:
EUSKARAREN AHULTZEA ETA LEHEN EUSKAL IRAGARKIAK
1866-1868 urte bitartean, 903.217 euskal herritarretatik erdia baino gehiago, 471.000 inguru, euskal eleduna zen (Intxausti, 1992:134). Ondorioz,
XIX. mendearen bigarren erdian, euskarak izugarrizko indarra zuen euskal
gizarteko arlo eta eremu guztietan.
1867an, 479.889 biztanle bizi ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta
horietatik 331.098 euskaldunak ziren; alegia, biztanleriaren %69 zen euskalduna (Intxausti, 1992:134). Dena dela, kontuan hartu behar dugu desberdintasun garrantzitsuak zeudela hiru herrialde historikoen artean. Arabako biztanleriaren %9,59 zen euskalduna 1867an3, Bizkaiko biztanleriaren %81,43 eta
Gipuzkoako biztanleriaren %96,42. Zentzu honetan, pentsatzekoa da Arabako
kontsumitzaile eta erabiltzaile gehienak erdara erabiltzen zutela taberna, jate
txe, denda eta azoketan, eta, aldiz, bizkaitar eta gipuzkoarren gehiengoak
euskaraz erosten eta saltzen zuela. Alegia, Bizkaiko eta Gipuzkoako harremansareko euskaldunen dentsitate handiaren ondorioz, kontsumitzaile eta erabil
tzaileek euskara erabiltzen zuten salerosketetan.
XIX. mendearen bukaeran eta XX. mendearen hasieran, Gipuzkoa eta,
batez ere, Bizkaia industrializatzen hasi ziren, nazioarte mailan izan ziren aldaketen ondorioz. Aldaketa hori Kubako gerraren amaierak eta nazioarte
mailan Ingalaterrak jasan zuen gainbeherak eragin zuen nagusiki; eta hori dela
eta, hainbat enpresa sortu ziren Gipuzkoan eta Bizkaian, nagusiki Bizkaiko
Nerbioi-Ibaizabal ibai ertzean dagoen Ezkerraldea eskualdean. Ekonomi egitura sendotu zutenak ontzi-konpainiak, banku berriak, aseguru-enpresak, mea
tzaritzako enpresak eta ontziolak izan ziren. Egoera ekonomiko hobeagoak
eraginda, bestalde, denda, ostatu eta merkataritza-establezimendu txikien kopurua ere hazi egin zen.
XIX. mendearen bukaerako eta XX. mendearen hasierako industrializazio
hau erabakigarria izan zen euskararen atzerakada prozesuan, batez ere Biz
kaian eta Gipuzkoan. Industrializazioaren eraginez, urte gutxitan, euskara
gutxiengo baten hizkuntza bihurtu zen herrialde historiko bietan. Izan ere,
euskal hiztun asko baserria utzi eta euskararen egoera ahulagoa zen herri eta
hirietara joan zen bizitzera. Bestalde, eskulanaren premiak eraginda, etorkin
3

1867an, 10.500 euskal hiztun bizi ziren Araban (Intxausti, 1994:20).
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ugari etorri zen Espainiar Estatutik, eta toki askotan hiztun talde nagusiena
bihurtu zen. Eta, azkenik, estatu modernoaren hizkuntza transmisio tresnek
(eskolak, administrazioak, soldadutzak eta kultur bizitza gidatuak) gaztelania
hartu zuten hizkuntza ofizial bakartzat, eta, ondorioz, gaztelania asko zabaldu
eta indartu zen.
Hala eta guztiz ere, Bizkaian eta Gipuzkoan dendari euskaldunen kopurua
garrantzitsua zen, batez ere herrietan. Ondorioz, bezeroen eta dendari eta tabernarien arteko ahoz-ahozko harremanak euskaraz izaten ziren nagusiki. Beti
ere kontuan izan behar da gune soziolinguistikoa funtsezko faktore eragingarria zela kontsumitzaileen eta erabiltzaileen euskararen erabileran.
Ahozko erabilerarekin ez bezala, euskararen idatzizko erabilerarik ez
zegoela esan daiteke. Fakturak, albaranak edo eskaera-orriak erdaraz izaten
ziren. Izan ere, oso gutxi ziren garai hartan euskaraz alfabetatuak zeudenak.
Horrekin batera, iruditzen zait kanpo eta barne errotulazioan ere erdara zela
nagusiki. Hau da, euskal hiztunen dentsitatea handia zenean, kontsumitzaileen
eta erabiltzaileek euskaraz hitz egiten zuten denda, taberna eta azoketan, baina idatzizko dokumentuetan zein errotulazioetan erdara nagusitzen zen4.
Euskara ahultzen ari zen testuinguru honetan, intelektual eta politikari
batzuk hizkuntzaren garrantziaren kontzientzia hartu zuten, eta euskarari balio
gehiago ematen hasi ziren; besteak beste, Sabino Arana (1865-1903) edo Resurreccion Maria Azkueren lana aipatu dezakegu.
Bestalde, XIX. mendearen azkenetan eta XX. mendearen hasieran, kapitalismoa hedatzen ari zen heinean, konpetentzia handitu egin zen, eta publizitateak
izugarrizko garrantzia hartu zuen, produktuak eta zerbitzuak saltzerakoan. Hain
zuzen ere, publizitateak salmentak handitzen eta lehiakideengandik bereizten
laguntzen zien enpresei. Alegia, kontsumo gizartea sortzen ari zen heinean,
enpresak konturatu ziren publizitatea zela kontsumitzaileak erakartzeko eta
hauen leialtasuna sortzeko iturri garrantzitsuenetarikoa.
Euskara ahultzen ari zen testuinguru horretan, eta industrializazioa eta
masa kulturadun gizartea hedatzen, euskarazko lehen iragarkiak agertu ziren
idatzizko komunikabideetan. Nik dakidala, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban,
euskarazko lehen iragarkiak Bilboko Euskalzale aldizkarian (1897-1900) eta
4
Herri oso euskaldunetako udal-akta guztiak erdaraz jasotzen ziren eta udalak herritarrekin
zituen idatzizko harreman guztiak erdaraz izaten ziren. Are gehiago, ilustratu eta jauntxoek garran
tzi gutxi ematen zioten euskarari. Markinan, adibidez, XIX. Mendearen bukaerako eta XX.
mendearen hasierako herriko jauntxoek ez zuten euskara landu, eta euren liburu guztiak erdaraz
idatzi zituzten, nahiz eta euskaraz oso ondo jakin. Markinako euskaraz idazteko tradizioa bazegoen
(Mogel osaba-ilobak, Frai Bartolome…), baina jauntxoek nahigo izan zuten erdaraz idatzi. Egia
esan, erlijio gizonak izan ziren euskarari garrantzia eman zioten bakarrak. «Administrazioak bete
ez duen papera Elizak bete du lurralde batzuetan euskararen gizarte-erabileran, batez ere XVIII
eta XIX. mendeetan. Euskararen gizarteratze hori herri euskaldunetan egin du batez ere, predikuen
bidez eta dotrina irakatsiaz» (Arejita, Manterola eta Oar-Arteta, 2007:52).
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Ibaizabal astekarian (1902-1904) agertu ziren5. Hau da, euskarazko lehen iragarkiak industrializazioak eta masa kulturadun gizarteak gehien eragin zuen
eta euskara oso ahuldurik zegoen hirian agertu ziren: Bilbon6.
1897ko Euskalzale aldizkarian (1897-2-14), adibidez, era honetako iragarkiak aurkitzen ditugu.

Ibaizabal astekarian (1902-01-12) ere aurkitzen ditugu euskarazko iragarkiak

Egia esan, Euskalzale eta Ibaizabal aldizkarietan hasiera-hasieratik ager
tzen da euskarazko iragarkiak sartzeko eta hortik diru sarrerak lortzeko nahia.
Lehen momentutik dago euskarari funtzio guztiak emateko gogoa. Horrela,
1902ko urtarrilaren 12an, euskarazko iragarkiak erakartzeko iragarki hau ager
tzen da:
Euskalzale aldizkaria 1897an hasi zen argitaratzen Bilbon, eta Ibaizabal astekaria ere
Bilbon bertan, baina bost urte beranduago, hau da, 1902. urtean. Lehenengoa hiru urtez argitaratu zen (1897-1900) eta bigarrena bi urtez (1902-1904).
6
Euskara hutsez idatzitako lehen egunkaria Uscal Herrico Gaseta izan zen. Ipar Euskal
Herrian argitaratu zen 1848tik aurrera, Agosti Xahoren zuzendaritzapean. Dena dela, nik dakidala, egunkari honek ez zuen euskarazko iragarkirik argitaratu. Bestalde, ezin da ahantzi 1904an,
Euskaldun Ona aldizkaria hasi zela argitaratzen Baionan, eta lehen zenbakitik euskarazko iragarkiak izan zituela.
5
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Euskal iragarkiak agertzeaz gain, XX. mendearen hasieran, 1905ean, hain
zuzen ere, Donostian, Credit Lyonnais bankua euskarazko iragarkiak erabil
tzen hasi zen bezero euskaldunak erakartzeko helburuarekin. Koldo Izagirrek
dioen bezala, Credit Lyonnais bankuak, «Mintzatzen da euskaraz» eslogana
jarri zuen Donostian, leku agiri eta nabarmenean, marmolezko plaka batean
eta urrezko letraz. Horregatik, hain zuzen ere, izenburu hori jarri zion Koldo
Izagirrek «Euskararen Historia txikia Donostian» liburuan publizitateari eskaini zion atalari (Izagirre, 1998:84).
Esaldi horrekin batera, Credit Lyonnais-ek honako iragarkia erabili zuen
euskaldunen diruak erakartzeko helburuarekin (Izagirre, 1998:84):
«Trukatzen da erri danetako dirua eta papera. Pagatzen
dira alde guzietako letrak eta chekak. Baita ere Amerikako beste onelako diru gai guziak eta gañerako diru
tratu danak. Gordetzen dira berriz artarako egiñak dauden
kuchetan nahi diran urre, zillar eta balio aundiko zernai
gauza.»
Aipatzekoa da Credit Lyonnais-en iragarki hauek bere ordezkaritza guztietan, hala Euskal Herria osoan –Hegoaldean barne- nola Latinoamerikako
euskal guneetan, egin zuen kanpaina orokor baten parte izan zirela (Izagirre,
1998:84-85). Horrela, Euskal Herrian ez ezik, Buenos Aireseko prentsan ere
euskarazko iragarki handiak jarri zituen. Koldo Izagirrek dioen bezala: «Harrigarria da batzuetan, nola asmo komertzial azkar batek euskaldunago egiten
duen atzerrikoa bertakoa baino» (Izagirre, 1998:86).

852

EUSKERA – LIII, 2008, 3

Euskal Herriko lehen kreditu-entitate modernoak XIX. Mendearen bigarren erdian sortu ziren7, baina pentsatzekoa da euskara erabili zuen lehen
kreditu-entitatea kanpotik etorritako Credit Lyonnaise izan zela. Koldo Izagirrek dioen bezala, «Lurrikara bat suposatu zuen Credit Lyonnaisen sukar
euskaltzale honek, oso agerian uzten baitzituen euskaldungoaren eskastasunak» (Izagirre, 1998:84).
XIX. mendearen bukaeran eta XX. mendearen hasieran kontsumitzaileen
eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideekin gertatu zena modu honetan laburbildu daiteke: garai hartan euskara ahultzen hasi zen, industrializazioak bul
tzatuta, hainbat euskaldun baserria utzi eta euskara ahulagoa zen tokietara
bizitzera joan zelako eta Espainiatik hainbat etorkin etorri zelako. Hala eta
guztiz ere, testuinguru soziolinguistikoak ahalbidetzen zuenean, kontsumo
arloko ahoz-ahozko harremanak euskaraz izaten ziren, batez ere Bizkaian eta
Gipuzkoan. Araban, herri txiki batzuetara mugatzen zen euskararen ahozahozko erabilera. Nik dakidala, fakturak, albaranak edo eskaera-orriak erdaraz
ziren gune euskaldun zein erdaldunetan.
Hala eta guztiz ere, euskararen aldeko kontzientzia hedatzen joan zen
heinean, euskaraz egindako lehen iragarkiak ere agertu ziren XIX. Mendearen
bukaeran eta XX. mendearen hasieran. Hain zuzen ere, Bilbon argitaratzen
ziren Euzkalzale eta Ibaizabal aldizkarietan agertu ziren euskarazko lehen
iragarki hauek. Dena dela, aldizkari hauek oso denbora gutxi iraun zuten
(Euzkalzale 1900an desagertu zen eta Ibaizabal 1904an), eta, beraz, euskal
publizitatearen inguruan eman ziren lehen ekimen hauek etenda gelditu ziren
1916. urtera arte. Hala ere, ezin dugu ahantzi, 1905ean, Credit Lyonnais-ek
kanpaina orokor bat egin zuela euskaraz.
2. 1916-1923: EUZKO-DEYA ETA ARGIA ALDIZKARIEN
EUSKARAZKO IRAGARKIAK
Espainiak ez zuen parte hartu Lehen Mundu Gerran (1914-1918), eta,
ondorioz, Gipuzkoako eta Bizkaiko enpresen esportazioak handitu egin ziren,
eta horrek ekonomiaren hazkunde izugarria ekarri zuen.
Egoera ekonomiko baikorrak lagunduta, lanpostu industrialak ugaritu
egin ziren, baita denda, jatetxe, taberna eta zerbitzuei loturikoak ere. Apurkaapurka bada ere, Bizkaiko eta Gipuzkoako egitura sozial eta ekonomikoa
7
1850ean, Gasteizko Aurrezki-Kutxa Munizipala sortu zen; 1870ean, Iruñeko Aurrezki-Ku
txa; 1878an, Donostiakoa; eta, 1896an, Gipuzkoako Aurrezki-Kutxa Probintziala. 1907an, Bilboko
Aurrezki-Kutxa sortu zen, 1918an Arabako Aurrezki-Kutxa Probintziala, eta 1921ean, Bizkaiko
Aurrezki-Kutxa Probintziala eta Nafarroakoa. Euskal Herriko zortzi aurrezki-kutxa hauek Federación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorro sortu zuten 1924an. Euskal Herriko lehen banku pribatua 1857an sortutako Banco de Bilbao izan zen.
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aldatzen ari zen. Lehen sektore ekonomikoak garrantzia galtzen ari zen, industriaren eta zerbitzuen mesedetan.
XX. mendea aurrera zihoan heinean, euskara are eta gehiago ahultzen ari
zen (etorkin espainiarren ugaritzea, gaztelaniazko eskolaren hedatzea, soldaduska…), eta, ondorioz, Bizkaiko, Gipuzkoako eta, batez ere, Arabako kon
tsumitzaile eta erabiltzaileek gero eta gehiago erabiltzen zuten erdara. Dena
dela, dendari euskaldunen kopurua Bizkaian eta Gipuzkoan garrantzitsua zen,
batez ere herrietan; ondorioz, bezeroekiko ahoz-ahozko harremanak euskaraz
izaten ziren nagusiki.
Kontsumo arloko euskararen idatzizko erabilerari dagokionez, gauzak
okertu egin zirela esan daiteke. Alde batetik, aurreko urteetan bezala, dendari,
ostalari edo zerbitzu hornitzaileen euskararen idatzizko erabilerarik (fakturak,
eskaera-orriak, errotulazioa…) ez zegoen. Bestalde, Ibaizabal eta Euskalzale
aldizkariak itxi zirenetik, (Euskalzale aldizkaria 1900an eta Ibaizabal astekaria
1904ean) euskarazko iragarkiak desagertu egin ziren Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan.
Dena dela, 1916an, Euzko Deya politika aldizkaria sortu zen8, eta bere
orrietan euskarazko iragarkiak agertzen hasi ziren. Zentzu horretan, Ibaizabal
astekariak eta Euskalzale aldizkariak euskal publizitatearekin hasi zuten bidearen lekukoa hartu zuen Euzko-Deyak. Aitor eta Pedro Zuberogoitiak dioten
bezala: «…Euzko-Deya-ren ekarpenik handiena arlo grafikoan gauzatu zen.
Arlo horretan bazegoen hainbat berrikuntza: noizbehinka agertzen ziren argaz
kiak (gehienak erlijiosoak), Teles eta Nikc komiki sorta, eta, agian deigarriena,
publizitate moduluak. Esparru horren lanketak argi erakusten digu bazegoela
hizkuntza-komunitatea sortzeko nahia, euskara gero eta garrantzitsuagoa zen
kontsumoaren mundura ekartzeko gogoa, eta, aldi berean, iturri ekonomiko
berriak bilatzeko asmoa» (Zuberogoitia eta Zuberogoitia, 2008:70)
Euzko-Deya aldizkarian era honetako iragarkiak agertzen ziren garai
hartan:
------ARBELOA-----Tximist-argi-makatzak, gustitariko
tramankulu ta tximist-gauzeak. –Tximistarijak jarten dira.
1.357’g. URUTIZKIÑA. BILBAO. –
LOTERIA KALEKO 2’GN.
8
Euzko Deya aldizkaria Euzkeltzale Bazkunak argitaratu zuen euskara hutsez. Euzkeltzale
Bazkuna Juventud Vasca talde nazionalistaren adarra zen. Arsenio Beazkoetxeak eta Josu Telle
txeak sortu zuten aldizkaria, eta Sabino Aranaren ideiak azaltzen zituen. Bi aro izan zituen:
1916tik 1920ra eta 1921etik 1923ra. Hain zuzen ere, Primo de Riveraren diktadurak isilarazi
zuen.

854

EUSKERA – LIII, 2008, 3

Modu berean, 1921. urtean, euskarazko iragarkiak eskaintzen zituen Argia
astekaria agertu zen Donostian (1921-1936)9. Euzkazale, Ibaizabal edo EuzkoDeyaren moduan, Argiak ere euskararentzako bide berriak irekitzen saiatu zen.

9
Argia Astekari ez da nahastu behar gaur egungo argiarekin, kaputxinoek Iruñean, 1919tik
aurrera, argitaratu zuten Zeruko Argia hilerokoaren ondokoa dena. Hemeroteka.com web orrian
irakurri daitekeen bezala, «Aldizkari ideologiaz katolikoa, eskuindarra eta euskaltzalea zen Argia.
Abertzaletasuna partaide gehienen begiko mugimendua bazen ere, ez zen Errepublika urteetara
arte eremu politikoan gehiegi barneratu, eta plazaratzeko modua izan zuen Primo de Riveraren
diktadura urteetan. Gipuzkoako herri eta hiri guztietan zabaltzen zen arren, “nekazarien” edo
“baserritarren” aldizkari gisa nabarmendu zen bereziki, joera hura guztien gustukoena ez bazen
ere. Molde guztietako albisteak ematen saiatu zen, bertako mugetatik harantz jo gabe, eta sarrera
guztiz egokia eta espantugabea egin zuen euskarak ohiturarik ez zuen arlo batzuetan, futbol kroniketan esate baterako. Bestalde, orri erdia gorde zen betiere (lau orrialdeko astekaria izan zen
luzaroan, baina zortzi eta hamabi ere eduki zituen bolada batzuetan) erlijio gaietarako».
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Laburpen gisa esan daiteke, Primo de Riveraren aurreko urteetan gauzak
nahiko berdin jarraitzen zutela euskal kontsumitzaileen eta erabiltzaileen
hizkuntza eskubideei dagokionez. Herri euskaldunetan euskaraz hitz egiten zen
denda, jatetxe eta tabernetan, baina idatzizko erabilerarik ez zegoen. Hala eta
guztiz ere, urte batzutan euskarazko iragarkirik gabe egon ostean, Euzko-Deya
(1916) eta Argia (1921) aldizkariak agertu ziren, eta Euskalzale eta Ibaizabal
aldizkarien lekukoa hartu zuten euskarazko iragarkiak argitaratuz.
3. PRIMO DE RIVERAREN DIKTADURA (1923-1930):
EUZKO-DEYA ZARRATZEN DUTE
Espainiak egoera ekonomiko, sozial eta politiko nahasia bizi zuen 20.
hamarkadaren hasieran10. Testuinguru horretan, 1923ko irailaren 13an, erregearen eta enpresari kataluniarren laguntzaz, gerrako ministro izandako Primo de
Rivera jeneralak, diktadura militarra ezarri zuen, Espainiak zuen egoera txarra
konpontzeko asmoarekin. Bere gobernuak konstituzioari loturiko bermeak eten
zituen, Gorteak desegin eta alderdi politikoak eta sindikatuak debekatu.
Diktadurak jarrera bortitza erakutsi zuen abertzaletasunaren, euskararen
eta euskal kulturaren kontra. Horren adierazle da EAJ klandestinitatera pasatu
zela, Aberri egunkari abertzalea zarratu egin zutela, eta Euzkadi egunkariari
euskara erabiltzea debekatu zitzaiola11. Modu berean, 1916an sortutako Euzko
Deya politika aldizkaria zarratu egin zuten, eta, horrekin, euskarazko iragarkien bidea ere desagertu egin zen.
Hala eta guztiz ere, Argia astekariak argitaratzeko modua izan zuen
diktadurak iraun zuen zazpi urteetan, eta, ondorioz, euskaldunek euskarazko
iragarkiak kontratatzeko eta irakurtzeko aukera izan zuten diktadurak iraun
zuen zazpi urteetan. Adibidez, 1925eko urtarrilaren 4ean, era honetako iragarkiak plazaratu ziren.

Annualeko hondamendiaren ondoren (1921), gatazka egoeran bizi zen Espainia. Erreforma
demokratikoak huts egin zuten, langabezia gero eta handiagoa zen, langile eta baserritarren grebak
gero eta ugariagoak eta jendea Marokoren aurkako kanpaina militarraren aurka zegoen.
11
Euzkadi Egunkaria 1913ko otsailaren 1ean sortu zen eta 1937ra arte iraun zuen.
10
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Horrekin batera, 1925ean, Credit Lyonnais-ek euskarazko publizitate
kanpaina atera eta hogei urtetara, Banco Guipuzcoanok (1899an sortua) era
honetako iragarkia plazaratu zuen:
Banco Guipuzcoano, Jabien arteko dirutza: 25 milloi pezeta. Arpidetuak 50
milla garazki edo aziyoak, bakoitza 500 pesetakoak. Ordañez emandakoak:
12 milloi ta 500 milla pezeta. Baezpare gordetakoak: 9 milloi peseta.
Euneko 2 ta 3 ta 4’an gordetzeko diruai, nai denean ateratzeko eran, bai
pesetetan, bai frankotan ta bai ingeles esterlin liberetan.
Noranaiko diru-artzeko idazki edo kartak, diru-bialketa, diru-gordeketa,
diru-etxe arteko aginketa.
Aldi jakiñean dirua jasotzeko txartelak ematen dira, euneko 3’25’ a, 3’75a
ta 4’25a artzen dala. Zerbaitxo emanda, guztiz kutxa gogorretan gorde litezke bai balio aundiko pitxiak, bai ajol aundiko paperak, bai diru-txartelak,
abar eta abar. Zernaiko diru artu-emanak, aldaketak, erosketak eta gordeketak.Ordu egokiak: goizeko 9 eta ½’etatik ordu 1’arte; arratsaldeko 3 ta
½’etatik 5’ak arte.
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Esan bezala, Primo de Riveraren diktadurak abertzaletasunaren, euskararen eta euskal kulturaren kontra egin zuen, eta, ondorioz, euskarazko iragarkiak plazaratzen zituen Euzko-Deya politika aldizkaria debekatu egin zuten.
Dena dela, Argia aldizkariak zabalik jarraitu zuen, eta hainbat etxek euren
produktu eta zerbitzuak euskaraz iragartzeko aukera izan zuten. Banco Guipuzcoanok ere diktadura garaian atera zuen euskarazko lehen iragarkia.
4. BIGARREN ERREPUBLIKA ETA GERRA GARAIA (1931-1939):
EUSKAL PUBLIZITATEAREN GARAI OPAROA
Bigarren Errepublika garaian pauso txiki batzuk eman ziren euskararen
alde (besteak beste, aipatzekoa da 1932an Euzko Ikastola Batza sortu zela),
eta, ondorioz, ugaritu egin ziren denda, jatetxe eta tabernetako euskarazko
izenak eta errotulazioak. Hala ere, oro har, euskara idatziaren presentzia oso
txikia zen.
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen euskararen erabilerari dagokionez,
aurreko urteetan bezala, euskaldunen dentsitate handi zen tokietan, kontsumi
tzaile eta erabiltzaileek euskara erabiltzen zuten dendariekin eta zerbitzuen
hornitzaileekin izaten zituzten harremanetan.
Errepublikarekin, Primo de Riveraren diktadura garaian (1923-1930)
debekatutako Euzkadi egunkaria (Bilbo, 1913-1937) euskarazko berriak eta
iragarkiak sartzen hasi zen 1931an. Hain zuzen ere, 1931ko urtarrilaren 24an
modu honetan iragarri zuen asmo hori:

Horrela, 1931tik 1937ra, Euzkadi egunkariak euskarazko hainbat iragarki
plazaratu zituen. 1933 otsailaren 28an, adibidez, iragarki hau agertzen zuen:
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Argia (1921-1936) aldizkarian ere jarraitu zuen euskarazko iragarkiak
plazaratzen. 1936ko uztailaren 5ean, adibidez, era honetako iragarkia argitaratu zuen:

1930etik aurrera, bestalde, El Dia (Donostia, 1930-1936) eta El Pueblo
Vasco egunkarietan ere euskarazko publizitatea agertzen hasi zen. Bi egunkari hauetako Euskal Orria izeneko atalean agertzen ziren euskarazko iragarkiak,
ez egunkarien gainerako orrialdeetan. El Dia egunkarian, adibidez, honako
iragarki hau aurkitzen dugu 1930eko ekainean12:
12
www.hemeroteka.com web orrian irakurri daitekeen bezala: Euzkadi eta El Dia egunkariak
Euzko Alderdi Jeltzalearenak ziren «eta, han eta hemen euskaraz azaltzen ziren albiste edo artikulu apurrez gainera, orri bat (askotan ez beterik) eskaintzen zuten egunero euskaraz, eguneko
albiste nagusiei buruzko iruzkinak, iritzi artikuluak, itzulpenak, narrazioak, herrietako kronikak
eta hitz neurtuan eginiko lanak plazaratuz. Berealdiko garrantzia izan zuten orri hauek, harrera
ona izan zutelako irakurleen artean eta etorkizuneko idazleak trebatzea zelako, besteak beste, haien
helburua».
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Laburbilduz, esan daiteke II. Errepublika garaia oso oparoa izan zela euskal
iragarkiei dagokionez. Inoiz baino aldizkari gehiagok argitaratu zituzten euskarazko iragarkiak. Bost aldizkaritan agertu ziren, hain zuzen ere, euskarazko
iragarkiak: Euzko-Deyan, Argian, Euzkadin, El Dían eta El Pueblo Vascon.
Gerra garaian onartu zen euskal estatutuak, bestalde, euskararen ofizialkidetasuna onartzen zuen, baina euskara egiten zen eskualdeetara bakarrik
zuzendurik. Dena dela, Euskal Estatutuaren egitasmoak ez ziren gauzatu, eta
kontsumoaren arloko erabilerak lehengo bidetik jarraitu zuen: euskaldun ugari zegoen tokietan euskaraz hitz egiten zen, baina euskararen idatzizko erabilera oso ahula zen. Dena dela, aipagarria ugaritu egin zirela denda, jatetxe eta
tabernetako euskarazko izenak eta errotulazioak.
Gerrak, bestalde, azkena eman zien Euzko-Deya, Argia, Euzkadi edo El
Dia egunkariek bultzatu zuten bideari. Izan ere, bertan idazten zuten kazetari
batzuk fusilatu egin zituzten, frontean hil ziren beste batzuk, preso atxiki zituzten beste asko, eta erbestera behartu zituzten gainerakoak.
Gerra Zibilak iraun zuen urteetan, Eguna egunkaria kaleratu zuen Eusko
Jaurlaritzak 1937ko urtarrila eta ekaina artean. Dena dela, gerra garaia bizi
zela kontuan hartuta, egunkari honek ez zuen iragarkirik argitaratu iraun zuen
sei hileetan.
5. FRANKISMO GARAIA (1939-1975): EUSKARAZKO ALDIZKARIEN
DESAGERTZEA ETA 60. HAMARKADAKO BERPIZKUNDEA
Frankistek ezabatu egin zuten gerra garaian sortu zen Estatutua, eta Bizkaia
eta Gipuzkoa probintzia traidore izendatu zituzten. Horrekin batera, erregimen
berriak gogor egin zuen euskararen aurka. Euskaldunen hizkuntza eskubideak
zapalduak izan ziren, eta, ondorioz, nola ez, baita kontsumitzaile eta erabiltzaile
euskaldunen hizkuntza eskubideak ere. Euskarazko izenak eta errotulazioak zituzten denda, jatetxe edo tabernek izenak aldatzera edo itzultzera behartu zituzten, eta euskal publizitatearen inguruan emandako pausoak guztiz desagertu
ziren. Joseba Intxaustik dioen bezala «Este desprecio político e ideológico hacia
el euskera y el deseo de imposición del castellano pueden verse en proclamas
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oficiales u oficiosas y sanciones administrativas, y en los diarios de la época.
Eran similiares a este que apareció en Unidad de San Sebastián (15-IV-1939):
«En todos los cafés. En todos los restaurantes. En todas las tiendas. En todas
las oficinas deberían colgarse carteles que digan: Si ere español, habla español»
con sentido claramente excluyente» (Intxausti, 1992:160).
Gerraosteko garai latz haietan ez zegoen euskarazko iragarkirik Hego
Euskal Herrian. Dena dela, aipagarria da Guatemalan sortutako Euzko-gogoa
(1950-1960) aldizkariak euskarazko iragarkiak argitaratzen zituela. Euskal Herritik urruti bada ere, euskarari funtzio guztiak emateko gogoa uka ezina zen.
EL RESTAURANTE
LAS FAROLAS
Non ase euskaldun baten urdaila? «Las Farolas» yatetxean
El restaurante LAS FAROLAS deja satisfecho el mejor estomago vasco
6ª Avenida Norte 1-D
Guatemala C.A.
Gerraosteko garai latzen ondoren, 60. hamarkadaren bukaeran, euskararen
eta euskal kulturaren nolabaiteko berpizkundea ezagutu zen. Hainbat ikastola
sortu ziren, helduen euskalduntze eta alfabetatze mugimendua jaio zen, euskara batuaren oinarriak finkatu ziren, eta euskarazko aldizkariak, kantariak,
bertsolariak eta idazleak ugaritzen hasi ziren.

Testuinguru horretan, euskarazko lehen irratiak agertu ziren, eta, horrekin
batera, baita euskarazko lehen irrati-iragarkiak ere. Zehatzago esateko, euskarazko lehen iragarki hauek 50. hamarkadaren azkenetan eta 60. hamarkadaren
hasieran sortu ziren hainbat irratitan entzun ziren: Eibarko Arrate Irratian
(1959an sortu zen eta 1964-82 bitartean itxita egon zen), Segura Irratian
(1956an sortu zen)13, Radio Tolosan (50. hamarkadaren bukaeran sortu zen14)
edo Herri Irratian (1961. urtean sortu ziren Herri Irratia-Radio Popular de San
Sebastián eta Herri Irratia-Radio Popular de Loyola). Dena dela, ezin dugu
ahantzi 1964. urtean, irratien kopurua murrizten zituen dekretu baten ondorioz,
parrokietan sortu ziren irrati hauek guztiak desagertu egin zirela. Dena dela,
Euskal Elizak, Gobernuarekin akordio batera heldu ondoren, Donostiatik,
Bilbotik eta Iruñatik igortzeko baimena lortu zuen. Horren adibide da Herri
Irratia-Radio Popular, jesuiten kongregazioarena.
Irratiekin batera, euskarazko iragarkiak sartzen zituzten aldizkariak ere
agertu ziren 60. hamarkadan. 1919an sortutako Zeruko Argia aldizkaria, adibidez, euskal kulturaren berpizkundean aldizkari erreferentziala bihurtu zen 60.
hamarkadan, eta, noizean behin, euskarazko iragarkiak sartzen zituen.

13
Don Zesarero Elgarrestak sortu zuen irrati hau 1956an, eta 1964. urtera arte egon zen
zabalik, lehen aldian. Gero 1972an zabaldu zen berriro ere.
14
50. hamarkadaren bukaeran sortu zuen Tolosako parroko zen Wenceslao Mayorak.
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Euskarak eta euskal kulturak nolabaiteko berpizkundea ezagutu zuen
testuinguru honetan, Lan Kide Aurrezkia euskara erabiltzen hasi zen bere
publizitate kanpainetan. Hain zuzen ere, 1972. urtean gertatu zen aldaketa hori.
«Idatziz sukurtsaletik ateratako diptiko, kartel eta beste hainbat materialen
ibilbidea, gainontzeko irudi elementuen oso antzekoa izan da. 1972ra arte ez
zen ezer euskaraz egin, eta urte horretatik 1992. urtera bitartean, elebitasun
desorekatua izan zen, gaztelaniak %70eko lehentasuna baitzuen. Kasu honetan
ere 1992an lortu zen bi hizkuntzen arteko oreka handiagoa» (Unanue eta In
txausti, 2002: 98-99).
70. hamarkadaren hasieran, bestalde, euskarazko publizitatearen historian
berebiziko garrantzia izan duen kanpaina plazaratu zuen Oreretako Fanderia
Pentsuak enpresak15. Hain zuzen ere, etxe honek oso ezaguna egin zuen esaldi hau: ez merkeenak, bai onenak! Esaldi horrekin batera bertsoa hau ere
sartzen zuen marka iragartzeko:
Janari bidez izaten dira
ganadu on, indartsuak,
Eta nora jo jakin bear du
baserritar burutsuak,
Berebiziko aragi pillak;
gañera esne putzuak,
Oiek guziak berekin ditu
Fanderia’ko pentsuak.
(Errenteri)
Laburpen gisa esan behar da aurreko urteetan euskal publizitatearen inguruan eman ziren pauso guztiak desagerrarazi zituela Frankismoak. Euskararen
aurkako testuinguru sozial eta politiko hartan, pentsa ezina zen euskal kontsumi
tzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruz ezer esatea. Dena dela, 60.
hamarkadaren bukaeran, euskararen eta euskal kulturaren nolabaiteko berpizkundeak eraginda, gerra osteko euskarazko lehen iragarkiak agertu ziren.
6. FRANKO HIL OSTEKO URTEAK (1975-1995): EUSKARA MASA
KULTURADUN GIZARTERA EGOKITZEN
Franco hil ostean euskara oso ahuldurik zegoen, batez ere Araban16. Dena dela,
Bizkaiko eta Gipuzkoak herri euskaldunetako kontsumitzaile eta erabiltzaileek
euskara erabiltzen jarraitzen zuten taberna, jatetxe edo txikizkako merkataritzaOreretako Fanderia Pentsuak enpresa 1955ean hasi zen pentsuak ekoizten eta saltzen.
Araban, mende batean euskaldunen taldea ia desagertu egin zen. 1867-1868 urteetan
10.500 euskal hiztun bizi ziren Araban, eta ehun urte beranduago, hau da, 1972an, 1.863 hiztun
(Intxausti, 1994:21).
15

16
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establezimenduetan. Hala ere, eta XX. mende osoan zehar bezala, idatzizko erabilerarik ia ez zegoen. Fakturak edo albaranak ez ezik, enpresa gehienen logotipoak,
publizitate kanpainak edo idatzizko dokumentuak erdaraz ziren. Egoera politikoak
eta soziolinguistikoak ezer gutxi ahalbidetzen zuen arlo horretan.
1977. urtean, Deia egunkaria sortu zen Bilbon eta urte horretan bertan
Egin egunkaria. Gaztelania zen nagusi egunkari bi hauetan, baina noizbait
euskarazko publizitatea ere argitaratzen zen. Bestalde, 80. hamarkadaren bukaeran, egunkari bi hauek euskara hutsezko Eguna eta Hemen astekariak kaleratu
zituzten, eta hor ere euskarazko iragarki batzuk argitaratzen hasi ziren.
1977an, Eroski euskararen aldeko neurriak hartzen hasi zen. «Honela,
1977. urtean hasi ziren ontziratu gabe eskuratutako produktuak gaztelaniaz eta
euskaraz eskaintzen. Urte hartan bertan, bere produktuak saltzen hasi zen
Eroski eta produktu horiek ere bi hizkuntzatan eskura zitezkeen. Hasiera batean bospasei produktu baziren ere, gaur egun 6.837 erreferentzia daude Consumer produktuetan, eta, horrez gain, 1990az geroztik Estatuko lau hizkuntza
ofizialetan aurkezten dira, hizkuntza guztiei trataera berbera emanda. Eroski
taldeak Espainiako estatu osoan dituen saltokietan eskura daitezke eta ontzien
formatua berbera da Euskal Herrirako nahiz beste zonaldeetarako» (Unanue
eta Intxausti: 2002: 101).
Espainiar Estatuko lehenengo telebista-iragarkia 1941. urtean eman zuen
TVE-k. Hain zuzen ere, Gillette enpresarena izan zen. Euskaldunok 80. hamarkadara arte itxaron behar izan genuen euskarazko lehen telebista iragarkia
ikusteko. Hain zuzen ere, ETB1, EITBren euskarazko telebista-katea, 1982an
sortu zen, eta hor hasi ginen euskarazko telebista iragarkiak ikusten.
1982an, bestalde, Eusko Legebiltzarrak Euskararen Erabilera Normaliza
tzeko Legea onartu zuen, eta horrek hainbat bide ireki eta bultzatu zituen.
1992an, Eroski Taldeak bere Hizkuntza Politikaren lehen zirriborroa ida
tzi zuen. Dokumentu horretan era askotako gaiei buruz hitz egiten zen: saltokietako publizitatea, bezeroari igorritako liburuxka eta bezeroarekiko bestelako
harremanak, hedabideen bidez egiten den publizitatea, barne komunikazioa,
langileen euskara eskolak eta euskara lan hizkuntza gisa normalizatzeko planak, lanpostuen hizkuntza mapa, bezeroarekin izan beharreko harremanhizkuntza eta euskarazko hezkuntza egiturari eta euskara sustatzeko erakundeei eman beharreko laguntzak.
Dokumentu honen arabera, «saltoki bakoitzaren esku geratu da neurri
horiek zehaztea. Saltokiek printzipio horiek garatzeko duten aukera eskualde
bakoitzeko egoera soziolinguistikoak baldintzatzen du…» (Unanue eta In
txausti: 2002: 102).
Euskaldunon Egunkaria 1990eko uztailean kaleratu zen. Gerra Zibilaren
garaitik, euskara hutsez egindako lehen egunkaria zen, eta garrantzi handia
izan zuen euskarazko iragarkien arloa indartzeko.
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Euskadiko Kutxak ere pauso adierazgarriak eman zituen 90. hamarkadan.
Arestian esan bezala, Euskadiko Kutxa 1972an hasi zen publizitate kanpaina
elebidunak egiten (elebitasun desorekatua izan zen, gaztelaniak %70eko lehentasuna baitzuen) eta 1992an lortu zen bi hizkuntzen arteko oreka handiagoa.
«Irrati nahiz idatzizko prentsan ere 1992koa izan zen erreferentzi urtea, orduan
hartu baitzuen euskarak garrantzia, eta desoreka hori nolabait “gainditu”. Dena
den, Euskadiko Kutxak hedabideetan ateratako publizitatea maxima baten
menpe jarri izan du beti: kasu bakoitzeko baldintzen araberako euskararen
erabilera egitea alegia. Hau da, komunikabidearen izaeraren edo lurraldearen
arabera, euskara kopuru bat edo beste bat erabiliko da eta horren eraginez,
1992tik aurrera zonalde edo hedabidearen arabera hizkuntza baten edo bestearen ia erabateko nagusitasuna agertuko. Egoera hori erabat aplikagarria da
telebistaren kasuan ere. Zer esanik ez elebitasun orekatua bilatu ez den kasu
gehienetan euskara galtzaile izan dela erabilera mailaren borrokan eta hori
egiaztatzeko aski da Euskara hedabideetan erabiltzeko Euskadiko Kutxak egun
duen eredua ikustea» (Sarasua eta Arexolaleiba: 99).
Ikusten den bezala, 90. hamargarren hamarkadan aldaketa garrantzitsuak
eman ziren euskarazko publizitatearen ikuspuntutik. Dena dela, argigarria da
1993an, «Euskaraz egindako publizitatearen erronkak» izenburupean, Eusko
Jaurlaritzako Euskararen Berripaperak zioena: «“Fanderiko pentsuak, ez merkeenak, bai onenak” iragarkia irratian entzuten zenetik publizitateak bide luzea
egin du. Merkatu ekonomiaren zutabe garrantzitsua bihurtu da, milioiak erabil
tzen dira horretan, hizkuntza berezia garatu du, istorio ikusgarri bezain harrigarriak ikus daitezke... baina euskarak apenas eman du aurrerapausorik
publizitategintzan: ETB-1ek eta Euskaldunon Egunkariak gaztelaniazko iragarkiak onartu behar izaten dituzte, publizitatearen diru iturriak behar-beharrezkoak
dituzte eta. Publizitate-agentziek, bestalde, ez dute gehienetan sortzaile euskaldunik. Euskarazko iragarki gehienak, hortaz, itzulpenak dira. Ondo egindakoak
zenbaitetan eta erdarazkoen kalko hutsak nahi baino sarriago.
Azken aldi honetan, ordea, geroz eta gehiago dira publizitatea euskaraz
ere egiten duten enpresak, denda handietatik hasi eta kale kantoiko kafetegiarekin amaitu. Publizitatearekiko kezka, bestalde, zabalduz doa geure artean,
Publizkuntza 91 ihardunaldiak lekuko. Euskararen normalizazioak euskara
publizitategintzan ere erabiltzea esan nahi du. Tajuz, bizitasunez eta ondo
erabilitako euskara, ez merkeena, bai onena».
Modu berean, «Euskara eta publizitatea» izenburupean Jesus Eguzkiza-k
idatzi zuen artikuluan zera zioen 1995. urtean17: «Orain arteko esperientzia ez
hain luzean itzulpenaz baliatu izan gara gehienetan, erdaraz sortutako mezuak
bideratzen. Argi dago bide hau ezin dugula baztertu, baina bai ohi den baino
egokitxoago eratu. Luzera begira, euskaraz sortu, egin eta buruturiko publizitatea litzateke eraginkorrena, biziena eta zuzenena, baina euskal kreatiboen
17

http://www.eizie.org/es/Argitalpenak/Senez/19901131/eguzkiza
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lantegiak amatauta daude oraindik; beraz asmatzaileak sortuz doazen bitarte
honetan itzulpenari heldu beharrean gaude».
Franco hil ostean, gauzak aldatzen hasi ziren kontsumitzaileen eta erabil
tzaileen eskubideen ikuspuntutik. Zentzu horretan, Eroskik, Euskadiko Ku
txak, ETB1-ek edo Euskaldunon Egunkariak eman zituzten pausoak erabakigarriak izan dira publizitate kanpainetan euskararen presentzia ziurtatzeko eta
euskara gizarte modernoen beharrizanetara egokitzeko. Bereziki 90. hamarkadan, euskarazko publizitatea ugaritu egin zen, eta kontsumitzaile eta erabil
tzaile euskaldunen hizkuntza eskubideen arloan aurrerapauso garrantzitsuak
eman ziren.
7. GAUR EGUNEKO EGOERA (1995-2008): KONTSUMITZAILEEN
ETA ERABILTZAILEEN HIZKUNTZA ESKUBIDEEI BURUZKOA
Apurka-apurka, elebidunen kopurua gora doa Euskal Herrian, eta euskarak orain dela urte batzuk baino egoera hobeagoa du (Euskal Herriko Soziolinguistikazko Inkesta, 1991, 1996, 2001). IV. Inkesta Soziolinguistikoaren
arabera, hamasei urte edo gehiagoko biztanleen artean, 1991n baino 137.200
elebidun gehiago zegoen 2006an. Euskaraz hitz egiteko gai direnen hazkunde
handiena Euskal Autonomia Elkartean (EAE) gertatu da azken urteotan, baina
baita Nafarroan ere. Iparraldean, aldiz, oraindik ere euskarak hiztunak galtzen
ari da, ahantzi gabe hazten dagoela gazte elebidunen kopurua. Erabilerari
dagokionez, EAEko biztanleen %18,6k euskara gaztelania beste edo gehiago
erabiltzen du eguneroko jardunean, Iparraldean, biztanleen %10,3ak du era
honetako euskararen erabilera eta Nafarroan %5,6ak.18.
Honek guztiak nolabaiteko baikortasunera eramaten bagaitu ere, argi esan
behar dut euskarak ahultasun asko dituela. Besteak beste, ahultasuna oso nabaria da jatetxe, taberna eta txikizkako merkataritza-establezimenduetan egiten
den euskararen erabileraren ikuspuntutik.
Euskararen erabilera EAEko jatetxe eta tabernetan (2003)
Euskararen erabilera EAEko jatetxe eta tabernetan (2003) ikerketaren
arabera, EAEko jatet xe eta taberna gehienak oso gut xi erabilt zen dute
18
Oso kontuan hartu behar da azken 15 urteotan euskararen erabilerak gora egin duela
EAEko biztanleen artean (1991n, biztanleriaren %15,3k euskara gaztelania beste edo gehiago
erabiltzen zuen, 2001ean,%17,2k eta 2006an % 18,6k). Nafarroan euskararen erabilera ez da ia
aldatu 1991tik (1991n, biztanleriaren %5,9k erabiltzen zuen euskara gaztelania beste edo gehiago,
2001ean, %5,8k eta 2006an %5,6k), eta Iparraldean behera egin du erabilerak (1996an Iparraldeko biztanleen %13k euskara frantsesa beste edo gehiago erabiltzen zuen eta 2006an biztanleen %
10,3k zuen horrelako euskararen erabilera).
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euskara, bai ahozko komunikazioan eta bai idatzizkoan ere. Ia establezimendu erdiek ez dute euskara inoiz erabiltzen, eta bostetik lauk ez dute
inoiz erabiltzen edo oso gutxitan erabiltzen dute. Kontrako muturrean, %9
bakarrik dira gehienbat euskara erabiltzen dutenak, eta gainerako %12k
gune soziolinguistikoaren arabera, batik bat, erabiltzen du gehiago edo gu
txiago.
Datu hauek ez dira batere harritzekoak, kontuan hartzen badugu jatetxe
eta tabernetan langileen %60k ez dakiela euskaraz. Nolanahi dela ere, jate
txeetako erabilera tabernetakoa baino pitin bat handiagoa da, ia bikoitza.
Euskararen erabilera txikizkako merkataritza-establezimenduetan (2003)
Euskararen erabilera txikizkako merkataritza-establezimenduetan (2003)
ikerketaren arabera, EAEko txikizkako saltokirik gehienak oso establezimendu
txikiak dira, langile bat edo bikoak, eta oso gutxi erabiltzen dute euskara, bai
ahozko komunikazioan eta bai idatzizkoan ere.
Saltoki erdiek baino gehiagok ez dute euskara inoiz ere erabiltzen; lautik
hiruk, berriz, ez dute inoiz ere erabiltzen edota oso gutxi erabiltzen dute.
Kontrako muturrean, %7 bakarrik dira beti edo ia beti erabiltzen dutenak, eta
gainerako %17k gune soziolinguistikoaren arabera, batik bat, erabiltzen du
gehiago edo gutxiago.
Datu hauek ez dira batere harritzekoak, hirutik bitan, %64tan, inork euskaraz ez dakiela kontuan hartzen badugu. Nolanahi dela ere, kontuan izan
behar da gune soziolinguistikoa euskararen erabileran funtsezko faktore eragingarria dela.
Euskal Herriko Inkesta Soziolinguistikoa (2006): dendetan, bankuetan
eta kutxetako euskararen erabilera
Euskal Herriko Inkesta Soziolinguistikoaren (2006) arabera, EAEko 16
urtetik gorako biztanleen %13k beti edo ia beti euskara erabiltzen du eguneroko erosketak egiten dituzten dendetan eta %6k euskara gaztelania beste.
Elebidunen kasuan, aldiz, eguneroko erosketak egiten ditugun dendetan
%44k beti edo ia beti euskara erabiltzen dute eta %17k euskara gaztelania
beste.
Bankuetan eta kutxetan nagusiki euskara erabiltzen duten 16 urtetik gorako herritarrak %17 dira, eta euskara gaztelania beste erabiltzen dutenak %4.
Gazteen artean euskara erabiltzen dutenak gainerako adin-taldeetan baino zer
txobait gehiago dira (%23 16 eta 24 urtekoen artean).
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Euskal Autonomia Erkidegoko eremu publikoko zein pribatuko hizkun
tza-paisaia eta euskararen erabilera (2006-2007)
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak Euskal Autonomia Erkidegoko
eremu publikoan zein pribatuan hizkuntza-paisaia eta euskararen erabilera
aztertu zituen 2006 eta 2007. urteetan19. Sektore pribatuari dagokionez, honako
hauek izan ziren ondorio garrantzitsuenak:
a)	EAEn merkataritza, ostalaritza eta hainbat zerbitzutako jarduera adarretako establezimenduak 30.000tik gora dira. Horietatik gehien-gehienak txikizkako merkataritza establezimenduak (%50) eta ostalari
tzako establezimenduak (%42) dira. Bezeroekiko harremana duten
aztertutako zerbitzu-enpresak, aldiz, 182 izan dira, baina aipatzekoa
da enpresa horiek 3.000 establezimendutik gora eta 40.000 enplegatutik gora dituztela EAEn.
b)	Aztertu diren bi unibertsoen (zerbitzu sektoreko establezimenduetan
eta bezeroarekin harreman zuzena duten enpresetan) ezaugarri soziolinguistikoak: Langile elebidunen ehunekoa oso antzekoa da (%36 eta
%37 hurrenez hurren), eta bat dator EAEko errealitate soziolinguistikoarekin (Kontuan hartu langile horien erdia baino gehiago 40 urte
baino gutxiago dutela, eta 16 eta 40 urte bitarteko elebidunen ehunekoa EAEn %36 inguru dela).
c)	Halere, jarduera-adarraren arabera edo lurraldearen arabera alde
esanguratsuak daude bai establezimenduetan baita bezeroekin harreman zuzena duten enpresetan ere. Banku, aurrezki kutxa eta kreditu
kooperatibetako langileen artean, esaterako, euskara dakitenen ehunekoa (%40) batez bestekoaren gainetik dago, hiper eta supermerkatuetan eta higiezinen agentzietan, aldiz, azpitik (%33 eta %23 hurrenez
hurren).
d)	Lurraldeari dagokionez, euskaraz dakiten langileen ehunekoak bat
datoz lurralde bakoitzaren errealitate soziolinguistikoarekin. Izan ere,
Gipuzkoako establezimenduetan lanean ari diren elebidunak %55 dira,
Bizkaian %28 eta Araban %21.
19
Ikerketa honen ondorio nagusiak lau izan dira: 1. Eremu publikoan euskararen presentzia
eremu pribatuan baino nabarmen handiagoa da, bai ahoz bai idatziz. 2. Eremu publikoan zein
pribatuan, euskararen erabilera handiagoa da idatziz ahoz baino. 3. Euskararen erabilera, batez ere
ahozkoa, oso lotuta dago tokian tokiko errealitate soziolinguistikoarekin. Izan ere, Gipuzkoako
egoera Bizkaikoa eta Arabakoa baino hobeagoa da, eta gune euskaldunetako ekipamenduena eta
establezimenduena gune erdaldunetakoena baino. Aldeak, esan bezala, batez ere ahozko erabileran
ematen dira. 4. Administrazio desberdinen artean eta jarduera-sektore desberdinen artean ere alde
esanguratsuak daude. Euskararen erabilera handiago da Eusko Jaurlaritzako administrazio nagusian Estatuko Administrazioaren menpe dauden establezimenduetan baino. Aldi berean, askoz
hobeagoa da finantza-erakundetan, higiezinen agentzietan baino.
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e)	Euskararen ahozko erabilerari dagokionez, txikizkako merkataritza,
ostalaritza eta hainbat zerbitzutako establezimenduen %70ean ez da
inoiz edo ia inoiz euskararik erabiltzen, %14an gaztelania gehiago
erabiltzen da eta %8an euskara eta gaztelania maila bertsuan erabil
tzen dira. Hortaz, ahozko komunikazioan euskara nagusiki establezimenduen %9an erabiltzen da.
f)	Bezeroekin harreman zuzena duten zerbitzu-enpresen ia erdiek (%47) ez
dute (ia) inoiz euskararik erabiltzen bezeroekin ahozko harremanetan,
laurden batek (%28) gaztelania gehiago erabiltzen du, bostetik batek
(%19) bi hizkuntzak antzera erabiltzen ditu eta %5ek gehiago erabiltzen
dute euskara. Bezeroekiko harremanetan (ia) beti euskara erabiltzen
dutenak %0,5 baino ez dira (enpresen %1,6k ez du daturik eman).
g)	Euskararen idatzizko erabilerari dagokionez, txikizkako merkataritza,
ostalaritza eta hainbat zerbitzutako establezimenduen %56an ez da inoiz
ala ia inoiz euskara erabiltzen, %20an erdietan baino gutxiagotan erabil
tzen da eta %10ean erdietan gutxi gorabehera. Hortaz, idatzizko komunikazioan euskara nagusiki establezimenduen %17an erabiltzen da.
h)	Euskararen erabilerarik altuena publizitate-euskarrietan ematen da
(liburuxkak, eskaintzak, prentsa…), 0 eta 10 puntuko eskalan 3,97
punturekin. Euskararen erabilera maila batez bestekoa (2,43) baino
altuagoa da baita ere interneteko web orrietan (3,71), eta kanpo (3,51)
eta barne errotulazioan (3,28). Batez bestekoaren inguruan, liburuxkak
eta katalogoak agertzen zaizkigu (2,33), eta batez bestekoaren azpitik
kutxako etiketak, fakturak, eskaera orriak eta abar. (1,55).
i)	Azpimarratzekoa da hipermerkatuetan eta supermerkatuen, finantzabulegoen eta higiezinen agentzien establezimenduen erdian gutxienez
euskararen presentzia ziurtatuta dagoela aztertutako idatzizko elementu guztietan. Horrela, hiru establezimendutik bitan kanpo errotulazioa (%66), barne errotulazioa (%64), liburuxkak eta katalogoak
(%63) eta publizitatea (%62) euskaraz daude. Eta bitik batean web
orria (%52) eta kutxako tiketak, fakturak edo eskaera-orriak (%48)
ere bai. Beste muturrera jota, establezimenduen %47k ez dute euskararik erabiltzen web orrian eta %46k kutxako tiketetan, fakturetan eta
eskaera-orrietan (erresguardoetan edo jakinarazpenetan bankuen eta
kutxen kasuan).
j)	Bezeroekin harreman zuzena duten zerbitzu-enpresetan euskararen
erabilera mailarik altuena informazioa eta produktuen zein zerbitzuen
berri ematen duten makina edo kutxazain automatikoetan ematen da
(7,9 puntu). Honen atzetik billeteak (7,2), eta 6 punturen bueltan:
txartelak, txekeak, taloiak, megafonia, kontsumitzaileek eta erabil
tzaileek bete beharreko inprimakiak, jendaurreko kartelen edo errotuluen bidez ematen den informazio finkoa edo aldi baterakoa, eta tele-

868

EUSKERA – LIII, 2008, 3

fono publikoetan eta pantaila elektronikoetan ematen den informazioa.
Euskararen erabilera mailarik baxuena aldiz, fakturak edo erosketatiketak, aurrekontuak, gordailu frogagirietan (3,6), salmenta-kontratuak edo zerbitzua emateko kontratuetan (3,5). Hau da, bezeroarekiko
harreman pertsonalizatuetan erabiltzen diren dokumentuetan (eta beraz kasu bakoitzean landu behar direnetan), eta telefonoen aurkibideetan (3.3) ematen da.
k)	Txikizkako merkataritza, ostalaritza eta hainbat zerbitzutako establezimendutan elkarrizketatuari, bere establezimendurako euskararen erabilerak zenbaterainoko garrantzia duen galdetuta, %25ek oso garran
tzitsutzat jotzen dute, eta %17k nahikoa garrantzitsutzat. Hamarretik
seik, aldiz, uste dute garrantzi gutxi duela edo ez duela batere garran
tzirik (%26). Euskara oso garrantzitsua dela erantzundakoen pisua
askoz altuagoa da saltokietan (%40), eta finantza bulegoetan (%35).
Aldiz, oso baxua da higiezinen agentziatan (%10).
l)	Bezeroekin harreman zuzena duten zerbitzu-enpresetan, erdia baino
gehixeago dira (%53) beren enpresarako euskara erabiltzea oso eta
nahikoa garrantzitsua dela adierazten dutenak. Hirutik batentzat (%35)
euskarak ez du batere garrantzirik edo bere enpresari begira, txikia da
garrantzia. Azken horien artean aipatu aire garraioko enpresak (%75),
higiezinen agentziak (%57), energia hornikuntzako enpresak (%50)
eta saltoki handiak (%50).
m)	Inkestatu gehienek uste dute euren establezimenduetan edo enpresetan
euskara erabiltzeak abantailak dituela, eta oso gutxi dira desabantailarik dakarrela uste dutenak. Abantailen artean, bezeroarekiko harremana eta eskainitako zerbitzua hobetzen laguntzen duela, bezeroari
euskaraz artatua izateko aukera eman eta bere eskariari erantzuten
laguntzen zaiola eta komunikazioa erraztu eta hobetzen dela azpimarratu dute. Desabantailen artean, aldiz, langileak prestatu beharra
dakarrela, lanean atzerapenak eragiten dituela eta kostu ekonomikoak
handitzen dela adierazi dute.
Bilboko Komertzio Ganberaren «Estudio de hábitos de consumo en el
comercio minorista, hostelería e imagen personal 2008»
Bilboko Komertzio Ganberak «Estudio de hábitos de consumo en el
comercio minorista, hostelería e imagen personal 2008» ikerketaren emaitzak
plazaratu zituen 2008an. Euskararen erabilerari buruz zera esaten du: «En los
comercios de Bizkaia el uso del euskera se adecúa a las preferencias y demandas del cliente en la gran mayoría de los casos. De hecho, un 90% de la
muestra reconoce ser atendido en el idioma deseado».
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Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutua (2003)
2003. urteko abenduan, Eusko Legebiltzarrak onartu zuen Kontsumitzaile
eta Erabiltzaileen Estatutuan, publikora zabaldutako establezimenduetan euskaraz artatua izateko eskubidea aipatzen da VII. Kapituluan. Kapitulu honen
37. artikuluak dioenarena arabera, kontsumitzaile eta erabiltzaileek honako
hizkuntza eskubideak dituzte:
a)	Ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzekoa.
b)	Autonomia Erkidegoaren lurralde eremuan kokatzen diren enpresa
edo establezimenduekin dituzten harremanetan, ofizialak diren bi
hizkuntzetako edozein erabiltzekoa.
123/2008 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Kontsumitzaileen eta Erabil
tzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzkoa.
2003ko Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren II. Tituluaren
VII. Kapitulutik abiatuta, 2008ko uztailaren 1ean, Kontsumitzaileen eta Erabil
tzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko 123/2008 DEKRETUA argitaratu zen.
Dekretu honen helburua da kontsumitzaileekiko eta erabiltzaileekiko harremanetan, jendeari begirako enpresa, erakunde eta establezimenduen hizkuntzabetebeharrak zehaztea, kontsumitzaileei eta erabiltzaileei aitortutako honako
eskubide hauen progresibotasun- baldintzak erabakitze aldera: ondasun eta
zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzekoa, eta bi
hizkuntza ofizialetako edozein erabiltzen dutela ere, zerbitzu egokia jasotzeko
eskubidea. Halaber, Dekretu honen helburua da kontsumitzaileekiko eta erabil
tzaileekiko hizkuntza-konpromisoaren zigilua sortzea.
8. ONDORIOAK
XIX. mendearen bukaeratik, gune soziolinguistikoak zehaztu du jatetxe,
taberna edo txikizkako merkataritza-establezimenduaren euskararen ahozko
erabilera. Harreman-sareko euskaldunen dentsitateak, gainerako erabileraeremuetan bezala, garrantzi handia izan du kontsumoaren arloan euskara
erabiltzeko orduan.
Idatzizko erabilera desberdina izan da. Izan ere, gune soziolinguistiko
euskaldunetan ere logotipoak, errotulazioak, fakturak, eskaera-orriak, albaranak…erdaraz izan dira ia oraintsu arte. Dena dela, uka ezin da azken 20 urteotan aurrerapauso garrantzitsuak eman direla. XX. mendean zehar oso denda,
jatetxe edo taberna gutxik erabili izan du euskara idatzizko harremanetan, eta
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gaur egun txikizkako merkataritza, ostalaritza eta hainbat zerbitzutako establezimenduen %17ak erabiltzen du. Gainera, hipermerkatuen eta supermerkatuen, finantza-bulegoen eta higiezinen agentzien establezimenduen erdian
gutxienez euskararen presentzia ziurtatuta dago idatzizko elementu guztietan.
Bestalde, euskarazko lehen iragarkiak XIX. mendearen bukaeran agertu
ziren, baina oso gutxi garatu den arloa izan da XX. mendearen bukaerara
arte. XIX. Mendearen bukaeratik euskarazko publizitatea egiteko ahaleginak
egon, egon dira (Ibaizabal, Euzkalzale, Euzko-Deya edo Argia, Euzkadi aldizkariak, adibidez), baina etenaldi askorekin, eta, beti ere, testuinguru politikoaren menpe. Eta honek kalte handia egiten digu euskaldunoi. Izan ere,
euskaldunok azken 120 urteetan kontsumitu ditugun ia iragarki denak erdaraz idatzita eta pentsatuta egon dira, eta horrek egoera diglosikoa indartu
besterik ez du egin.
90. hamarkadan pauso erabakigarriak eman ziren euskarazko publizitateari dagokionez. Dena dela, oraindik ere euskararen ahultasunetariko bat publizitatearena da. Izan ere, kontsumitzen dugun iragarki gehienak erdaraz daude
edota erdal mentalitatearekin eginak. Kasurik onenean, Euskaltzaindiaren
arauak behar bezala jarraituta itzultzen dira erdaratik, baina ez dute izaten jatorrizkoaren erakargarritasun eta graziarik. Kasu askotan, dena dela, itzulpenek
akats ugari izaten dituzte edota itzulpen txarrak izaten dira. Norbaitek esan
zuen, arnasten dugun airea oxigenoz, hidrogenoz eta publizitatez osatua dagoela, baina euskaldunok esan beharko genukeena da guk arnasten dugun airea
oxigenoz, hidrogenoz eta erdarazko publizitatez osaturik dagoela.
Euskarazko publizitatearen ahultasuna ulertzerakoan, ezin dugu ahantzi,
kasu askotan, euskal merkatua txikiegia dela euskarazko publizitate kanpaina
erraldoiak eta errentagarriak egiteko. 1998an, Euskararen Aholku Batzordeak
zioen bezala20: «Publizitateak, berez, hedabide zabalak eskatzen ditu. Alde
horretatik, kontra dute behar hori euskarak eta euskarazko komunikabideek.
Baina, zorionez, euskaldunen merkatua hazten ari da, gazteriarena batez ere.
Euskaldun gazteek kontsumitzen duten guztia, beraz, euskaraz iragar daiteke.
Bestalde, enpresa asko, handiak batez ere, euskaltasunaren edo bertakoak
izatearen ohorea eta jatortasuna lortzeko ere baliatzen dira publizitateaz. Izan
ere, bi etekin atera nahi izaten zaizkio publizitateari: bata saltzea; bestea,
markaren beraren izen ona zabaltzea.
Publizitate bila dabiltzanek eta agentzietako erabakigile euskaltzaleek
bigarren etekin honen balioaz ohartarazi beharko lukete iragarki-jartzailea,
nahiz eta Euskal Irrati Telebistako eta herri-aldizkarietako publizitateak irabazien etekina ere ongi ziurtatu.
20
Euskararen Aholku Batzordeak1998ko ekainaren 24ko Batzorde Osoaren bileran aho batez
onetsitakoa.
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Bestalde, Eusko Jaurlaritzako eta foru-aldundietako Kultura eta Hezkun
tza sailak, batez ere sailetako erabakigileak, indargune garrantzitsua dira publizitatea gehitzeko ahaleginean».
Hala eta guztiz ere, pentsatu behar da Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Estatutuak (2003) eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei
buruzko 123/2008 DEKRETUAk lagunduko dutela ondasun eta zerbitzuei
buruzko informazioa euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzen. Egia esan, iruditzen zait
arau hauek aurrerapauso garrantzitsua direla kontsumitzaile eta erabiltzaile euskaldunen hizkuntza eskubideak babesteko. Hori bai! iruditzen zait arau-hausteak
ez direla behar bezala zehazten. Nire ustez, arlo hau hobeto zehatu beharko li
tzateke legean zein dekretuan. Izan ere, egin diren arauek ezer gutxi esaten dute
araua betetzen ez denean jarri behar diren salaketa eta isunei buruz, eta, ondorioz,
inor ez da behartzen ofizialak diren bi hizkuntzak erabiltzera; komertzioetan
elebitasuna bultzatzea dendarien borondate hutsaren arabera dago.
Quebeceko enpresak frantsesa erabili behar dute egiten dituzten iragarkietan zein enpresa ezagutarazteko erabiltzen dituzten bitartekoetan, interneten, adibidez. Eta hori ziurtatzeko, Office québécois de la langue françaisek
enpresen jarraipena egiten du, eta legea jarraitzen ez duten enpresak salatzen
ditu. Horrela, euren produktuak iragartzerakoan frantsesa erabiltzen ez duten
enpresei 500 $ eta 1.400$ bitarteko isunak jartzen zaizkie lehen lege haustea
egiten dutenean, eta 1000 $ eta 7000 $ bitarteko isunak bigarrenean. Bestalde,
Quebec-en saltzen diren produktuen etiketak, estalkiak, kaxak eta produktuaren erabilera adierazten duten dokumentuak frantsesez egon behar dira. Ingelesa edo beste edozein hizkuntza batzuk ere erabili daitezke, baina, beti ere,
frantsesak duen erabilpen bera badute.
Esanak esan, Euskaldunok asko daukagu ikasteko Quebec-etik.
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EUSKARAZ MINTZATZEN DA
Sagrario Aleman
HIZKUNTZA PAISAIA
Iruñeko Udaletxeko Plazako denda batean txartel txukuna, metalezkoa,
urteetan han egon zen, erakusleihoan, maindire, mahai-zapi eta beste hainbat
oihalen artean, nabarmen. Euskaraz mintzatzen da idatzirik txartelean. Etxean
bezala sentiarazten gintuen handik pasatzean, ez oihalek txartelak baizik, etxean
sentiarazten euskaraz ari zen jendea bazela jakiteak. Iruñean ere euskaraz min
tzatzen da! Hogeita hamar urte baino gehiagoz txartela agerian izan duen denda
horretara hainbat emakume, gizon bakar batzuk ere bai, etortzen zen euskaraz
bizi ziren herrietatik, eta bertan beti bazen bezeroarekin euskaraz ariko zen gizonezko saltzaileren bat, Etxarri Aranazko Juanito Ezkutari urteetan.
Bezeroei ahalik eta zerbitzu hoberena eskaintzea zuten helburu, errazago
baitzen euskaldunei euskaraz saltzea. Denda horretako nagusiak, Aita Donostiaren laguna zen Joaquín Zigak bakarrik, ez beste batzuekin batean eta bere
kabuz, inoren laguntzarik gabe, hartu zuen erabaki hori. Garai hartan, 40ko
hamarkadan, ez zen gainera euskararen aldeko jarrera nagusi. Euskara
irakaskuntzara aldarria bera ere 60koa izan zen, oraindik euskara karrikara,
zerbitzuetara ez genuen oihu egiten.

Hamarkada batzuk geroago, denda honetatik hurbil beste batek izena euskaraz jarri nahi izan zion bere lantokiari. Oñatekogia izenarekin asmatu ez badu
ere, oinetako konpontzailea da, euskaraz hitz egiten zuen eta bere ahalegina
eskertzekoa da. Norbanakoen borondate onez eginak dira horrelakoak, hanka
sartzeak barne. Ez dago hizkuntza paisaia euskalduntzea xede duen elkarterik;
ez dago babesik, neurririk, eta jendeak ez daki nora jo laguntza eske.
Ziga bera baino lehenagokoa, nik ezagutu ez nuena, aitari entzuna, XX.
mende hasieran Iruñeko Xabier Aldapakoa. Gizonak bizarra egitera erakarriz
Bizartegi jartzen omen zuen komertzioa.
IRAGARKIAK
Arestian esan bezala, 60ko hamarkadan hasi zen euskararen aldeko mugimenduak irakaskuntza lehenetsi zuen, merkataritzaren mundua aintzat hartu

874

EUSKERA – LIII, 2008, 3

gabe. Iragarkiei dagokionez, esate baterako, ez zen askorik euskaraz, eta ez da
harritzekoa. Euskara irakurle gutxi, eta hedabide gutxiago izateaz gainera,
publizitatearen munduak ere indar handirik ez baitzuen.
Zeruko Argia aldizkarian, 20ko hamarkadan, Nafarroako iragarki bakar
batzuk badira. Aldizkaria bera saltzeko egindakoa; Kaputxinoen Lekaroz’ko
Burubide Oneko Andre Maria’ren Ikastetxea eta bertan ematen duten irakaskun
tza – Bachilleratoa eta Comercioa; euskara eta musica iragartzen duena; ola
Azkoitian eta Iruñean duten Alberdi ta Lagunak Yutezko irunki ta txirikorda
saltzaileena; Iruñea eta Donostian Meza Santurako ardo zuri gozoa salgai duten
Loidi eta Zulaicak ere aldizkariko ale guztietan jartzen dute beren iragarkia;
Elizondoko Antonio Etxaidek Eusko basetxeak argazki bilduma du salgai; P.
Celestino de Caparroso edo Arrigarairen Gramática del Euskera erostera Nemesio Aranbururen liburu dendara jo behar dugula irakurtzen dugu. Gerraondoko etena eta gero, 50eko hamarkadan, ia ale guztietan ageri diren iragarkiak
honako hauek dira: Diez de Ulzurrun sendagilea San Anton karrikan, Iruña’ko
Diru Aurrezki Etxea Sarasate karrikan; Joaquin Cigak maindire, tapaki eta
sukaldeko oihalak ditu salgai, besteak beste; Amatek Eslava karrikan begi-sendatzallea; La Perla Vascongadak jantziak; Julián Echevarríak idazteko
makinak eta; La Cabaña ollotegiak egun bateko txitak eta adin guztietako oilandak salgai omen ditu Lezkairun. Nafarroakorik ez da gehiago ageri.
Principe de Viana aldizkarian,1966tik 1983ra bitartean, iragarkiak baino
jakinarazpenak ageri direla esanen nuke. Nafarroako Diputazioak antolatu
zituen bertsolari-besta, nafar izkuntzaren eguna, udako euskal irakasleen
ikastaroa, eta abarren berri ematen du. Napar Pilota Elkarteak, Naparroa’ko
Aurrezki Kutxaren laguntzaz eratutako «1go napar pilota aur-txapelketa»
–izenak aldizkarian agertzen diren moduan idatziak– iragartzen du 1975eko
otsaileko alean. Etorki dantza eta kantu batasunaren deia hiru soinulari behar
dituela eta. Tolosan, 1974an, eginen den abestaldeendako euskal abestiaren
VI. leiaketa, edo 1975eko urtarrilean Tolosan Txinparta elkarteak egin behar
dituen hitzaldiak iragartzen dizkigu. Gipuzkoako Camara Oficial Agrariak
ematen zuen San Isidro Saria iragartzen du aldizkariak, baita Lankide Aurrezkiaren literatur lehiaketa, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialarena, eta
Bilbo Aurrezki Kutxarena ere. Euskaltzaindiaren batzarren berri ere ematen du,
eta 1974ko martxoko alean idazten du, Euskaltzaindiak, otsailaren 23an,
Merkatalgo Izendegia aurkeztu zuela Iruñean. Aldizkari honetako bitxikeria
pare bat aipatu nahi nituzke. Bata, nafar bikote baten eztei-gonbidapen txartela euskaraz argitaratzen duena, jarraibide ederra dela aipatuta. Eta bestea,
berriz, testamentua euskaraz nola egin ikasteko ereduak ematen dituena: «notarioaren aurreko azkenaia» eta «erretorearen aintzineko azkenai-eredua».
Gogoan izan behar dugu nafarrek, legez, testamentua euskaraz egiteko aukera
bazutela. Errealitatea, ordea, bestelakoa zen; Campionen hitzetan:
Un hombre, o una mujer, que no sabe, o no sabe casi el castellano, enferma
gravemente. Entonces tres cosas le convienen sobremanera; explicar su dolencia
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al médico y enterarse de sus prescripciones, hacer una buena confesión y otorgar
testamento. Pero es que ni el médico, ni el cura, ni el notario saben baskuenze.[...]
el mansísimo varón, u hembra, vuelve la cara hacia la pared y se muere como un
idiota, después de ejecutar mal las tres cosas que le importaba ejecutar bien.1

Zeruko Argian ere 70eko hamarkadan ez dago iragarki askorik, hala ere
hauek salerosketako iragarkiak dira. Batez ere Gipuzkoakoak dira, baina Nafarroakoak ere badira poliki, Iruñeko Aurrezki Kutxak ale gehienetan badu
iragarkirik, zenbaitetan bi ere bai. Mina lantegiarenak gutxiagotan ageri dira
baina orri osokoak eta estalkian koloretan. Celetum eraikuntzarako materialak
saltzen dituen etxeak ere zenbait aletan egin du publizitatea. Eta Esarte
lukainkak Elizondokoak ere jarri du aldizkari honetan iragarkirik. Beste zenbait ere ageri da: Kide, Alonso...
Oraintxe 20 urte egin dituen Euskalerria irratian iragarki kopurua asko aldatu da lehengo urteetatik oraina. Iragarkien bila ibiltzen diren langileek lan
honetan ikasi ahala eta irratia ezagutarazi ahala bezero iragartzaile gehiago da.
Zenbait ia-ia hasieratik bezero izan ditu irratiak, urteetan hor entzun izan ditugu:
Erice auto-eskola, beren leialtasunagatik Argia aldizkariak saritu zuena, hain
zuzen, edo Planicop kopistegia bezalakoak. Beste aunitzek noizbehinka egiten
du publizitatea, salmentarako egokienak zaizkien data edo egoera berezietan.
Iruñeko Udalak ere maiz egiten zuen, Gobernuak ere bai, batez ere euskaraz
egiten zituzten ekitaldi edo euskara sustatzeko edo haurrak matrikulatzeko deialdietarako. Nori eskatu iragarkiak irratian jar zitzan? Beste komunikabideetan nork
jartzen zuen begiratu zuten, erdarazkoetan ere jartzen ez zutenek publizitate beharrik ez zutelako izanen baitzen. Eta, irratiko komertzialak harrera ona izaten
zuen, ezezkoa ez zen iragarkia euskaraz izan behar zuelako, arrazoia beste bat
izaten zen publizitatean aski gastatu zutela edo nahiago zutela egunkarietan egin.
Euskarazko komunikabidea zelako jartzen dutenak badira ordea, gutxi halere, eta
gehienetan oso noizbehinka iragartzen dutenak, herriko festak hurbiltzean edo.
Bakar batzuk badira, Alforja optikoa bezalakoak euskaraz delako jarri, baina
publizitate horren emaitza, eragin ona, ikusi eta hortxe jarraitzen dutenak luze.
Irratia lokala izatea, entzuleen kopurua, entzuleen leialtasuna eta gisa horretako
argudioak azaltzen omen zituen komertzialak saltzaileek iragarkiak jar zitzaten
eta ez euskara edota euskarazko irratia laguntzeko beharrezkoa zela beren iragarkia. Iragarkia jartzen dutenen artean 10etik bat inguru da euskalduna.
Iragarkiak ez dituzte bada, euskararen normalizazioan laguntzeagatik
egiten euskaraz, bai ordea, bezero gehiagorengana iristeko. Eta euskaldunok
zergatik joaten gara komertzio horietara edo zergatik erabiltzen ditugu zerbitzu
horiek? Beste edozein hizkuntzatan entzuten duenak izaten dituen arrazoiaz
gain, euskaraz hartzean hurbilagoa sentitzen dugulako, gureagoa nolabait, ba
tzuetan horrelako leialtasun puntu bategatik ere bai, zerbait zor bagenie bezala, eskertzekorik badugulakoan.
1

CAMPION, A., El euskera y los notarios, Euskal-Esnalea, 7.eta 8. zbkiak, 1911.
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KONTSUMITZAILEEN HIZKUNTZA ESKUBIDEAK
Eskertu beharra bagenu bezala, oraindik orain hasi gara-eta kontsumi
tzaileok gure eskubidea aldarrikatzen. Zerbitzu eta kontsumoaren mundua
erdaraz zela sinetsi samarra genuen, mundu hori euskaraz ere posible dela
ezinezkoa iruditzen zitzaigun, ohituak gaude erdarara. 60ko hamarkadan
etxean ez ezik, euskara irakaskuntzan ere behar genuela ohartu ginen, gero
helduen euskalduntzea etorri zen. Aurreraxeago Administrazioak ere euskaraz
egin behar duela garbi izan dugu. Euskaraz bizi nahi badugu, ordea, lan munduan euskara nahitaezkoa dugula badakigu. Urte gehiago ematen dugu lanean
eskolan baino, beraz, lantokian euskaraz egiterik ez badugu nekez biziko gara
euskaraz. Eta kontsumitu eta zerbitzuak erabili egunero eta guztiok egiten
duguna da.
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Nafarroan, Iruñerrian behinik behin, industrian lantegi bakarra da euskara plana abian ezarri duena eta urte pare bat besterik ez du horretan lehen
urratsak ematen hasi dela. Arrasateko kooperatiba-taldekoa da lantegi hau eta
esan bezala, oraintxe abiatu da, eta gaur, beste batzuengandik izanen dugu
aurreratuago dagoen antzeko esperientziaren baten berri. Komertzio eta zerbi
tzuetako zenbait ekimen aipatuko ditut orain, bere txikian ere, Nafarroako
beste batzuentzat eredugarri izan daitezkeelako eta gaurko gaiarekin, kon
tsumoa eta hizkuntza eskubideekin, lotuago dagoelako.
Nafarroako Aurrezki Kutxak eta batez ere Iruñekoak, biak elkartu aurretik, zenbait iragarki egin izan zituztela euskaraz esan dut, euskara sustatzeko
aipatu ez ditudan sariak ere eman izan zituzten Diputazioarekin edo Udalarekin batean. Hori horrela izanik ere, Nafarroakoak, Iruñekoak ez bezala, biak
elkartu aitzineko urteetan ez zuen batere irudi euskaltzalerik. Bi Kutxak elkar
tzea euskaldunok kaltegarritzat jo genuen, Iruñeko Kutxak euskaraz egiten
zuen gutxia besteak irentsiko zuela eta. Eta lehenengo urteetan aldaketa nabaritu zen, Iruñeko Aurrezki Kutxak euskaraz egiten zuen gutxi hura Nafarroako
Kutxan deus ez izatera pasatu baitzen. Gaur, hala ere, bezeroaren komunikazio
hizkuntza bermatzea du helburu Nafarroako Kutxak. Norberak, bizi den tokian
bizi dela, hauta dezake entitatearekin harremanetan jartzeko hizkuntza, euskaraz, katalanez, gaztelaniaz ala elebitan, beti ere idatziaz ari garelarik. Jendeak
oso ongi hartu du neurri hau eta ez dute kexarik izan, hortaz esperientzia ona
dela diote. Publizitate orokorra ordea, euskal eremuan bai, % 80an, bi hizkun
tzatan egiten dute eta bulegoetan ere euskaldunak jartzen saiatzen dira. Iruñerrian, ez da horrelakorik. Langileak kontratatzean euskara jakitea ez da
ezinbestekoa, baina begiratzen dute. Hala ere, herritar askoren ustez, oraindik
lehengo irudia du euskarari dagokionez, euskarazko zerbitzua ez baitute aski
ezagutarazi eta publizitate orokorrean ez baita euskararik ageri. Kontuan izan
zer nolako garrantzia duen kutxa honek Nafarroan, bertako familia gehienek
badute-eta loturaren bat berarekin.
Iruñerriko Mankomunitatea. Hiri garraioa, ura, zaborra eta ur zikinen sarea
kudeatzen dituen elkarte publikoa da. Bere barnean, Euskararen Legeak ezar
tzen dituen hiru eremuetako herriak hartzen ditu. Euskararen erabilera arautzen
duen ordenantza egina du, Euskararen Legea aintzat hartuta. Ordenantza honen
helburua da zerbitzua jasotzen duten hiritar guztiek, bizi diren tokian bizi direla, hizkuntza eskubide berak izan ditzaten eta eskubide horiek berma daitezen.
Norbanakoak aukeratu dezake zein hizkuntzatan nahi dituen jaso idatzizko jakinarazpenak eta abarrak, gainerakoan elebitan jasoko ditu. Irudi korporatiboa,
oharrak eta publizitate orokorra ere elebitan egiten du. Bezeroekin harreman
zuzenean ari behar duten langileak, hiritarren laguntzarako bulegoan edo bisitagarriak diren instalazioetan euskaldunak izaten dira, erdiak bederen.
Barañain, populazioari dagokionez Nafarroako hirugarren udala, eremu
mistoan, Iruñea ondo-ondoan kokatua. Euskararen Gizarte Erakundeen Kon
tseiluak taxututako metodologia erabiliz, Bai Euskarari egitasmoa lantzen ari
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dira bertan. Egitasmo honen barnean merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu
orokorren arloko hainbat entitate (albaitariak, aholkularitza zerbitzuak eskain
tzen dituzten enpresak, klinikak, bidaia agentziak, inprimategiak...) ari dira
euskararen erabilera bultzatzeko pausoak ematen. Poliki-poliki gero eta gehiago dira proiektu honetan parte hartzen ari direnak eta herriko paisaia linguistikoan ez ezik, ahozko zein idatzizko komunikazioan nabari da. Aipagarria da
oso Udalak egitasmoari ematen dion babesa, irudi aldetik eta diru aldetik,
proiektua abiatu zenetik hainbat alderditako alkateak izanik ere (independientea, PSNkoa, Na Baikoa eta UPNkoa) guztiek proiektu honetan parte-hartzeko
prestasuna izatea. Proiektu honen bultzatzaile eta kudeatzailea herriko IKAko
euskaltegia izan da.
Badakigu hiri eta herri handietan euskaldunek norekin eta non euskaraz
ari ez dugula jakiten, euskara gehiago erabiliko genukeela non erabil dezakegun jakingo bagenu. Karrikiri euskara elkarteak, honen jakitun izanik, neurri
polit bat hartu du, ahal den heinean, hau moldatu nahian. Orain 10 urte Iruñeko Alde Zaharreko establezimendu euskaldunen zerrenda egin zuen, betiere,
horien jabeen oniritziarekin. Azken urteetan, urratsez urrats, Iruñeko eta Iruñerriko herri gehienetako zerrenda osatu dute, eta zerrenda hau hiritarrei helarazi diete. Bestalde, establezimendu horietan «Euskaraz nonahi, hemen ere
bai» txartela leku ikusgarrian jarria dute, euskaldunok euskaraz aritzera
gonbidatzeko.
Norbanakoen borondatez hasitakoa, orain norbanakoen oniritziz, baina,
aterpe orokor baten azpian gauzatzen ari da, zenbaitetan, instituzioak ere parte
hartuta. Lehen, «Euskaraz mintzatzen da» zioen txartela euskararen presen
tziaren isla bazen, orain ekimen hauei esker presentzia hori nabarmenagoa da.

KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN
HIZKUNTZAZ IPAR EUSKAL HERRIAN: ADIBIDE BATZUK
Jean-Baptiste Battittu Coyos

SARRERA

Euskaldunaren Almanaka-ren Belle Jardinière saltegi handia (1923).

880

EUSKERA – LIII, 2008, 3

Hizkuntza baten bizindarra erabileran neurtzen da bereziki. Horri buruz
hizkuntzaren lekua bizitza sozio-ekonomikoan adierazle garrantzitsu bat da,
erran nahi baita ekoizpen eta kontsumo guneetan, Erramun Baxokek goiz
honetan erran digun bezala.
Ipar Euskal Herriko kasua hartuz adibide batzuk eman nahi nituzke, XIX.
mendeko eta XX. mendeko hastepeneko euskararen erabilera berezi bat aipatuz, oraiko egoerari konparatu nahian. Aurkezpen hau Frantziako egungo hiz
kuntza legeriaren testuinguruan kokatuko dut.
1. EUSKARAREN PRESENTZIA KONTSUMOAN XIX. MENDEKO
IPARRALDEAN: ALMANAKETAKO IRAGARKIAK
Zein izan ziren mendeen zehar euskararen erabilera areagotzeko eta
indarberritzeko ekintzak kontsumoan? Zein izan da euskararen presentzia,
euskararen erabilera lehenago komunikazio tresnetan?

  
Euskaldun Almanac edo onaren berria-ren Obin tresna merkataria (1884)
eta Société générale bankua (1885)

Euskararen historia sozialean sartzea litzateke hori eta alor zabal horretan
ez naiz hemen ibiliko. Halere esperientzia interesgarri bat nahi nuke aipatu,
Baionako almanaketako iragarkiena. 1848an argitaratzen da lehen aldikotz
almanaka bat, Jean-Baptiste Etcheberry apaizaren eskutik (Díaz Noci: 35).
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Geroztik errepublikazaleek ere berenak argitaratuko dituzte, xuri eta gorrien
arteko borroka prentsan biziaraziz. Euskaldun Almanac edo onaren berria,
adibidez, bonapartista zen (Díaz Noci: 37).

Almanaka Berria-ren Singer josteko mekanika (1885).

Almanaka horiek urtekariak ziren, euskara hutsez. Efemeride, laborariendako aholku, ipuin, historia labur eta ere publizitate edukitzen zituzten, besteak
beste. 1884ko Euskaldun Almanac edo onaren berria almanakak adibidez 42
orrialde baditu, horietatik 7 publizitatez. 1885eko Almanaka Berria-k 64
orrialde ditu, horietatik 7 orrialde gehi azpiko orria iragarkiekin.

  
Almanaka Berria-ren «Ameriketaco Pacabot eta Bapurren compainia yenerala» (1885)
eta Euskaldunaren Almanaka-ren André Louis espartin egileak (1923).
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Iragargi horiek euskara hutsez ziren batez ere, bainan batzuk fran
tsesarekin nahasiak:

Ikus Euskaldun Onaren Almanaka-ren Pharmacie Moderne (1907)
edo Euskaldunaren Almanakaren Belle Jardinière (1923), gorago.

Oraiko egoerari konparatuz, ikusiz gaur egungo euskarazko publizitatea
murritza dela Iparraldean, zer suposa ote genezakeen? Orduan jendea euskaldunago zela edo bederen orduko euskal irakurlegoa oraingoa baino handiago zela.
2. FRANTZIAKO HIZKUNTZA-LEGERIA ETA KONTSUMI
TZAILEAK: HIZKUNTZA-ESKUBIDERIK EZ, FRAN
TSESDUNENTZAT EZ EZIK
Euskararen gaur egungo egoera ulertzeko indarrean dagoen hizkuntzalegeria kontuan hartu behar dugu, besteak beste. Gure aztergaiari lotuak diren
legezko testu denak ez ditugu apaituko hemen. Azpimarratu behar da ere Fran
tziako hizkuntzek berezko legerik ez dutela, frantsesak ez ezik.
Aipatzeko lehen testua 1789ko Gizakiaren eta Herritarren Eskubideei
buruzko Adierazpena da. Bere 11. artikuluan «herritar orok askatasunez hitz
egin, idatz eta inprima dezake» baieztazen du (Euskaltzaindia: 137). Halere
podere publikoek jakinarazi dute frantsesez inprimatuak ez diren Frantziako
aldizkariak beren buruari buruzko beharrezko lege-aipamenak frantsesez eman
behar dituztela, prentsari ematen dion Estatuko diru laguntza eskuratzeko.
Erabaki horrek urte batzuk ditu eta horrengatik ez da orain Frantzian, fran
tsesez salbu, argitaratuak diren hizkuntza hutsezko aldizkaririk.
Testu garrantzitsuena Toubon legea da, Frantsesaren erabilerari buruzkoa
(«Loi relative à l‘usage de la langue française», 1994). Bere lehen artikuluak
adierazten du: «Frantsesa, Konstituzioaren aginduz Errepublikaren hizkuntza
dena, Frantziaren nortasuna eta ondarearen oinarrizko osagaia ere bada. Horixe
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da hezkuntzaren, garraioaren, trukeen eta zerbitzu publikoen hizkuntza (…) »
(Euskaltzaindia: 144). Ondotik 14 artikulun zehar legeak frantsesari beharrezkotasuna eta bakartasuna ematen dizkio, kontsumoaren egoera eta alor
desberdinetan, dokumentu, jarraikibide, iragarki, argitalpen, gertakari mota
denetarik aipatuz. Ez ditugu hemen zerrendatuko. 16. eta 17. artikuluetan, arau
hoien hausteko zigorrak zehaztu dira.
Halere 21. artikuluak dio: «Lege honen xedapenak aplikagarriak dira,
Frantziako erregioetako hizkuntzen legeriari eta araudiei kalterik egin gabe,
eta ez dira haien erabileraren aurkakoak» (ibid.). Jakinez kontsumoan hizkun
tza hoien erabileraren alde legerik ez dela, frantsesa da legezko hizkuntza
gizarte-alor horretan. Beste Frantziako hizkuntzak jasanak dira baina beti fran
tsesaren ondoan.
Indarrean den legeriarengatik, hiztun multzoen eskubide kolektiboak
onargaitzak dira, hiritarren berdintasunagatik (Konstituzioko 1. artikulua).
Herri hizkuntzen erabilera publikoa ezin onartua da 2. artikuluaren emendakin
berriarengatik. Era batez norbanakoen eskubideak zainduak dira, baina alor
pribatu eta hurbilean bakarrik. Bizi publikoan hizkuntza-eskubiderik ez da
Frantziako eskualde hizkuntzen kasuan, frantsesdunentzat bakarrik.
Beraz euskararen alde kontsumo eremuan gehiago egin daiteke Ipar Euskal Herrian, baina beti frantsesa erabiliz ere.
3. EUSKARAREN ESKAINTZA KONTSUMOAN: ADIBIDE BATZUK
Orotarat Ipar Euskal Herrian gauza gutxi dira euskara kontsumoan balia
tzen dutenak. Halere panorama osoa ematea luzeegi litzateke xehetasunetan
sartuko bagina. Beraz adibide batzuk baizik ez ditut emanen.
3.1. Zerbitzuak eta merkataritza: SNCF, bankuak, saltegiak
Bada orain urte batzuk Demoak euskaltzale talde kontestatzaileak SNCF
tren konpania euskaldundu nahi duela, euskara Iparraldeko geltokietan sar
dadila bederen. 17 ekintza eginak dituzte, poliziak 55 pertsona polizia-etxera
eramanak ditu, zigorrak metatu dira. Baina, azkenean, SNCFak ez du deus
egin eta orain duela gutxi eraberritu duten Baionako geltokian ingelesa eta
gaztelania sartuak dira. Euskara ez.

Bankuak Banketxeek txeke-liburuxka elebidunak eskaintzen dituzte.
Baina ez dute sistematikoki proposatzen eta euskaltzaleek ez ezik bezeroek ez
dituzte horiek eskatzen, ez baitakite badirela ere. Ohizkoenean, euskaraz ida
tziak diren txekeak onartuak dira, Iparralde osoan bederen. Bainan ez da sistematikoa. Kutxa automatiko batzuetan mezuak bi hizkuntzetan dira.
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Crédit Mutuel-en banku nortasun-laburpena.

Saltegiak Supermerkatu eta hipermerkatu batzuek seinaletika elebiduna erabilten dute barneko bideetan, eta ez besterik, ez produktuen etiketetan adibidez. Ordainlekuan nehork ez du euskara erabilten, ez eta ere ahozko abisuetan. Denda
horietan euskaraz idatz daitekeela, baina ahozko hizkuntza ez dela erran genezake.
3.2. Prentsa
Ikus dezagun orain zer den euskararen lekua gaur egungo prentsako iragarkietan Ipar Euskal Herrian. Sud-Ouest Bordeleko monopolia zuen egunkariak ez du bat ere euskara erabilten. Berria egunkaria ez dugu aipatuko, Hegoaldean argitaratua baita. Beraz Le journal du Pays Basque egunkariari eta
Herria astekariari interesatuko gara.
Herria astekaria euskara hutsez idatzia da. Bere zortzi orrialdeetan publizitate gutxi baditu; euskaraz dira, frantsesarekin nahasia batzutan eta tamaina
txikikoak. Batzutan enpresa pribatuen publizitatea dela ohartu behar da.

Martin Irazoquy tindatzailearena (Herria, 2008/11/06, 2890-zbk.).
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Duhalde etxegintza enpresarena (Herria, 2008/10/23, 2978-zbk.).

Le journal du Pays Basque – Euskal Herriko kazeta (Le JPB) egunkari
gazteak 12 orrialde gutxienez ditu, batzutan gehiago, eta honek ere iragarki
gutxi ditu orotara. Horietatik batzuk euskaraz dira. Erran behar da egunkari
hori frantsesez idatzia dela nagusiki.

AEK-ren izen-emate kanpaina, Dantza Hirian emankizuna (Le JPB)

Iragarkiak zein gizarte-alorrei lotuak diren ohartzea interesgarria da: lehenik eta bereziki euskalgintza eta euskal kultura, gero Hegoaldeko iragarki
batzuk, azkenean udalekoak eta enpresa pribatuko gutxi.

Kazeta.info web gune berria, Kontseiluaren «euskal tonbola» (Le JPB)
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Seaskaren Glisseguna animazioa, Bâtiland etxegintza enpresaren iragarki elebiduna.

3.3. IV. inkesta soziolinguistika Ipar Euskal Herrian: Euskararen
erabilera merkataritzan eta zerbitzuetan
Zein hizkuntzetan mintzatzen zara? Jendetza osoa
Hiztunak

Banketxean

Osasun-zerbitzuan

Euskaraz gu
txi gorabehera

Euskaldunak
frantsesez

Erdaldunak

% 9,6

% 21,2

% 68,9

% 11,8

Udaletxean

% 16,6

Saltegietan

% 14,5

Administra-zioan

% 8,6

% 19,3

% 68,9

% 14,5

% 68,9

% 22,5
% 16,6

% 68,9
% 68,9

Frantsesez
orotara

% 88,2
% 90,1
% 83,4
% 91,4
% 85,5

Panorama labur honen bukatzeko interesgarria da ikustea Ipar Euskal
Herrian 2006ko IV. inkesta soziolinguistikoaren arabera zein diren erdal gune
nagusiak. Beraz, ahozko erabilerari bizitza sozioekonomikoan interesatzen ga

KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN... - Jean-Baptiste Battittu Coyos

887

tzaio. Bere «Euskararen egoera Ipar Euskal Herrian» txosten gotorrean Erramun Baxokek dio: «gizarte zerbitzuetan euskarak ez du leku handirik salbu
herriko etxeetan» (2008: 46)1.
Banketxeetan frantsesez bakarrik mintzatzen direnak hiztunen % 88,2 dira
(% 68,9 erdaldun + % 19,3 euskaldun), osasun-zerbitzuetan % 90,1 dira
(% 68,9 erdaldun + % 21,2 euskaldun), udaletxeetan % 83,4 dira (% 68,9
erdaldun + % 14,5 euskaldun) eta administrazioetan % 91,4 (% 68,9 erdaldun
+ % 22,5 euskaldun). Saltegietan % 85,5 dira frantsesez bakarrik mintzaten
direnak (% 68,9 erdaldun + % 16,6 euskaldun).
Halere, familian, etxean, lagunekin, auzokoekin gehiago dira euskaraz
gehiago, euskaraz frantsesez bezainbat edo gutiago mintzatzen direnak.
Emaitza hoien balio erlatiboaren ebaluatzeko, jakin behar da euskaldunak
% 22,5 direla orotara eta elebidun hartzaileak % 8,6 inkestaren arabera.
4. ONDORIO GISA
Kontsumoan euskararen ibilbide kaotiko eta anekdotikoa aurkeztu dugu
pixka bat2. Noski horren azterketa sistematikoa egiteko da.
Segur aski ere, Ipar Euskal Herrian kontsumoaren alorrean euskararen
alde gehiago egin daitekeela agertzen da. Baina frantsesa erabiliz ere nahitaez,
frantsesari osoki emana den Frantziako legeriarengatik.
5. IKONOGRAFIA KRONOLOGIAN
Obin 1884: Escualdun Almanac edo egunari berria
Soc Générale 1884: Escualdun Almanac edo egunari berria
Ameriketako pakebota 1885: Almanaka Berria
Singer 1885: Almanaka Berria
Pharmacie Moderne 1907: Eskualdun Onaren Almanaka
Arnaud Louis 1923: Eskualdunaren Almanaka
1
Euskararen Erakunde Publikoaren hizkuntza politika proiektu berrian kontsumitzaileei eta
erabiltzaileei hizkuntzaren eskaintza ez da kontuan hartu (Hizkuntza politika proiektua «Hiztun
osoak helburu, haur eta gazteak lehentasun», 2006ko abendua).
2
 �����������������������������������������������������������������������������������������
«Anekdotiko» da A. Urrutia euskaltzainburuak erabili duen adjektiboa hitzaldi honen ondoko eztabaidan.
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Belle Jardinière 1923: Eskualdunaren Almanaka3
Crédit Mutuel banketxeko dokumentua 2008

Herria astekaria 2008: Martin Irazoquy tindatzailea
Herria astekaria 2008: Duhalde etxegintza enpresa
Le journal du Pays Basque – Euskal Herriko kazeta egunkaria 2008: 7
iragarki 2008ko udazkena.
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Loi

n°

94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française
[1994ko agorrilaren 94/665 zenbakirekiko legea, frantsesaren erabilerari
buruzkoa], www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAW.htm

3
Jasone Salaberriak lehen zazpi dokumentu eskanerizatu horiek eman dizkit; Baionako
Euskal Erakustokiko liburutegian kontsulta daitezke.

EAEko KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN
123/2008 DEKRETUA
ZERTARAKOA, ALDEKOAK ETA KONTRAKOAK
Erramun Osa
Gure herriak herrien artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak
ere berea aurkitu behar du hizkuntza artean: handikeriazko menturarik
gabe, iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia.
(K. Mitxelena)

Euskara euskal herritar guztion ondarea da, baina,
euskal herritar gutxi batzuen hizkuntza.
(J. Sarrionandia)

Hizkuntza-erkidego batek hizkuntza salbatzeko erabakia hartzen
duenean, bidearen erdia eginda dago (…) Jendearen buruak ez ezik,
bihotzak ere irabazi behar dira arrakasta lortzeko.

(David Cristal)

Eskaria eta eskaintza kontuan berez arautzen den merkatu «libreaz» dihardute batzuek1, baita hizkuntza kontuetan ere. Alabaina, hizkuntzen auzia
dialektika horren legeetara eraman nahi izateak merkatuan indartsu denaren
legea aplikatzeak –darwinismo linguistikoa jaun eta jabe egitea alegia–
ezinbestean dakar hizkuntza indartsuenak gailentzeko dinamika areagotzea eta
hizkuntza ahulak are bazterrerago uztea; ondorioz, herritarren hizkuntzaaukerak murriztuz, hizkuntza-eskubideak hankapean hartuz eta euskara bezalako hizkuntzak indarberritzeko ateak itxiz.
Gutxiengo batek hitz egiten duen hizkuntza gutxiagotu bat normalizatzen
ahalegintzeak inposaketa zantzuak omen ditu. Hizkuntza hegemonikoan –«koHizkuntza kontuetan merkatuaren legeetara makurtzeko gonbit egin eta eskusartzerik gabeko jardunaz ari direnei, besteren artean, gogora ekarri beharko litzaieke nonbait XX. eta XXI.
mende hasierako ekonomiaren jardun erreala. Izan ere, ekonomiaren jardunean maila apalagoan
edo sakonagoan esku hartze-politikak egon baitira nonahi. Are gehiago, krisi ekonomiko globalaz
hitz egiten ari den une honetan gobernu eta nazioarteko erakunde askok merkatu librean esku
hartzeko erabakiak etengabe ari dira hartzen. Hartuko ez balira egoera are larriagoa izango baili
tzateke, bestela. Egungo krisia bera ere ez ote da merkatua libreegi, ahalik lasterren dirua irabazi nahiak eragin duen oihanaren legea ezarri izanaren dinamikaren ondorio?
1
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muna» batzuen hitzetan– bateko zein besteko hizkuntzen jabe direnen nahiak
baztertuz edota bort xatuz, herritar guztiek halabeharrez jardun dezaten
ahalegintzea, berriz, normaltasunaren goiburua ez ezik bizikidetzaren oinarrietako bat omen da. Alta, herritarrok eskubide berdinak ditugularik, batzuen zein
besteen eskubideak, hizkuntza-eskubideak barne direla, gauzatzeko moduak,
hizkuntzen arteko bizikidetza gauzatzeko era bilatu eta adostu beharko ditugu
denon artean ezin bada, ahalik gehienen artean, ezinbestean.

Izan ere, hizkuntzak ez baizik eta herritarrak dira hizkuntza-eskubideen
jabe. Horiek horrela, euskaraz jardun nahi duten herritarren eskubideak bermatu behar diren bezala, gisa berean bermatu behar dira gaztelaniaz jardun
nahi dutenen hizkuntza-eskubideak ere. Alabaina, egungo bizi-baldintzetan
euskaraz jardun nahi duen herritarra da egoera ahulean hizkuntza-eskubideak
egikaritzeko zailtasun handienekin topo egiten duena. Izan ere, herritar elebidunez osaturiko euskal gizarte elebiduna eraiki bitartean, ordu arte bederen,
defizitak eta ezintasunak izango dira hizkuntza-eskubideen bizikidetzan. Horiek horrela, euskara aktiboki bultzatzea inork ez luke gaztelaniari edo fran
tsesari bizkarra erakusten dion jokabidetzat hartu behar. Aitzitik, ahulenaren
aldeko politikak –hots, berdinkideak diren pertsonen hizkuntza-eskubideak
errespeta daitezen urratsak egiteak– herritarren aukera berdintasuna areagotzea
dakar, gizarte demokratikoen oinarria den herritarren askatasunean sakonduz.

Gogoeta hauek eta beste hainbat nerabilzkien 123/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideei buruzkoa,
Eusko Jaurlaritzak onartu eta sortutako zalapartaren inguruabarrean, Udako
Euskal Unibertsitateko (UEU) Baionako ekinaldian honi buruz jardun nuenean. Orduan emandako hitzaldia ez ezik («Ez inposatu, ez eragotzi, euskara
baliatzeko aukerak areagotu»), hilabete gutxi batzuk beranduago, 2008ko azaroan hain zuzen, Euskaltzaindiak burutu zituen XIII. Jagon Jardunaldietan
emandako hitzaldia ere («123/2008 Dekretua: zertarakoa, aldekoak eta kontrakoak») oinarri ditu txosten honek.
Artikulu honek ez du aztergai, bistan da, euskarak kontsumoaren arloan
eta euskararen lurralde guztietan XIX. mendeaz geroztik izan duen harreman
luzea. Besteak beste, euskarak eremu ekonomikoan, kontsumoaren arloan
bereziki, mendeetan izan duen sarbidea aztertzea eginkizun dagoelako eta
Euskaltzaindiak jorratzen diharduen Euskararen Historia Soziala egitasmoaren
aztergaien barruan bete-betean sartzen delako, nire ustez.
Dekretu honen aurrekariez ere ez naiz mintzatuko idatzi honetan; izan
ere, Dekretu honek ibilbide luzea, zaildua eta malkarra izan du… Eta hala izan
izana ere normala da, akaso, 10/1982ko Euskararen Legearen ondoren eremu
pribatuan horren eragin zabaleko araubiderik ez baita indarrean jarri. Nolanahi ere, horren eragin zabaleko araubidearen nondik norakoez jardun aurretik,
garrantzi handikoa da begiratzea euskara zein egoeratan dagoen merkataritzan,
ostalaritzan, bezeroekiko harremana duten zerbitzu-enpresetan eta abar luze
batean.
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Hizkuntza-paisaiaren azterketa eremu pribatuan
2006 eta 2007 urteetan Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren enkarguz eta gidaritzapean SIADECO enpresak hizkuntza-paisaiaren azterketa zabala egin zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko eremu publikoan zein pribatuan;
inoiz egin den azterketarik zabalena. Hona hemen ikerketa honen helburuak:
A. Administrazio publikoaren eraginpeko ekipamenduen hizkuntzapaisaia eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztietako hiripaisaiaren hizkuntza-neurketak egitea eta egoerari buruzko diagnostikoa egitea.
B. Eremu pribatuko zerbitzu sektoreko hizkuntza-paisaia eta euskararen
erabilera-maila aztertzea eta egoerari buruzko diagnostikoa egitea.
Bigarren helburua lortze aldera, bi azterketa desberdin egin ziren: batetik,
hizkuntza-paisaia eta euskararen erabilera-maila neurtu ziren hipermerkatuetan
eta supermerkatuetan, bankuen sukurtsaletan eta aurrezki kutxetan eta higiezinen agentzietan; bestetik, kontsumitzaileekin harreman zuzena duten hainbat
sektoretako zerbitzu-enpresen hizkuntza-paisaia eta euskararen erabilera-maila
ere neurtu ziren; horretarako ikerketan 182 enpresaren inguruko informazioa
jasoz guztira.
Lehenbiziko azterketa egiteko kontuan hartutako unibertsoa EAEn kokaturiko 2.659 establezimendu izan ziren guztira. Horietatik 350 telefono bidez
inkestatu ziren, laginean aukeratutako establezimenduaren nagusiari edo arduradunari galdeketa pertsonala eginez. Lagina zehazteko, jarduera-adarra eta
establezimendua kokatuta dauden lurralde historikoa hartu ziren kontuan. Bigarren azterketa egiteko, ostera, 1822 zerbitzu-enpresa hartu ziren oinarritzat,
inkestak telefono bidez eginez oro har, nahiz eta enpresara bertara ere bisitak
egin ziren zenbait kasutan.
Euskararen presentzia urria da eremu pribatuan
Burutu zen ikerketaren emaitza nagusiak:
1. EAEn merkataritza, ostalaritza eta hainbat zerbitzutako jarduera-adarretako establezimenduak 30.000tik gora dira. Horietatik gehien-gehienak txikizkako merkataritza establezimenduak (%50) eta ostalari
tzako establezimenduak (%42) dira. Bezeroekiko harremana duten
aztertutako zerbitzu-enpresak, aldiz, 182 izan dira, baina aipatzekoa da
Posta eta komunikazioak, trenbidezko bidaiarien garraioa, errepide bidezko bidaiarien
garraioa, aire bidezko bidaiarien garraioa, energia banatzaileak (elektrikoa, gasa, gasolindegiak),
hipermerkatu eta supermerkatuak, saltoki gune handiak (zentro komertzialak kudeatzen dituzten
enpresak), saltoki handiak, finantza erakundeak eta higiezinen agentziak.
2
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enpresa horiek 3.000 establezimendutik gora eta 40.000 enplegatutik
gora dituztela EAEn.

2. Aztertu diren bi unibertsoen ezaugarri soziolinguistikoei dagokienez
(zerbitzu sektoreko establezimenduetan eta bezeroarekin harreman
zuzena duten enpresetan), langile elebidunen ehunekoa oso antzekoa
da (%36 eta %37, hurrenez hurren), eta bat dator EAEko errealitate
soziolinguistikoarekin3.
3. Halere, jarduera-adarraren arabera edo lurraldearen arabera alde
esanguratsuak daude bai establezimenduetan bai bezeroekin harreman
zuzena duten enpresetan ere. Esaterako, banku, aurrezki kutxa eta
kreditu kooperatibetako langileen artean, euskara dakitenen ehunekoa
(%40) batez bestekoaren gainetik dago; hiper eta supermerkatuetan eta
higiezinen agentzietan, aldiz, azpitik (%33 eta %23, hurrenez hurren).
4. Lurraldeari dagokionez, euskaraz dakiten langileen ehunekoak bat
datoz lurralde bakoitzaren errealitate soziolinguistikoarekin. Izan ere,
Gipuzkoako establezimenduetan lanean ari diren elebidunak %55 dira,
Bizkaian %28 eta Araban %21.
5. Euskararen ahozko erabilerari dagokionez, txikizkako merkataritza,
ostalaritza eta hainbat zerbitzutako establezimenduen %70ean ez da
inoiz edo ia inoiz euskararik erabiltzen, %14an gaztelania gehiago
erabiltzen da eta %8an euskara eta gaztelania maila bertsuan erabiltzen
dira. Hortaz, ahozko komunikazioan euskara nagusiki establezimenduen %9an erabiltzen da.

3
Langile horien erdia baino gehiago 40 urte baino gutxiago dute eta 16-40 urte bitarteko
elebidunen ehunekoa (2006) EAEn %37,5 da (Ikus IV. MAPA SOZIOLINGUISTIKOA. Eusko
Jaurlaritza, 2009).
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6. Bezeroekin harreman zuzena duten zerbitzu-enpresen ia erdiek (%47)
ez dute (ia) inoiz euskararik erabiltzen bezeroekin ahozko harremanetan; laurden batek (%28) gaztelania gehiago erabiltzen du; bostetik
batek (%19) bi hizkuntzak antzera erabiltzen ditu, eta %5ek gehiago
erabiltzen dute euskara. Bezeroekiko harremanetan (ia) beti euskara
erabiltzen dutenak %0,5 baino ez dira (enpresen %1,6k ez du daturik
eman).
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7. Euskararen idatzizko erabilerari dagokionez, txikizkako merkataritza,
ostalaritza eta hainbat zerbitzutako establezimenduen %56an ez da
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inoiz edo ia inoiz euskara erabiltzen; %20an erdietan baino gu
txiagotan erabiltzen da, eta %10ean erdietan gutxi gorabehera. Hortaz,
idatzizko komunikazioan euskara nagusiki establezimenduen %17an
erabiltzen da.
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8. Euskararen erabilerarik altuena publizitate-euskarrietan izan ohi da
(liburuxkak, eskaintzak, prentsa…), 0 eta 10 puntuko eskalan 3,97
punturekin. Euskararen erabilera-maila batez bestekoa (2,43) baino
altuagoa da, baita ere, interneteko web orrietan (3,71) eta kanpo(3,51) eta barne-errotulazioan (3,28). Batez bestekoaren inguruan, liburuxkak eta katalogoak agertzen zaizkigu (2,33), eta batez bestekoaren azpitik kutxako tiketak, fakturak, eskaera orriak eta abar
(1,55).
9. Azpimarratzekoa da hiper eta supermerkatuen, finantza-bulegoen eta
higiezinen agentzien establezimenduen erdian gutxienez euskararen
presentzia ziurtatuta dagoela aztertutako idatzizko elementu guztietan. Horrela, hiru establezimendutik bitan kanpo-errotulazioa (%66),
barne- errotulazioa (%64), liburuxkak eta katalogoak (%63) eta publizitatea (%62) euskaraz daude. Eta bitik batean web orria (%52)
eta kutxako tiketak, fakturak edo eskaera-orriak (%48) ere bai. Beste muturrera jota, establezimenduen %47k ez dute euskararik erabil
tzen web orrian eta %46k kutxako tiketetan, fakturetan eta eskaeraorrietan (ordainagirietan edo jakinarazpenetan bankuen eta kutxen
kasuan).
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10. Bezeroekin harreman zuzena duten zerbitzu-enpresetan euskararen
erabilera-mailarik altuena informazioa eta produktuen zein zerbitzuen
berri ematen duten makina edo kutxazain automatikoetan ematen da
(7,9 puntu). Honen atzetik billeteak (7,2), eta 6 punturen bueltan:
txartelak, txekeak, taloiak, megafonia, kontsumitzaileek eta erabil
tzaileek bete beharreko inprimakiak, jendaurreko kartelen edo errotuluen bidez ematen den informazio finkoa edo aldi baterakoa, eta
telefono publikoetan eta pantaila elektronikoetan ematen den informazioa. Euskararen erabilera-mailarik baxuena, aldiz, fakturak edo
erosketa-tiketak, aurrekontuak, gordailu frogagirietan (3,6), salmentakontratuak edo zerbitzua emateko kontratuetan (3,5). Hau da, bezeroarekiko harreman pertsonalizatuetan erabiltzen diren dokumentuetan (eta beraz kasu bakoitzean landu behar direnetan), eta telefonoen
aurkibideetan (3,3) ematen da.
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11. Txikizkako merkataritza, ostalaritza eta hainbat zerbitzutako establezimendutan elkarrizketatuari bere establezimendurako euskararen erabilerak zenbaterainoko garrantzia duen galdetuta, %25ek
oso garrantzitsutzat jotzen dute, eta %17k nahikoa garrantzitsu
tzat. Hamarretik seik, aldiz, uste du garrantzi gutxi duela edo ez
duela batere garrantzirik (%26). Euskara oso garrantzitsua dela
erant zundakoen pisua askoz altuagoa da saltokietan (%40) eta
finantza bulegoetan (%35). Oso baxua da, aldiz, higiezinen agen
tziatan (%10).
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12. Bezeroekin harreman zuzena duten zerbitzu-enpresetan, erdia baino
gehixeago dira (%53) beren enpresarako euskara erabiltzea oso eta
nahikoa garrantzitsua dela adierazten dutenak. Hirutik batentzat
(%35) euskarak ez du batere garrantzirik edo bere enpresari begira
txikia da garrantzia. Azken horien artean daude aire garraioko enpresak (%75), higiezinen agentziak (%57), energia hornikuntzako enpresak (%50) eta saltoki handiak (%50).
13. Inkestatu gehienek uste dute euren establezimenduetan edo enpresetan euskara erabiltzeak abantailak dituela, eta oso gutxi dira desabantailarik dakarrela uste dutenak. Abantailen artean, bezeroarekiko
harremana eta eskainitako zerbitzua hobetzen laguntzen duela, bezeroari euskaraz artatua izateko aukera eman eta bere eskariari eran
tzuten laguntzen zaiola eta komunikazioa erraztu eta hobetzen dela
azpimarratu dute. Desabantailen artean, aldiz, langileak prestatu beharra dakarrela, lanean atzerapenak eragiten dituela eta kostu ekonomikoak handitzen direla adierazi dute.
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Ondorio nagusiak
a) Eremu pribatuan, euskararen erabilera handiagoa da idatziz ahoz baino.
b) Halaber, euskararen erabilera, batez ere ahozkoa, oso lotuta dago tokian
tokiko errealitate soziolinguistikoarekin. Izan ere, Gipuzkoako egoera
Bizkaikoa eta Arabakoa baino hobea da, eta gune euskaldunetako ekipamenduena eta establezimenduena gune erdaldunetakoena baino hobea.
Aldeak, esan bezala, batez ere ahozko erabileran aurkitzen dira.
c) Jarduera-sektore desberdinen artean ere alde esanguratsuak daude,
esate baterako, euskararen erabilera askoz hobeagoa da finantzaerakundetan, higiezinen agentzietan baino.
Laburbilduz, euskararen presentzia ahula da oraindik ere arlo sozio-ekonomikoan eta lan munduan, eta herritarrari ezinezkoa zaio hainbat zerbitzuri eta
produkturi buruzko informazioa berak aukeratutako hizkuntza ofizialean jasotzea.
123/2008 Dekretuaren zoru juridikoa
Herritarrei eskubideak aitortzea eta aitorturiko eskubideak bermatzea da
gizarte aurreratu eta demokratikoenen ezaugarri nagusietarikoa. Horiek horre-
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la, euskararentzako berarentzako da garrantzitsua, baina batez ere euskal gizartearen hizkuntz bizikidetzarako da oso garrantzitsua dekretua.
Kontsumitzaileei eta erabiltzaileei buruzko dekretuaren zoru juridikoa4
hiru osagaik eratu dute, batez ere; hona hemen:
a) Euskal Autonomia Erkidegoko 1979ko Autonomia Estatutua (6.1, 6.2
eta 9.2 xedapenak, bereziki). Autonomi Estatutuak dio: bermatu egin
behar dela euskararen erabilera euskal gizartean, eta herri-aginteei ezar
tzen die horretarako beharrezko diren neurriak hartzeko obligazioa.
b) Euskararen Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Legea (5., 11.5, 26.6 eta
27. artikuluak, batez ere). Euskararen Legeak dio: gizarte-bizitzan oro
har, baita merkataritza arloan ere, euskararen erabilera bultzatzeko
neurri egokiak hartu beharko dituztela herri-aginteek, eta era guztietako merkataritza-entitateetako errotulazio eta paisaian euskararen
erabilera bultzatuko dutela.
c) Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko 6/2003 Legea.
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren Legeak kapitulu oso
bat dauka (VII) hizkuntza-eskubideei buruz, eta bertan ezarrita dagoenez, Euskadiko herritarrek eskubidea dute zerbitzu eta produktuei
buruzko informazioa bi hizkuntza ofizialetan jasotzeko eta Euskadiko
lurraldean ari diren enpresa eta saltokiekin nahi duten hizkuntza ofizialean jarduteko. Eskubide horien zehaztapena eta eskubide horiek balia
tzeko arauak dekretu baten bidez emango direla ezartzen du lege horrek,
eta, gainera, legeak dio, arlo guztietan batera ez, ezta ere arlo guztietan
goizetik gauera, baizik eta modu progresiboan, pixkanaka alegia, bermatu behar direla hizkuntza-eskubide horiek dekretu baten bidez.
Beraz:
1. Legea betetzea dagokie herritar guztiei, baina legea betetzea bereziki
da herri-aginteen obligazioa. Legearen arabera, bi dira Euskadiko
hizkunt za ofizialak, gaztelania eta euskara. Legeek hizkunt zaeskubideak aitortzen dizkiete herritarrei, hizkuntza-eskubideak aitor
Hemen jaso diren Autonomi Estatuturen 6., Euskararen Legearen 5. eta 12. artikuluak,
88/2009DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, zinpeko itzultzaile eta interpreteen habilitazioari
buruzkoa, onartzeko ere ezinbesteko abiaburuak gertatu ziren. Azken dekretu hau ere garrantzi
handikoa da gure araubide juridikoan, Eusko Legebiltzarrak onartutako Euskararen Legearen 12.1
–Estatuak errekurritu ostean, Konstituzio Auzitegiak indarrik gabe utzi zuena– xedapena beste era
batera garatzea ahalbidetu baitu hogeita zazpi urte beranduago.
5
11. artikuluak dio: «Euskal herritik abiatzen diren garraio publikoko zerbitzu guztietan
inprimakiak, iragarkiak eta herritarrentzako mezuak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira».
6
26. artikuluak dio: «Euskal herri-aginteek neurri egokiak hartuko dituzte eta beharrezko
bitartekoak jarriko gizarte-bizitzako alor guztietan euskararen erabilera sustatzeko, herritarrek
salerosketako, kulturako, elkarteetako, kiroletako, erlijiozko edota beste edozein motatako jarduera guztiak euskara garatu ahal izan ditzaten.»
4
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tzen dizkiete kontsumitzaile eta erabiltzaile diren neurrian ere, eta
herri-aginteei dagokie hizkuntza-eskubide horiek bermatzea, errespeta
tzea eta errespetaraztea. Horretara dator, beraz, dekretua. Dekretu hau
ez dator inori segimendu linguistikoa egitera, baizik eta herritar kon
tsumitzaileei eta erabiltzaileei hizkuntza-eskubideak errespetatzeko
asmoz onartu eta jarri da indarrean.
2. Testuinguru horretan, dekretuaren kontra azaldu diren batzuek legea
ez betetzea eskatzen jardun dute lehenik eta dekretua bera indargabe
tzen ahalegindu dira ondoren7. Jarrera hau harritzekoa da oso. Izan ere,
Espainiako erakundeek eta Europako Batasunekoek arau asko dituzte
hartuta aspaldiko urteetan kontsumoaren arloan gaztelania eta Europako hizkuntza ofizialen erabilera segurtatzeko, baina euskal erakundeen kasuan lehen aldia izan da. Beraz, gainerako hizkuntzen erabilera, gaztelaniaren erabilera bereziki, segurtatzeko ez dago arazorik;
euskarari, euskaraz jardun nahi dutenei, aldiz, trabak jarri nahi zaizkie
antza denez.
123/2008 Dekretuaren oinarrizko habeak
Dekretuaren zutabe nagusiak laburbiltzekotan, honelaxe egingo genuke:
1. 123/2008 Dekretuak ez du euskararen erabilera inposatzen, ezta gu
txiagorik ere, baina ezin da euskararen erabilera eragotzi ere, eta horixe egiten da euskara erabiltzeko aukera eskaintzen ez den bakoitzean.
Ez nago euskararen erabilera inposatzearen alde, horren kontra egongo
nintzateke. Era berean nago gaztelaniaren erabilera inposatzearen kontra. Biak dira hizkuntza ofizialak, biak dira hemengoak, biak erabil
tzeko aukerak eman behar dira. Alabaina, egun, erabiltzeko zailtasun
handienak dituena, traba eta eragozpen ugarien dituena, ezbairik gabe,
euskaraz zerbitzuak-eta eskuratu nahi dituen herritarra da.
2. Beraz, 123/2008 Dekretuak Kontsumitzaileari ahozko zein idatzizko
informazioa bi hizkuntza ofizialetan emango zaiola bermatu nahi du.
Halaber, euskararen erabilera hedatzeko eta areagotzeko asmoz, kon
tsumitzaile eta erabiltzaileei ematen zaien informazioaren hizkuntz
kalitatea8 zaindu egin behar dela ere azpimarratzen da. Izan ere, eusHorretarako bi bide erabili dituzte; batetik, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko 6/2003 Legearen VII. Kapitulua (hizkuntza-eskubideei buruzko atala) ezabatzeko asmoz, aintzat hartzekoa litzatekeen proposamena Eusko Legebiltzarrean aurkeztuz (PSE-EE eta PP
alderdien babesa jaso zuena); bestetik, aurrekoak aurrera egin ez zuenean, loteslea ez den beste
proposamen bat PPk aurkeztuz. Azken honek ere ez zuen aurrera egin.
8
Kezka bera azpimarratu da XXI. mende hasierako hizkuntza politikari buruzko gizarteeztabaida burutu denean ere, eta, horregatik, eztabaida prozesuaren ondoren kaleratu den Itun
Berritu Baterantz dokumentuak, aurrera begirako lehentasunak proposatzen dituenean, besteak
7
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kararen indarberritze kontuetan ezer gutxi aurreratuko dugu baliatzen
den euskara erabiltzailearentzako urruna, ulertezina gertatzen bada,
halakorik gertatzen bada, erabiltzaileak bizkar emango baitio euskarari, eta horrek euskara eremu zail horretan erabili dadin baldintzatuko
du sustatu ordez. Horiek horrela, kontsumitzaileentzat eta erabil
tzaileentzat euskarari dagokionez, hurreko erregistroa, ulergarria balia
tzea erabakigarria da baldin euskararen erabilera areagotuko bada.
3. Kontsumoaren eta hizkuntza normatibizazioaren arloan konpetentzia
duten erakundeekin lankidetzan jardun da 123/2008 Dekretua egiteko
orduan; beraz, askotariko esfortzuen emaitza izan da.
4. Progresibotasuna eta malgutasuna. Honakoa da 10/1982 Legeak euskara
indarberritzeko asmoz ezarri zuen estrata. Datozen hamarkadetako
hizkuntza politikaren gakoa, aurreratzeko ezinbesteko giltzarria progresibotasuna izango da. Progresibotasunak bere baitan biltzen ditu herritarren
eta askotariko eragileen atxikimendua, egingarritasuna eta erritmo egokia. Dena ezin da goizetik gauera egin. Nahi izatea ez da aski. Hizkuntza
politikak beti aurrera egin behar du, eta, beraz, beti aurrera egiteko anbizioa behar dugu; baina egingarri dena planteatzeko zuhurtasuna eta
argitasuna behar dugu. Kontua ez baita helmugara gutxi batzuk iristea,
denbora gehiago beharko badugu ere, guztiok edo guztiok ez bada gehien-gehienok iristea baizik. Presarik eza txarra da euskararentzako.
Presa gehiegia ere oso txarra da euskararentzako, itogarria delako. Presarik eza eta presa gehiegia, biak dira euskararentzako kaltegarriak, nire
ustez. Hiru bidetatik bermatzen dira progresibotasuna eta malgutasuna:
    a) Enpresa eta saltokien tipologia. Merkataritza-establezimendu txikiak eta enpresa txiki guztiak dekretu honen betebeharretatik kanpora geratzen dira. Euskararen normalizazioan aurrera egiteko
estrategikotzat jotzen diren eta kontsumo jarduera burutzerakoan
harremana herritar askorekin duten enpresa eta establezimenduak
geratzen dira dekretuaren eraginpean.
    b) Enpresa eta establezimenduen kokaguneko errealitate soziolinguistikoa.
    c) Dekretuko betebeharrak betetzeko epe desberdinak ematen dira,
urtebetetik (erakunde publikoak, zerbitzua edo produktuak zuzenbide pribatuko araubidearen arabera ematen dituztenean urte bat,
beste, «Euskaraz komunikatzeko estandarrak malgutzea eta aberastea» eta «Zuzentasunaren irizpide bakarretik komunikagarritasunarenera eta adierazkortasunarenera igarotzea» (azpimarra nirea
da) proposatzen du. Testuinguru horretan, hizkuntza-erregistro egokirako zerbitzuen antolaketa
makulu egokia suerta liteke. Halaber, baliatzen den hizkuntza-erregistroaren kalitateari buruzko
kezka agertu zuen Euskaltzaindiak, dekretu-zirriborroaren entzunaldian hainbat ekarpen eginez
(toponimoen eta exotoponimoen erabilera, eta abar.) Gehien-gehienak onartu egin ziren.
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gainerakoen kasuan, ostera, lau urte arteko denbora-tartea eskakizunaren arabera) lau urtera bitarteko epeak, betebeharraren eta
enpresa-motaren arabera.
5. Hizkuntz Konpromisoaren Zigilua9 (19. artikulua) jarri da enpresa eta
saltokien esku. Honen bidez lehia sustatu nahi da, euskara arazo bihurtu ordez negoziorako aukerekin lotuz. Kontsumitzaileei eta erabiltzaileei
zenbat eta zerbitzu hobea eskaini, baita hizkuntza aldagaiak kontuan
hartuz ere, orduan eta enpresa edota saltoki hori lehiakorrago izanen da,
zerbitzu are hobea eskainiz eta kontsumitzaileak eta erabiltzaileak erakarriz. Zigiluaren presentzia zabaltzea da etorkizun hurbileko erronketako
bat. Izan ere, zigilua eskuratu nahi dutenek haien borondatez hainbat
eskakizun betetzeaz gain, herritarren bistan jarriko dute zigilua, enpresa
eta establezimendu horietan euskararen erabilera sustatuz.
6. Era askotako laguntzak, nahiz dirulaguntzak (2008 eta 2009 urte
bakoitzean 600.000 €) zein bestelakoak, emango dira dekretuan jasotako eginbeharrak betetzen laguntzeko. Bestelako laguntzei dagokienez, esate baterako, eremu honetan euskara indarberritzeko euskararen
corpusak behar duen eguneratzea da lehentasunen artean lehentasun.
Honi dagokionez, Euskararen Aholku Batzordeko Terminologiako Ba
tzorde-atal bereziak 21 hiztegi terminologiko hobetsi berri ditu. Hauetatik gehien-gehienak eremu sozio-ekonomikoarekin dute zerikusia.
123/2008 Dekretuak ezartzen dituen eskakizunak
1. Idatzizko informazioa ematerakoan, euskaraz eta gaztelaniaz eman
beharko dira:
    a) Seinaleztapen guztia.

    b) Errotuluak eta kartelak.

    c) Inprimakiak eta katalogoak.

    d) Kontratuak eta baldintza orokorraren agiriak.

    e) Komunikazioak eta jakinarazpenak nola baita fakturak, aurrekontuak, eta abar.
2.  Ahozko informazioa eta publikoari zuzeneko arreta eskaintzerakoan:
    a) Megafonia bidezko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz eman
beharko da.
9
Zigilua 123/2008 Dekretuaren eraginaren pean dauden enpresa edo establezimenduentzat
nola baita Dekretuaren eraginaren pean egon gabe kontsumitzaileekin edo erabiltzaileekin harremana duten bestelako enpresa eta establezimenduentzat ere bada.
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    b) Ahozko informazioa eta aholkularitza euskaraz eta gaztelaniaz
emateko gai izan beharko dute enpresa eta establezimenduek.
    c) Ahozko informazioa esaten denean, bitarteko telefoniko eta elektronikoen bidez (internet bidez, esate baterako) ematen den informazioa ere esan nahi da.
123/2008 Dekretuak eragin zabala du
Ondorengo hauek10 dira dekretuan jasotako arauak bete beharko dituztenak:
1. Erakunde publikoak, zerbitzua edo produktuak zuzenbide pribatuko
araubidearen arabera ematen dituztenean.
2. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, legez unibertsalak, interes
orokorrekoak edo antzeko beste kategoria batekoak diren zerbitzuak
egiten dituzten erakunde edo pertsona juridikoak, esate baterako:
    a) Komunikazio-sareak ustiatzen dituzten komunikazio-operadoreak,
zerbitzu unibertsala ematen dutenak, eta jendearentzako telefonozerbitzuak ematen dituztenak.
    b) Bidaiarien trenbideko edo errepideko garraio publiko erregularreko
zerbitzuak ematen dituzten enpresak.
    c) Bidaiarien aire-garraioko zerbitzu erregularrak ematen dituzten
enpresak, eta aireportuetan errepide asistentzia zerbitzuak ematen
dituztenak.
    d) Energia elektriko zerbitzua ematen duten banaketa-enpresak.
    e) Gas naturala merkaturatzen duten enpresak.
3. Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden eta jendeari begirako
produktuak saltzeko edo zerbitzuak emateko establezimenduek, baldin
eta honako baldintza hauetakoren bat betetzen badute:
    a) 250 langiletik gora11 dituzten enpresetakoak diren establezimenduak
izatea, betiere urtean 50 milioi euro baino gehiagoko negozio-bolumena badute, edo haien urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa bada, edo aurreko baldintza horiek betetzen dituen
beste enpresaren batek haien kapitalaren edo boto-eskubideen %
25 edo gehiagoko partaidetza baldin badu.
Ohar bedi irakurlea zerrendan aipatzen diren gehien-gehienak hizkuntza-paisaiari buruzko
azterketan berariaz aztertu zirela.
11
Xedapen hau egiterakoan 2008. urtean Europako Batasunean enpresa ertaina definitzen
zuten parametroak baliatu ziren.
10
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b) Jendeari salmentak egiteko gunearen azalera 400 metrotik gorakoa
duten establezimenduak12 izatea, elebidunen proportzioa % 3313 baino
handiagoa duten udalerrietan edo Bilbon, Gasteizen edo Donostian
kokatuta badaude.
c) Bezeroarentzako arreta ematen duten plantillako langileak14 15 baino
gehiago dituzten establezimenduak izatea.
d) Euskal Autonomia Erkidegoan jendeari begirako establezimendua
duten kreditu-erakundeak, eta Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizi
tzak saldu edo alokatzen dituzten profesional, enpresa edo eraikuntzaobren sustatzaileak.
Dekretuaren baitan dauden enpresa guztiak Euskadin saltoki edo establezimenduren bat dutenak eta hemen jarduten edo operatzen dutenak dira.
Jardun esaten dugunean jarduera elektronikoa ere kontuan hartzen da. Beraz,
irizpide guzti-guztiak kontuan EAEko eta EAEtik kanpoko baina hemen ere
zerbitzuak eta produktuak eskaintzen dituzten 5.608 enpresei15 (EAEko 5.198
eta EAEtik kapoko 410 enpresa, hurrenez hurren) eta 9.094 establezimenduri
eragiten die guztira dekretuak.
123/2008 Dekretua egiterakoan gizartearen partaidetza sustatu da
Dekretua egiterakoan, aintzat hartu ziren merkataritza arloko elkarteen
iritziak. Guztira, 37 elkartek izan zuen bere ikuspuntua azaltzeko aukera. Ez
da, beraz, laborategi batean egindako dekretua: asko hausnartu ondoren, iritzi
12
Hartarako hurbilpen bat egin zen. Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen kontsumo ohiturak
kontuan hartuz (2008. urtean egindako azterketa baten arabera, esate baterako, Bizkaiko herritarren % 70ek gainazal handietan egin ohi zituen bere ohiko erosketak, joera hori gainerako lurraldeetan ere oso handia da eta areagotzen ari da), xedapen honek EAEn dagoen salmenta-azalerarik
eta negozio-bolumenik handiena duten enpresak eta establezimenduak barnebiltzen ditu. Elebidunen % 33tik beherako herrietan azalera hori duten enpresak eta establezimenduak altzari-denda
familiarrak dira batez ere.
13
123/2008 Dekretua onartu aurreko entzunaldian, Euskaltzaindiak dekretu-zirriborroan zetorren %50eko indizea %33,33an geratzea proposatu zuen 2007ko irailaren 25ean egindako zuzenketetan. Dekretuaren azken bertsioan, Euskaltzaindiak egindako ekarpen hau (beste batzuekin
batera) hobetsi zen.
14
Ostalaritzan, eta abar, hemengo langileen presentzia urria da eta enplegatzaileek zailtasunak dituzte lan horietarako langileak topatzeko. Atzerritar askok ostalaritzan eta antzeko zerbi
tzuetan dute sarbidea eta ez dakite euskaraz. Horrezaz gain, urtean zehar gorabehera handiak
dituzten sektoreak dira, hots, lan-bolumenaren arabera langile gehiago edo gutxiago egon ohi da.
Horiek horrela, gutxieneko egonkortasuna eta ezarritakoak betetzeko aukera ahalbidetzen zuten
establezimendu eta enpresen alde egin zen aukera. Era berean, Dekretuaren eraginpeko enpresetan
eta establezimenduetan oro har hartuta, beste zailtasun bat aipatzea ere komeni da, izan ere euskara ikasteko erraztasunak eskaini arren, taldeak-eta eratzeko zailtasun handiak daude (ratioak,
langileen partaidetza eta inplikazioa, eskaintza berezitua eskaini beharra, eta abar).
15
2008ko datuak.
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asko entzun ondoren, asko elkarrizketatu ondoren onarturiko dekretua da. Eta
hala behar du: hizkuntza politika arrakastatsua egingo bada, oinak lurrean eta
burua bere lekuan direla, urratsez urrats, gizartearen egoera eta hizkuntza
atxikimendua oso aintzakotzat hartuta egingo baita. Gizartearen ahalmen eta
borondateen arabera bakarrik onar baititzakegu ezinbestez behar diren deserosotasunak eta ahaleginak hizkuntza indarberritzeko kontuetan. Gizartea16 da,
beraz, aurrerapausoak emateko orduan giltzarria, erabakigarria dena.
Aurrera begira zenbait erronka
1. Eremu sozio-ekonomikoan euskararen presentzia zabaltzea eta euskararen erabilera areagotzea erabakigarria da hizkuntzaren indarberritzea
zurkaizteko. Inguruabar honetan, euskara bikaintasunarekin, hizkun
tza-kudeaketarekin, kalitatearekin uztartzea ezinbestekoa da. Enpresen
eta abarren jarduna, beraz, erantzukizun sozial korporatiboarekin uztartzeko ahalegina egin behar da.
2. Gure araubidean garrantzi handiko urratsa egin da ezbairik gabe. Alta,
lege-garapena ez da nahikoa euskara eremu zail honetan (bestelakoetan ere ez, baina eremu honetan are zailagoa da) indarberritzeko.
Horretarako, beraz, arian-arian sustapena eta askotariko eragile zein
gizabanakoen atxikimendua areagotzeko bideak jorratu beharko dira
aukera berriak baliatzeko nola baita urrats are gehiago eman ahal
izateko. Inguruabar horretan, 2003ko Legeak aurreikusitako arbitraiaren auzia helduleku interesgarria izan liteke hizkuntza-eskubideak
urratzen diren kasuak bideratzeko.
3. 1982ko Euskararen Legean eta 2003ko Kontsumitzaileen eta Erabil
tzaileen Estatutuan hainbat alor daude garatzeko daudenak (besteak
beste, etiketaia, eta abar). Horiek horrela, herri-aginteen jardun
proaktiboa, askotariko eragileen esku-hartzea eta herritarren partaide
tza uztarri berean lotu beharko dira eman diren urratsak baliatu, garatu zein urrats berriak ematen jarraitzeko.
4. Ikuspegi honetan sakonduz, sektore-publikoaren trakzio-indarra ez da
inolaz ere gutxietsi behar. Zerbitzuak eman eta kontratatzen dituen
EAEko lehenbiziko enpresa-multzoa sektore publikoak osatzen du.
Askotariko zerbitzuak kontratatzeko orduan hizkuntza-irizpideak
baliatzea eta hizkuntza indarberritze kontuetan eragile suertatzea
garrantzi handikoa izango da euskara eremu honetan pauso sendoz
normalizatzen joateko.
16
Ikuspegi honetan sakonduz, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-ohiturak ez dira
euskararen aldekoak. Ohitura hauek aldatzeko ere ahalegina egin beharko da. Izan ere, ohituretan
eragin ezean askiez gertatuko baitira ematen diren urrats guzti-guztiak.
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123/2008 Dekretuak zonifikazioa ahalbidetzen omen duelako eta
ez-betetzeak gertatzekotan zigor-neurririk ez omen duelako aurreikusi
kritika zorrotzak egin zaizkio
Dekretuaren eraginaren luze-zabala ikusita nekez egin liteke, ez-jakintasunetik edo fede gaiztoz aritzetik ez bada, Nafarroako Foru Erkidegoan indarrean den zonifikazioaren eta 123/2008 Dekretuaren arteko parekidetzea; batetik, Dekretuak hemengo enpresei zein hemen produktuak eta zerbitzuak
eskaintzen dituzten kanpoko enpresei eragiten dielako; bestetik, legez uniber
tsalak, interes orokorrekoak edo antzeko beste kategoria batekoak diren zerbi
tzuak ematen dituzten erakunde edo pertsona juridikoak aintzat hartzen dituelako (Oionen, Karrant zan, Errenterian, Agurainen edo EAEko edozein
udalerritan egonagatik ere); azkenik, elebidunen %33 aipu horrek kontsumi
tzaileengan eta erabiltzaileengan duen eragina oso txikia da, lehenago azaldu
dudanez. Hortaz, 123/2008 Dekretuaren eragin-eremuak ez dauka zonifikazioarekin zer ikusirik, arian-arian euskara indarberritzeko urteetan motor bilakatu den progresibotasunarekin baizik, dena ez baitago egun batetik bestera
egiterik, dena eta ezerezaren artean non jarduterik baitago bazterretan.
Bigarren kritikak, bestalde, atentzioa deitzen du. Izan ere, Dekretu batek
zehapenak jarri ahal izateko Legeak hartarako bidea eman behar baitio. Honi
dagokionez, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko 6/2003
Legeak urratze kontuetan ez zuen herritarren hizkuntza-eskubideen urratzea
inon jaso (egin ziren orduan ere ahaleginak, baina, puntu honi buruzko eztabaidak gogorrak eta garratzak suertatu ziren Eusko Legebiltzarrean eta, azkenean, ez zen berariaz jaso); horregatik 123/2008 Dekretuari IV. Kapitulua
(arau-hausteak eta zehapenak) gaineratu zitzaion, 6/2003 Legearen 50.6 (kon
tsumo arloko bestelako arau-hausteak) puntua aipatuz.
Nolanahi ere, eta gure errealitatera etorriz, euskararen indarberritze kontuetan nik ez dut zehapenetan sinesten. Askoz gehiago sinesten dut pertsuasioaren
eta konbikzioaren indarrean, zehapenaren indarrean baino, euskara indarberri
tzeko helduleku are sendoagoak direla begitantzen baitzaizkit. Euskal gizarteak
eta hemen diharduten enpresetako eta establezimenduetako gizon-emakumeek
hala nahi duten eta ahal duten neurrian bermatuko dira bene-benetan kontsumi
tzaileen hizkuntz eskubideak. Horrexegatik, hau guztion egitekoa delako, Dekretuak ezarritako betebeharrak betetzerakoan guztiok bidelagun eduki behar gaituzte enpresek eta establezimenduek. Eskakizunetara egokitzen joateko nahikoa
denbora17 eskainiz. Honetan datza, nire uste apalean, 123/2008 Dekretuak ireki
duen bidea pauso eragingarri edo ahalegin kamutsa bilakatzea.
17
Arauak betetzeko epeak desberdinak dira eskakizunen arabera eta sektore batetik bestera:
bi urteko epea ematen zaie batzuei (erakunde pribatuen kasuan, publikoen kasuan, urtebetekoa
baita, lehenago adierazi dudan legez), hiru eta lau urtekoa beste batzuei (eskakizun orokorragoak
izanik betetzeko denbora luzeagoa –aurrez aurreko atentzioa euskaraz ere eskaini ahal izateko
langileen prestakuntza ahalbidetzeko, esate baterako– behar dituztenei).
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Azken gogoetak: batzuentzat gehiegizko eskusartzea dena, beste ba
tzuentzat, aldiz, eskasa da
Batzuentzat gutxiegi eta eskasa izango da dekretu hau18. Konbentziturik
nago, ordea, hizkuntza politikak honetan ere neurrikoa, errealista, malgua eta
pragmatikoa izan behar duela. Urratsez urrats, pausoz pauso bakarrik egin
dezakegula aurrera, hain zuzen. Euskara indarberritzeko ahaleginean, komeni
da albo batera uztea gizarteak onartu eta bere egin dezakeenetik urrutirago
joaten saiatzea. Boluntarismoak politak izan ohi dira paperean, baina hutsalak
praktikan. Aurrerapauso kualitatiboa da dekretu hau, neurriko aurrerapausoa.
Eta batzuentzat dena gutxi den bezala, beste muturrean beste batzuentzat
dena da asko eta gehiegi euskara kontuetan. Horiei esango nieke egin nahi
izan den gauza bakarra kontsumitzaileei aitortutako hizkuntza-eskubideak,
euskara eta gaztelania erabiltzeko hizkuntza-eskubideak, bermatzea izan dela.
Eta hori ere pixkanaka, modu progresiboan eta laguntza emanez/eskainiz egin
nahi izan dela. Beraz, ez dezatela euskara baztertu, ez ditzatela herritarren
hizkuntza-eskubideak zapuztu, errespetatu baizik. Bizikidetzaren eta gizartekohesioaren mesedetan gertatuko baita hori.
EAEn bi hizkuntza ditugu ofizialak, herritarrek biak nonahi, nolanahi eta
noiznahi erabiltzeko eskubidea dute, herritar guzti-guztiek betebeharrak ez
ezik parekideak diren eskubideen jabe ere badira. Ez dezagun ez herritarrik ez
eta hark darabilen ezein hizkuntzarik, beraz, bazterrean utzi.

18
123/2008 Dekretuak Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko 6/2003 Legearen zenbait xedapen ez ditu garatu (etiketaia, produktuen azalpen-orriak, eta abar). Dekretu
baten bidez Lege batek eskaintzen dituen aukera guzti-guztiak garatu nahi izatea ameskeria
begitantzen zait. Honi dagokionez, 6/2003 Legeak garatzeko aukera ugari dituela aipatzea komeni da, beraz, 123/2008 Dekretuak 6/2003 Legeak irekitzen dituen aukerak ez dituela agortu
azpimarratzea eta kontuan hartzea komeni da. Horiek horrela, aurrerantzean, beste jardun-eremu
batzuetan araubidea garatzeko urratsak ere egin beharko dira.

KONTSUMOAREN ARAUBIDE LINGUISTIKO BERRIA,
ZUZENBIDEAREN IKUSPUNTUTIK:
123/2008 DEKRETUAREN NONDIK NORAKOAK
Andres Urrutia
0. OHAR METODOLOGIKOA
0.1. Azalpenaren mugak
Eginkizun egon da luzaroan, euskararen esparruan, kontsumoaren inguruko araubidea. Egun, ordea, badago, antolamendu juridikoaren barruan, horretarako lehen pausoak ematen dituen testua. Horixe da, hain justu ere,
123/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Hizkuntza Eskubideei buruzkoa (aurrerantzean, KEHED).
Egia esan, bazterrak harrotu ditu horrek, prentsan agerturikoari kasu egin
behar badiogu. Ugari, erruz aldarrikatu da dekretu horrek urratu egiten dituela hainbaten eskubide linguistikoak, euskara ez jakitea merkataritzan aritzeko
oztopo izango balitz bezala.

Hala eta guztiz ere, arlo sozioekonomiko horretan, berebiziko ahaleginak
egin dira euskararen esparruan, betiere sustatze-lana oinarri hartuta, eta konben
tzimendua eta mailaz mailakotasuna printzipio nagusi moduan ezarrita.
Hartara, KEHED aztertzean, ikuspegi juridikoa aukeratu dugu, bestelakoak, alegia, soziolinguistikoa, historikoa eta abarrekoak beste batzuek jorratuko dituztelakoan, Euskaltzaindiak KEHED-ren inguruan antolatu dituen
jardunaldi hauetan.
Izan bedi, beraz, gure ikerketaren argigarri lehen baieztapen hori, gerogarrenean etorriko baita dekretuaren edukia xehe-xehe azaltzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren antolamendu juridikoan horrek duen edo izan dezakeen
zeresana girotzeko.

Esanaren ondorioz, bi muga nagusi izango ditu gure azalpen honek. Lehenengo mugaren ondorioz, azalpena dekretu zehatz bati dagokio, ez, ordea,
arlo soziolinguistikoan edo beren-beregi kontsumitzaileen arloan euskarak izan
dezakeen araubide linguistiko beteenari. Bigarren mugak, aldiz, beste puntu
batera garamatza, Euskal Autonomia Erkidegora mugatuko baita azalpena,
Euskal Herrian diren beste herrialdeak ukitu gabe, horiei buruzko xehetasunak
beste batzuek emango dituztelakoan jardunaldi hauetan.

908

EUSKERA – LIII, 2008, 3

0.2. Kontsumoa eta hizkuntzaren gobernamendua (gouvernance
linguistique)
Appliquée à la sociolinguistique et plus particulièrement à la politique linguistique, cette notion recouvrirait l’ensemble des décisions légales
et gouvernementales émanant d’une autorité officielle ou d’une puissance
juridique et qui ont trait à la gestion des langues, depuis l’interdiction de
leur usage et de leur apprentissage jusqu’à leur normalisation et leur
normativisation, en passant par tous les degrés de reconnaissance ou de
tolérance et en tenant compte aussi des messures prises ou non en faveur
de leur développement, de leur enseignement et de leur divulgation...
Dépourvue dépossédée de gouvernance propre, une langue peut aussi
subir les répercussions de la gouvernance d’une autre langue, souvent
voisine ou proche, dont elle devient alors collatérale (REYNÉS (koord.):
Exist-t-il une gouvernance linguistique? Indigo. Paris, 2008. 8. or.)
Aipamen luzea da hori. Luzeegia, beharbada. Ez, ordea, alferrekoa, bertara biltzen baita mundu oso bat, hizkuntzaren gobernantzari dagokiona, hain
zuzen ere.
Hor dira, berbarako, gobernua eta gizarte zibilaren partaideak, hizkuntzari
dagokionez. Hortxe ere, hizkuntzaren normalizazioa eta normatibizazioa;
hizkuntzaren garatze-bideak, irakaskuntza, gizarteratze-prozesua; eta, esan
dezagun argi eta garbi, hizkuntzaren aldeko eta haren aurkako jarrerak.
Hitz gutxitan esateko, hizkuntzaren mundu beregaina, beraren baitan behar
dituena, besteak beste, kontsumoa eta erabilera, horiek baitira, gizarte modernoetan, saldoka egiten diren gertaerak, egunerokotasunean ondo finkatuak.
Horri ekitea izan du helburu dekretu honek. Horri ekitea begirune osoz,
sustatze- eta babeste-lana bultzatuz, eta gobernutik kanpo kontsumoaren sailean ari diren bestelako erakunde nahiz elkarteak aintzat hartuta, gure artean
berri diren kontzeptuetatik hainbat (hizkuntzaren kalitatea, adibidez) lehendabizikoz formulatuz.
Ildo horretatik, euskararen gobernantzan beste pauso bat eman da, zuzenbide pribatuaren arloan botere publikoen parte-hartzea gauzatuz, euskararen araubidea osatzeko tenorean.
1. KEHED-ren OINARRI JURIDIKOAK
Zerrenda luzea egin daiteke horren inguruan. Bil ditzagun, alabaina, testurik nabarienak:
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1.1. Espainiako Konstituzioaren 3. artikulua
1. Gaztelania da Espainiako estatuaren hizkuntza ofiziala. Espainiar guztiek dute gaztelania jakiteko eginbeharra eta erabiltzeko eskubidea.
2. Espainiako beste hizkuntzak ere ofizialak izango dira haiei dagozkien
autonomia-erkidegoetan, beraietako estatutuekin bat etorriz.
3. Espainiako hizkuntza-modalitate desberdinen aberastasuna kultura-ondarea da, eta ondare horrek begirune eta babes berezia izango du.
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 6. artikulua
1. Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza ofizialen maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera eta guztiek
dute bi hizkuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea.
2. Komunitate Autonomoko Erakunde amankomunek Euskal Herriko
egoera sozio linguistikoaren ñabardurak kontutan izanik, bi hizkuntzen
erabilpena bermatuko dute, beroien ofizialtasuna erregulatuz, eta
beroien ezagutza segurtatzeko behar diren neurriak eta medioak erabaki eta baliaraziko dituzte.
3. Hizkuntza dela-eta, ez da inor gutxietsiko.
4. Euskarari dagozkionetan, Euskaltzaindia izango da erakunde aholkuemaile.
5. Euskara beste euskal lurralde eta komunitate batzutako ondarea ere
izanik, erakunde akademiko eta kulturazkoek beroiekin izan di
tzaketen harreman eta loturez kanpo, Euskal Herriko Komunitate
Autonomoak eskatu ahalko dio espainol Gobernuari lurralde eta
komunitate horiek daudeneko Estatuekin itunak eta komenioak egin
ditzala –edo eta hala behar izanez gero Gorte Jeneralei horretarako
eskabidea ager dezan, berauek hura onartzeko–, horretara euskara
zaindu eta bultza dezan.
1.3. 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilpena
Arauzkotzezko Oinarrizko Legea
(Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 160. zk., 1982ko abenduaren
16koa)
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1.4. 6/2003 Legea, abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Estatutuarena, eta, zehatzago, lege horren 37.etik 42.erako artikuluak
(Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 254. zk., 2003ko abenduaren
30ekoa):
37. artikulua.–Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak
Kapitulu honetan ezarritakoarekin eta bertan bilt zen diren
progresibotasun-baldintzekin bat etorriz, kontsumitzaile eta erabiltzaileek
honako hizkuntza-eskubideak dituzte:
a) Ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzekoa, lege honetako 14. artikuluan ezarritakoaren
arabera.
b) Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan kokat zen diren
enpresa edo establezimenduekin dituzten harremanetan, ofizialak
diren bi hizkuntzetako edozein erabiltzekoa; enpresa eta establezimendu hauek, bi hizkuntza ofizialetako edozein erabiltzen
dutela ere, zerbitzu egokia eman beharko diete.
38. artikulua.–Erakunde publikoak
1. Lege honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honakoak izango
dira erakunde publikoak:
    a) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta Estatuko
Administrazioa, eta baita horien mende dauden edo horietako
erakunde-administrazioa osatzen duten zuzenbide pribatu edo
publikoko entitateak ere.
    b) Titulartzat aurreko idatz-zatian aipatutako administrazioak
dituzten zerbitzuak kudeatzeaz arduratzen diren edozein izaeratako erakundeak, baldin eta horiek mota honetako zerbi
tzuak eskaintzen diharduten.
    c) Batik bat a) idatz-zatian aipatutako administrazio eta erakundeen partaidetza duten edo horien kontrolpeko erakundeak,
hauen izaera edozein dela ere. Ondorio hauetarako, kontrolharremana honako kasuetan dagoela ulertuko da: erakundearen boto-eskubide gehienak dituztenean edo gobernu-organoko kide gehienak izendatu edo kargutik kentzeko eskubidea
dutenean.
2. Erakunde publikoek kontsumitzaile eta erabiltzaileekiko harremanetan bi hizkuntza ofizialak agertzea bermatuko dute. Hau guztia
honela egingo da:
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    a) Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuko establezimenduetan, errotuluak, oharrak eta, oro har, jendeari zuzendutako jakinarazpenak euskaraz eta gaztelaniaz emango dira.
    b) Kontsumitzaile eta erabiltzaileek betetzeko egiten diren inprimaki edo eredu ofizialak bi hizkuntzatan emango dira.
    c) K
 ontsumitzaileak edo erabiltzaileak berak hizkuntza ofizialetako
bakarra erabiltzea nahi duela adierazi ezean, bi hizkuntzatan
idatziko dira atxikipen-kontratuak, klausula-ereduak dituzten
kontratuak, araupeko kontratuak, baldintza orokorrak eta kontratu horiei buruzko edo horiek egitearen ondoriozko agiriak.
    d) Zehazki kont sumit zaileei zuzendutako jakinarazpenak bi
hizkuntzatan eman beharko dira, eta baita fakturak, aurrekontuak eta antzeko agiriak ere, kontsumitzaile eta erabiltzaileak
berak bi hizkuntza ofizialetako bat bakarrik erabiltzea aukeratu ezean.
    e) Bi hizkuntzatan idatziko dira, halaber, produktu eta zerbitzuak
erabili eta mantentzeko jarraibideen liburuxkak, berme-agiriak eta etiketetan eta ontzietan adierazi beharrekoak.
    f) Kontsumitzaile eta erabiltzaileei zuzendutako produktu, ondasun eta zerbitzuen eskaintza, sustapena eta publizitatea, erabilitako euskarria edozein dela ere, bi hizkuntzatan egingo da.
3. Erakunde publikoekin dituzten harremanetan, kontsumitzaile eta
erabiltzaileek arreta eurak hautatzen duten hizkuntza ofizialean
jasotzeko eskubidea dute. Herri-administrazioei dagokienez, Euskararen Erabilpena Arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeko 6. artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe,
Jaurlaritzak egoki ikusten dituen neurriak hartuko ditu eta eskubide hori erabiltzen dela arian-arian bermatzeko beharrezko
bitartekoak jarriko dira eskura.
4. Estatuko Administrazioari aplikatzen zaizkion lege honetako
xedapenek ez diote kalterik egingo Estatuaren eskumenari bere
zerbitzuak antolatu behar dituenean.
39. artikulua.–Diruz lagundutako erakundeak eta interes orokorreko
sektoreak
1. Lege honen ondorioetarako, honakoak izango dira diruz lagundutako erakundeak eta interes orokorreko sektoreak:
    a) Legez unibertsalak, interes orokorrekoak edo beste kategoria
batekoak diren zerbitzuak egiten dituzten erakunde edo pertsona
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juridikoak, edo unibertsaltasun eta berdintasuneko araubide
juridikoaren pean dauden zerbitzuak ematen dituztenak, hala
nola garraioak, telekomunikazioak eta energia-zerbitzuak.
    b) Euskal herri-administrazioek ematen dituzten laguntzen edo
diru-laguntzen onuradunak diren erakunde edo pertsona juridikoak, edo horietako edozeinekin lankidetza-hitzarmena sinatu dutenak. Kasu honetan, kontsumitzaile eta erabiltzaileen
hizkuntza-eskubideei dagokien bermeak diru-laguntza edo hi
tzarmenaren xedearekin erlazionatutako harremanen eremua
ere hartuko du.
2. Erakunde hauek, publikoak direnean izan ezik, lege honetako 38.
artikuluko 2. paragrafoan, a), b) c) eta d) idatz-zatietan, ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte. Erregelamendu bidez
finkatuko da horiek arian-arian nola bete.
40. artikulua.–Bezeroarentzako arreta
1. Jendeari produktuak saldu eta zerbitzuak egiteaz arduratzen diren establezimenduek lege honetako 38. artikuluko 2. paragrafoan, a), b) eta c) idatz-zatietan, ezarritako betebeharrak bete
beharko dituzte. Era berean, kontsumitzaile eta erabiltzaileei
arreta emateko gertu egon behar dute, horien hizkuntza ofiziala
edozein dela ere.
2. Aurreko paragrafoan adierazitako betebeharrez gain, indarreko
legeriak establezimendu komertzial handi gisa kalifikatzen diren
establezimenduek, baita jendeari ondasun eta produktuak eskain
tzen dizkioten eta, hala ez diren arren, erakunde handi gisa
kalifikatzen diren establezimenduek ere, 38. artikuluko 2. paragrafoan, d) idatz-zatian, jasotako betebeharra ere bete beharko dute.
Erregelamenduz finkatuko dira erakunde handi kontsideratzeko
betekizunak, alegia, negozio-bolumenari, langile-kopuruari eta/edo
Euskal Autonomia Erkidegoan duten presentziari dagozkienak.
3. Erakunde publikoei atxikita eta jendearentzat irekita dauden establezimenduei lege honetako 38. artikuluan aurreikusitako
araubidea aplikatuko zaie.
4. Diruz lagundutako erakundeei eta interes orokorreko sektoreei
dagozkien eta jendearentzat irekita dauden establezimenduek, 39.
artikuluan bildutako betebeharrak betetzeaz gain, kontsumitzaile
eta erabiltzaileei arreta emateko moduan egon beharko dute,
horiek darabilten hizkuntza ofiziala edozein dela ere.
5. Jaurlaritzak erregelamendu bidez finkatuko du artikulu honetako
betebeharrak arian-arian nola bete.
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41. artikulua.–Ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa emateko
hizkuntza
1. Kapitulu honetan berariazko araubiderik eskatu ezean, Euskal
Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan ondasun eta zerbi
tzuen inguruan kontsumitzaile eta erabiltzaileei banatzen zaien
informazioa, etiketa, ontzi eta jarraibide-inprimakietakoa barne,
euskaraz nahiz gaztelaniaz eman ahal izango da, betiere osasuna
eta segurtasuna babesteko asmoz aplikatzen den legeriak ezar
dezakeenari kalterik egin gabe.
2. Jaurlaritzak 1. paragrafoak aipatzen duen ondasun eta produktuei buruzko informazioan euskara erabil dadin sustatuko du.
3. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan araututako jatorrideitura edo kalitate-deitura duten euskal ondasunek eta artisauproduktuek dituzten etiketetan jartzen diren nahitaezko datuak eta
borondatezko informazio gehigarriak euskaraz agertuko dira, gu
txienez. Betebehar hau arian-arian nola ezarri, erregelamendu
bidez finkatuko da.
42. artikulua.–Sustapen-jarduketa publikoa
1. Jaurlaritzak kontsumitzaile eta erabiltzaileei ondasun eta zerbi
tzuak eskaintzen dizkieten erakundeen jarduketen eremuan euskara erabil dadin sustatzeko egoki ikusten dituen neurriak sustatu
eta beharrezko bitartekoak jarriko ditu eskura.
2. Jaurlaritzak arlo honetan euskara erabiltzea errazagoa egiten
duten hizkera espezializatuko materialak zabaltzea sustatuko du.
1.5. 123/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Kontsumitzaileen eta
Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzkoa
(Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 135. zk., 2008ko uztailaren
16koa)
2. ZIOEN AZALPENETIK ARAUETARA: PRINTZIPIO NAGUSIAK
2.1. Ikuspegi berria
KEHED-ren araubide-giltzak bildurik daude haren zioen azalpenera. Izan
ere, egiazko programa formulatzen da horren barruan.

Laburbilduta, dekretuak aitortzen du, zuzenbidearen ikuspegitik, kontsumoharremanak garrantzitsuak direla, horretan bat egiten duela gaur eguneko lege-

914

EUSKERA – LIII, 2008, 3

riaren ikuspuntuarekin, bi kontzeptu desberdin alderatuz eta koordinatuz: bateko,
kontsumo-harremanak, eta, besteko, hizkuntzen koofizialtasuna.
Bistan da, beraz, arrazoi osoarekin esan daitekeela kasu honetan ikusmira berria dagoela euskararen aldetik, bertan garatzen baita behinola kontsumo-legerian araututako hura.
Horra, besterik gabe, KEHED-ren zioen azalpenaren testua (zioen azalpena, 3. lerrokada):

Lege horrekin, hizkuntzaren normalizazioaren inguruko neurrien
ikuspegi berria indarrez sartu da: sektore jakin batzuetara –sektore
estrategikoak, nolanahi ere– zuzentzen hasi da normalizazioa, euskararen
erabilera dinamizatzeko gai diren sektoreetara, batik bat, gizarte-harremanetan; izan ere, ez dugu ahaztu behar harreman horietan kontsumoharremanak oso garrantzitsuak direla. Azken batean, normalizaziotik
hasita, hizkuntzen koofizialtasuna bermatzeko lagungarri izango diren
neurriak proposatu dira (Legea bera ere neurrietako bat baino ez da,
arau-emailea, kasu honetan).

2.2. Printzipio nagusiak
Bada, nola zehazten da ikuspegi berri hori? KEHED-k, zioen azalpenaren
laugarren lerrokadan, printzipio nagusi batzuetan sistematizatzen du bere
araubidea.
Lehena da eskubideen egikaritzea, hots, kontsumitzaileen eskubide linguistikoak babestean datza haren helbururik behinena:

… kontsumitzaileei eta erabiltzaileei Legean aitortzen zaizkien
hizkuntza--eskubideak egiaz gauzatzeko aukera emateko asmoz sortu da.

Hurrena da araubide horren erregimena mailaz maila lortzeko ustea eta
erabakia, euskararen egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta:
… garapen mailakatua lortzea…

Azkena, nire ustez, ez da garrantzirik txikiena duena. Azken horrek
hizkuntzaren kalitatearekin dauka zerikusia. Hizkuntzaren kalitatea Quebec-en
garaturiko kontzeptua da, eta zuzeneko lotura du beste puntu batekin, alegia,
kontsumitzaileek euskaraz kontsumitzeko eskubidearekin, euskara hori kalitatekoa dela. Kalitate horren parametroek, argi dago, hizpide dituzte zuzentasuna
eta egokitasun komunikatiboa:
… azpimarratzen da beharrezkoa dela kalitatezko euskara eskain
tzea, eta kalitatezko euskaratzat hartzen da zuzentasun gramatikal edo
formalaz gain, baita, bereziki, eraginkortasun komunikatiboa eta kode
egokia nahiz solaskidearekiko hurbila erabiltzea ere.
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3. HELBURUAK
Printzipio horietatik abiatuta, helburu bikoitza du KEHED-k, zioen azalpenaren bosgarren lerrokadan aipatu bezala.
Bateko, betebehar linguistikoak zehaztu beharrekoak dira:
… prestasun-printzipioari jarraiki, jendeari begirako enpresa, erakunde
eta establezimenduen hizkuntza-betebeharrak zehaztea, kontsumitzaileen eta
erabiltzaileen hizkuntza-eskubideen progresibotasun-baldintzak ezartze aldera, Legearen aginduak zehatz-mehatz betez.
Eta, besteko, sustatze-lana alderatu behar da, eta, horretarako, hizkuntza-konpromisoaren zigilua sortu da:
… hizkuntza-konpromisoaren zigilua sortzea…
4. LOTURA-PUNTUAK
Bada zuzenbidean teknika juridiko jakina, araubide zehatz bati bere esparruak egokitzen dizkiona. Nazioarteko zuzenbide pribatuan erruz erabiltzen
bada ere, ez gutxiago araubide jakin batzuen konkurrentzian, zein legeria nori/
zeri aplikatu zehaztu nahian.
Ukaezina da kontsumo-harremanak, zabalak ez ezik, oro hartzaileak direla. Egin-eginean ere, zuzenbide pribatuaren barruan, kontsumo-harremanak
ugari dira, egun zuzenbidearen adar beregaina osatu arte.
Ugariak, eta jardule askoren artekoak ere badira. Horrexegatik, KEHED-k,
hasiera-hasieratik, mugatu egiten ditu bere zeregina eta edukia.
Horretarako, zioen azalpenaren seigarren lerrokadan, lotzen ditu kon
tsumo-harreman juridiko batzuk, kontsumo-jardule zehatz batzuekin eta lurralde esparru jakin batean, baliabide elektronikoak ere bazterrean utzi gabe:
Dekretuak ahalmen mugatua izango du, nahita, kontsumo-harreman
jakin batzuk soilik hartzen baititu eraginpean, ez den-denak.
Dekretutik at geratu dira kontsumo-arloko beste hainbat harreman, gehienbat merkataritza txikian eta mikroenpresetan biltzen direnak izanik.
Sektoreak eta enpresak aipatzeko orduan, zioen azalpenaren zazpigarren
lerrokadak argi uzten du nori ez zaion dekretuaren testua aplikatzen:
Progresibotasun-baldintzen definizioak lotura handia du Dekretuaren aplikazio-eremuarekin, baina aplikazio-eremu hori ez dator bat –le-
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hen ere esan dugu– Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 38.,
39. eta 40. artikuluetan aipatutako erakunde, enpresa edo establezimendu mota guztiekin.
Eta argitzen du, kontrara, norentzat den aplikagarri:
Aldi berean, zenbait sektoretan (komunikazioa, energia, garraioa)
eta enpresa motatan (establezimendu handiak, merkatarit zaestablezimendu kolektiboak, kreditu-erakundeak edo etxebizitzak saldu
edo alokatzen dituzten profesional, enpresa edo eraikuntza-obra susta
tzaileak) biltzeak ere badu helburua: ahalik eta kontsumo-harreman
gehien hartzea eraginpean, baita indartzen ari direnak eta kontsumi
tzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak egiaz gauzatzeko estrategikoak direnak ere.
Lurraldearen araberako aplikazio-esparruari dagokionez, hori orokorrean
Euskal Autonomia Erkidegoa dela azpimarratzen dute zioen azalpenaren 8 eta
9. lerrokadek:
… lurraldea izanik mugatzeko irizpide. Hori horrela, Dekretuaren
aplikazio-eremuan barne hartutako edozein erakundek hizkunt zabetebeharrak ditu (Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 38.2.
artikuluan aurreikusiak), betiere Euskal Autonomia Erkidegoan jendeari
begirako establezimenduren bat baldin badu.
Kontua da enpresa-jardueraren garapena Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotzea, Estatutuan aurreikusitakoari jarraiki, EAEko lurraldeeremuan jarduten duten enpresa edo establezimenduekin harremanetan
jartzean kontsumitzaileek eta erabiltzaileek dituzten hizkuntza-eskubideei
dagokienez.
Baliabide elektronikoei dagokienez, zioen azalpenaren hamargarren lerrokadak hauxe du ezarrita:
Azkenik, bide elektronikoen bitartez gertatzen diren kontsumoharremanen esparruan barne hartutako enpresen kasuak aipatzen dira;
kasu horietan, itxuraz behintzat, bide horrek ez du inolako loturarik
lurraldearekin. Berriro ere, hizkuntza-betebehar/eskubidea eta bide elektronikoa lotu dira Dekretuan, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuan ezarritako irizpide honi jarraiki: «Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan jardutea».
Kasu horretan, badirudi enpresaren egoera juridikoa zehaztu beharra dagoela, ez baititu izango EAEn establezimendu bat izateak dituen
ondorio berdin-berdinak; aitzitik, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Estatutuan kontsumitzaileari aitortutako hizkuntza-eskubideak betetzeko
prest egon beharko du, besterik gabe.

KONTSUMOAREN ARAUBIDE LINGUISTIKO BERRIA... - Andres Urrutia

917

5. BETEBEHAR LINGUISTIKOAK
Araubidearen muinean dagoena, bestalde, betebehar linguistikoetan
barruratzen da, hots, kontsumo-harremanen jardule horiek burutu behar dituzten horietan.
Mailakatze baten barruan arautzen du KEHED-k betebehar linguistikoen
arloa. Horrela, idatzizko harremanei lehentasuna ematen die, zioen azalpenaren
hamabigarren lerrokadan:
Lehenengo atalean, garrantzi handia ematen zaie honako hauei:
alde batetik, kontsumo-harremanaren oinarri izaki, kontratu-dokumentuetan hizkuntzen koofizialtasuna bermatzeari, baina horiek bezain
garrantzitsuak diren beste zenbait kasu ere ahaztu gabe (esaterako,
etxebizitzak saldu edo alokatzean) ; eta bestetik, garrantzi estrategikoko
kontsumo-harremanetan (finantza-erakundeekin gertatzen direnetan)
lortu beharreko hizkuntza-normalizazioari.
Eta, zioen azalpenaren hamahirugarren lerrokadan, bezeroarentzako arretako hizkuntza-bermea ezartzen du:
Bigarren atalean, bezeroarentzako arretako hizkuntza-bermea da
mintzagai, eta bereizi egiten dira, alde batetik hartzaile talde zehaztugabeari zuzendutako mezuak, eta beste aldetik, kontsumitzaile eta erabil
tzaileekin elkarreragiteak dakarren arreta; bereizketa egin beharra zegoen, kasu batean eta bestean hizkuntza-betebeharrak ezin duelako
berdina izan: lehenengo kasuan, ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz jasotzeko eskubideaz ari da, eta bigarrenean, hizkuntza ofizialetako edozein erabiltzeko kontsumitzailearen eskubideaz, baina horrek ez du esan nahi enpresa derrigortuta dagoenik
kontsumitzaileak aukeratutako hizkuntzan elkarreragitera (erakunde publikoen eremuan ez bada).
6. EPEAK
Mailaz maila jokatzeak berarekin dakar, ezinbestean, epez epe jokatu beharra, betebehar linguistikoen ezarpenean. Horixe egiten du, egin ere, KEHED-ren
xedapen gehigarriak:
6.1. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 38.1.a) artikuluan aurreikusitako erakundeak Dekretu honetan erabakitakoari
egokitu beharko zaizkio, Dekretua indarrean hasten denetik kontatzen
hasita urtebeteko epean, Estatutuaren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa
alde batera utzi gabe.
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6.2. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 38.1. artikuluko b) eta c) paragrafoetan aurreikusitako erakundeak Dekretu honetan
erabakitakoari egokitu beharko zaizkio, Dekretua indarren hasten denetik
kontatzen hasita 2 urteko epean.
6.3. Legez unibertsalak, interes orokorrekoak edo antzeko beste
kategoria batekoak diren zerbitzuak egiten dituzten erakunde edo per
tsona juridikoak Dekretu honetan xedatutakoari egokitu beharko zaizkio,
honako epe hauetan:
5, 6, 7, 8, 9. eta 12. artikuluetan ezarritako betebeharrei dagokienez,
Dekretua indarrean hasten denetik kontatzen hasita 2 urteko epean.
13, 14, 15, eta 16. artikuluetan ezarritako betebeharrei dagokienez,
Dekretua indarrean hasten denetik kontatzen hasita 3 urteko epean.
6.4. 2. artikuluko 3. idatz-zatian aipatzen diren establezimenduak
–produktuak saldu edo zerbitzuak ematen dituztenak– Dekretu honetan
xedatutakoari egokitu beharko zaizkio, honako epe hauetan:
a) 2. artikuluko 3. idatz-zatiko a) eta b) paragrafoetan aurreikusitako establezimenduak –produktuak saldu edo zerbitzuak ematen
dituztenak–:
a) 1) Dekretu hau indarrean hasten denetik kontatzen hasita 2 urteko epean, 5. eta 12. artikuluetan aurreikusitako betebeharrak betetzeko.
a) 2) Dekretu hau indarrean hasten denetik kontatzen hasita 3 urteko epean, 13. eta 14. artikuluetan aurreikusitakoa bete
tzeko.
b) 2. artikuluko 3. idatz-zatiko c) eta d) paragrafoetan aurreikusitako establezimenduak –produktuak saldu edo zerbitzuak ematen
dituztenak–:
a) 1) Dekretu hau indarrean hasten denetik kontatzen hasita 3 urteko epean, 5. eta 12. artikuluetan aurreikusitako betebeharrak betetzeko.
a) 2) Dekretu hau indarrean hasten denetik kontatzen hasita 4 urteko epean, 13. eta 14. artikuluetan aurreikusitakoa bete
tzeko.
6.5. Finantza- eta kreditu-erakundeak eta etxebizitzak saldu edo
alokatzen dituzten enpresa edo eraikuntza-obren sustatzaileak 10. eta 11.
artikuluetan xedatutakoari, hurrenez hurren, egokitu beharko zaizkio
Dekretua indarrean hasten denetik kontatzen hasita 2 urteko epean.
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Kreditu- eta finantza-erakundeak eta etxebizitzak saldu edo aloka
tzen dituzten profesional, enpresa edo eraikuntza-obren sustatzaileak
erakunde publikoak direnean, 2.1. artikuluaren arabera, 10. eta 11. artikuluetan xedatutakoari egokituko zaizkio, Dekretu hau indarrean hasten
denetik kontatzen hasita urtebeteko epean.
7. ZIGILUA
Lanabes berriak arautu ditu KEHED-k, eta, horretarako, ezinbestekoa
zigiluarena da. Arauketa zehatza KEHED-ren 19. artikuluak egin du.
Lehenengo paragrafoak zigilua zertan datzan azaltzen du:
Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua sortu da. Jendeari begirako establezimendu eta enpresetan jarriko da zigilu hori, baldin eta kontsumi
tzaile eta erabiltzaileari idatzita eta ahoz emandako arreta hark hautatutako hizkunt zan emateko konpromisoa hart zen badute beren
borondatez.
Bigarren paragrafoak, aldiz, zigiluaren gutxieneko edukia du ezarrita:
Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua duten establezimendu eta enpresek honako hauek, gutxienez, euskaraz izan behar dituzte:
a) Seinaleak, toponimikoak barne
b) Jendaurrean jartzeko kartel edo errotuluetan ageri den informazioa –finkoa eta aldakorra–, eta
c) Jendearen eskura jartzeko asmoz, establezimendu edo enpresek
egiten dituzten inprimaki edo katalogoak, produktu edo zerbitzu
bati edo gehiagori buruzko informazioa ematen badute.
d) Kontsumitzaileei eta erabiltzaileei zuzendutako produktu eta
zerbitzuen eskaintza, sustapena eta publizitatea, edozein euskarri
erabilita ere.
Hirugarren paragrafoak, bukatzeko, zigiluaren ondoriozko konpromiso
berezia arautu du:
Sistemari atxikitako jendeari begirako establezimendu eta enpresek
honako konpromiso hau hartzen dute beren gain: kontsumitzaile eta
erabiltzaileak hautatutako hizkuntzan ematea arreta bezeroari eta komunikazio edo jakinarazpenak, kontratudokumentuak, fakturak edo egindako operazioen ziurtagiriak, aurrekontuak, gordailu-frogagiriak eta
antzeko dokumentuak ere hizkuntza horretan emateko konpromisoa.
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8. KALITATEKO EUSKARA
Horra kontzeptu berria, aurretiaz euskararen legerian sarri agertu ez dena.
KEHED-ren araubideak hiru esparrutan ezartzen du bere zeregina: jendeari
begirako establezimenduan, toponimian eta neotoponimian, eta hizkuntzakonpromisoaren zigiluan.
8.1. Jendeari begirako establezimendua (KEHED-ren 5.6 artikulua)
Artikulu honetan aipatutako betebeharrak betez, establezimenduetan
kalitatezko euskara erabiliko da, komunikazioa bermatuko duena ida
tzietan, seinaleetan eta iragarki-tauletan. Horretarako kode egokia eta
solaskidearekiko hurbila erabiliko da eta Euskaltzaindiak ezarritako indarreko hizkuntza-araudia jarraituko da.
8.2. Toponimoak eta neotoponimoak (KEHED-ren 11.3 artikulua)
Halaber, kontsumitzaile eta erabiltzaileei etxebizitzak saltzen edo
alokatzen dizkieten enpresek, eta eraikuntza-obren sustatzaileek erabil
tzen dituzten euskal toponimo eta neotoponimoak bat etorri beharko dira
Dekretu honetako 5. artikuluko 5. idatz-zatian xedatutakoarekin.
8.3. Hizkuntza-konpromisoaren zigilua (KEHEK-ren 19.5 artikulua)
Atxikitako enpresa eta establezimenduek honako konpromiso hau
hartzen dute beren gain: kontsumitzaileei eta erabiltzaileei eskaintzen
dieten informazioan kalitateko euskara erabiltzekoa, komunikazioa bermatuko duena. Horretarako kode egokia eta solaskidearekiko hurbila
erabiliko da eta Euskaltzaindiak ezarritako indarreko hizkuntza-araudia
jarraituko da.
Hiru esparruotan bi dira ideia nagusiak, kalitateko euskara bermatzeko:
informazioa emateko kode linguistiko egokia, alde batetik, eta, Euskal
tzaindiaren hizkuntza-araudia errespetatzea, bestetik.
9. URRATZEAK
Igorpen baten bidez konpontzen du kontua KEHED-ren 18. artikuluak,
araubide propio baten faltaz:
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Dekretu honetan ezarritakoa ez betetzeak zehapena dakar, abenduaren 22ko Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 6/2003 Legearen 50.6 artikuluak xedaturikoari jarraiki.
Hartara, abenduaren 22ko 6/2003 Legearen (Kontsumitzaileen eta Erabil
tzaileen Estatutuaren) 50. artikulua da aplikagarri:

1. Honako hauek dira kontsumitzaileen osasuna eta segurtasuna
zaintzearen arloko urratzeak…
2. Honako hauek dira ondasun eta produktuak aldatu eta faltsu
tzearen eta eremu horretan iruzurra egitearen arloan gertatzen
diren urratzeak…
3. Honako hauek dira zerbitzuak ongi ez egitearen ondorioz gerta
tzen diren urratzeak…

4. Honako hauek dira normalizazio teknikoaren arloan eta merkatari
tza eta zerbitzugintza arloan, bai eta ondasunak edo zerbitzuak
saltzeko eta hornitzeko baldintzen edo tekniken arloan ere, gerta
tzen diren urratzeak…
5. Honako hauek dira informazio, zaintza, ikerkuntza, ikuskaritza,
tramitazio eta betearazpen arloan gertatzen diren urratzeak:

6. Oro har, kontsumitzaile eta erabiltzaileak babesteko indarrean
dauden arauek eta xedapen osagarriek berariaz ezartzen dituzten
baldintza, eginbehar edo debekuak ez betetzea.
10. ONDORIOAK: ON-GAITZAK
KEHED-ren aurrerabideak argi daudela ikusirik, komenigarri izan daiteke
halako erkatze eta haztatze bat egitea, zer dagoen ondo eta zer hobetzeko
emanda, laburki bada ere:
10.1. Ondo
– Aspalditik zegoen premiari erantzun egokia ematea, mailaz maila eta
jarraitutasun baten ustean.
– Jendearekiko arreta azpimarratzea hizkuntza-eskubideen arloan, horri
lehentasuna emanez, hasierako araugintza honetan.

– Euskararen kalitatea zaintzea, maila formalean nahiz komunikatiboan,
batez ere kontsumo-harremanetan. Horrek, bistan da, egundoko eragina
du gizartean, kontsumoak maila sozioekonomikoaren barnean garrantzi
alboraezina baitu.
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10.2. Hobetzeko
– Aplikaziorako esparru murritza, dela araugaien ikuspegitik, dela kon
tsumoaren arloan pisu handia duten profesionalak kanpoan gelditu direlako.
– Exonimoetan araubiderik eza, egun kontsumoan kanpoko produktu eta
emaitzek duten esanahia aintzat hartu gabe
– Arbitrajearen eskuartekoak hobeto baliatu beharko dira, kontsumoaren
arbitrajea ere esparru linguistikoetara zabalduz.
– Testuaren garatzea, zalantzarik gabe, hizkuntza-konpromisoaren zigilua
xehekiago arautzea ekarri beharko du, eta, ororen gainetik, baita susta
tze-lan sakona moldatu beharra ere. Horretara etorri dira, etorri ere,
horren zabalkunderako eman diren dekretuak.
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DRETS LINGÜÍSTICS DELS CONSUMIDORS I USUARIS
Jordi Anguera
1. L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM: FUNCIONS EN MATÈRIA
DE DRETS LINGÜÍSTICS DELS CONUMIDORS I USUARIS
L’ACC (Agència Catalana del Consum) té com a objectius definir, planificar, impulsar i executar les polítiques de defensa dels consumidors i usuaris
de Catalunya. Exerceix l’activitat de policia administrativa en matèria de Consum en l’àmbit de la Política Lingüística o Drets lingüístics dels consumidors.
Per tal de dur-la a terme, l’ACC rep i tramita les denúncies de particulars
i organismes per vulneracions dels drets lingüístics dels ciutadans i entitats de
Catalunya. Inspecciona d’ofici el compliment de la normativa de Política
Lingüística en l’àmbit de consum en els diferents sectors d’activitat econòmica. Comprova el compliment dels requisits aplicables a les activitats comercials i, a més a més, el compliment de la normativa de Política Lingüística que
els resulti d’aplicació, tanmateix sanciona els incompliments de la normativa
lingüística per part de les empreses i establiments que afectin els drets lingüístics dels consumidors i usuaris, quan arran de l’activitat inspectora detecta
vulneracions de la normativa aplicable.
2. LES OFICINES DE GARANTIES LINGÜÍSTIQUES
Les OGL (Oficines de Garanties Lingüístiques) tenen encarregada l’atenció de consultes en l’entorn de l’ús de la llengua catalana, així com la recepció i posterior tramitació de les queixes i denúncies que rebi perquè, si s’escau,
els organismes competents iniciïn el procediment d’inspecció, i també l’oferta d’assessorament i recursos a les empreses o entitats objecte de queixa i
denúncia, per facilitar-los l’ús del català, en col·laboració amb els Centres del
Consorci per a la Normalització Lingüística.
3. SÍNTESI DE L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA
– Agència Catalana del Consum: exerceix l’activitat de policia administrativa en relació a les empreses i comerciants de Catalunya.
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– Oficines de Garanties Lingüístiques: exerceixen l’activitat de foment o
assessorament de l’ús de la llengua catalana.
– Ambdues Administracions: porten a terme una tasca de col·laboració
administrativa per aconseguir la normalització lingüística.
4. MARC LEGAL
4.1. Regulació actual
• Constitució Espanyola 1978, art. 3
  – Castellà: És llengua oficial. Existeix deure de conèixer-la i dret a usar-la
  – Altres llengües: Són oficials en els respectius territoris
• Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006, art. 6

  – Català: És llengua pròpia de Catalunya
  – Català i castellà: Són llengües oficials a Catalunya

•L
 lei 1/1990, de Disciplina de Mercat i de Defensa dels Consumidors
i dels Usuaris, arts. 4 i 5
• Llei 3/1993, de l’Estatut del Consumidor, arts. 26, 27 i 29

•L
 lei 1/1998, de Política Lingüística, arts. 15, 30, 31, 32.3 i Disposició
Addicional 5 b)
5. LA LLEI 1/1998, DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Estableix que el català és la llengua oficial i pròpia de Catalunya, si bé
el castellà també és oficial a Catalunya i fixa quin són els Drets bàsics dels
ciutadans en l’àmbit lingüístic:
– Dret
– Dret
– Dret
– Dret

a
a
a
a

poder aprendre el català,
utilitzar-lo en les seves relacions públiques i privades,
ser atès en català,
no ser discriminat per raó de la llengua.

La Llei conté nombrosos conceptes jurídics indeterminats que afavoreixen una interpretació plural de l’articulat. Com s’ha dit, donat que l’Agència
Catalana del Consum porta a terme una funció de policia administrativa, els
conceptes jurídics indeterminats de la Llei o poc clars s’hauran d’interpretar
amb molta cautela. Cal remarcar que es deixen dos aspectes importants relacionats amb l’àmbit de consum sense tipificar: l’atenció al públic en català i
l’etiquetatge en català.
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S’establia un període transitori d’adaptació de 2 anys per a les empreses
i entitats afectades i de 5 anys pels empresaris autònoms superats abastament
motiu pel qual la norma és plenament vigent i afecta tant a sectors econòmics
com a la pròpia Administració Pública.
Malgrat sigui obvi cal esmentar que tot allò que quedi fora d’aquest
àmbit de tipificació no podrà ser objecte d’inspecció ni molt menys de sanció
per part de les Administracions competents en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.
Els àmbits en l’espai socioeconòmic que sí que queden regulats i que
veurem a continuació són:
– Els documents privats (contractes de serveis i assegurances, préstecs,
hipoteques, etc.)
– La senyalització i cartells (rètols i cartells d’informació general)
– Els documents d’oferta de serveis (catàlegs i carta)
– Les empreses públiques i les de servei públic
– L’atenció al públic
– L’etiquetatge dels productes (etiquetes, embalatges i instruccions)
6. ELS DOCUMENTS PRIVATS
6.1. Els documents civils i mercantils
En relació als contractes privats entre un particular i un altre particular
existeix llibertat de llengua, per la senzilla raó que preval l’acord de voluntats
i que a més no existeix relació de consum. En els que signen els particulars
amb empreses, la regla general estableix la llibertat de llengua, sotmesa en tot
cas a l’acord de voluntats entre les parts. Ara bé, aquesta regla general queda
matisada en determinats sectors amb normativa sectorial pròpia o per a determinats tipus d’empreses, en els quals es fa necessària la redacció almenys en
català.
6.2. Els documents mercantils: normativa específica en matèria de
consum
Existeixen uns sectors amb regulació específica en els quals determinada
informació o documentació que el particular té dret a que li sigui lliurada o
mostrada, s’ha de redactar com a mínim en català, per exemple en els serveis
a domicili, tintoreries, grues, etc.
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6.3. Els contractes d’adhesió
Els contractes d’adhesió són aquells contractes amb condicions generals
de contractació predisposades per part del comerciant, la incorporació de les
quals ve imposada per aquest últim, havent estat redactades amb la finalitat
de ser incorporades a una pluralitat de contractes, sense possibilitat de modificació o negociació per part del consumidor. L’elecció de llengua en aquest
cas correspon al consumidor.
Els contractes han de trobar-se a disposició immediata i en exemplars
separats en català i castellà en el mateix establiment comercial: no val fer
esperar el consumidor o remetre’l a un altre establiment per tal d’obtenir un
document en català ni que estiguin en un mateix document o combinant anvers
i revers.
6.4. Els documents de les entitats financeres
Tota aquella documentació emesa per les entitats financeres (xecs, pagarés...) s’ha de redactar com a mínim en català, sens perjudici que aquestes
entitats ho redactin també en castellà.
7. SENYALITZACIÓ I CARTELLS
Tota la senyalització i cartells s’ha de redactar «almenys» en català. El
terme «almenys» equival a dir: «com a mínim» o «si més no», la qual cosa
no significa que s’hagi de redactar únicament en català, sinó que en tot cas
haurà d’existir una versió en llengua catalana. Es considera senyalització i
cartells d’informació general de caràcter fix, aquells rètols d’informació al
consumidor relacionats amb l’activitat comercial que es porta a terme i que
tenen una evident vocació de permanència en el temps i l’espai.
Es tracta de senyalització i cartelleria de l’interior i l’exterior de l’establiment obert al públic, incloent-hi aquells cartells diversos que, tot i no tenir
una relació directa amb l’activitat comercial, tenen vocació informativa amb
permanència en l’espai i temps..
S’admet el cartell redactat en ambdues llengües, sempre i quan en el
rètol català consti la informació íntegra.
El precepte exclou aquells cartells, marques o noms comercials que es
troben emparats per la legislació de la propietat industrial: es tracta de noms
que han estat prèviament registrats i que, per aquest motiu, poden constar en
qualsevol idioma.
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8. DOCUMENTS D’OFERTA DE SERVEIS
S’entén per document d’oferta de serveis, tota manifestació de voluntat
per escrit d’un comerciant, en la que de manera complerta, definitiva i amb
intenció d’ésser vinculant, ofereix un servei o un producte. S’exclou la publicitat en mitjans de comunicació com ara diaris o en mitjans de publicitat com
ara les tanques del carrer.
El document ha de tenir per objectiu que el consumidor porti a terme
l’acte de consum: l’adquisició del producte o la contractació del servei. Ha de
contenir la informació mínima per afavorir l’acte de consum: descripció del
producte o servei ofertat, característiques essencials i, sobretot, el preu final.
Exclou els documents publicitaris merament informatius o comercials sense
indicació de preu.
A l’igual que amb la senyalització s’accepta la redacció en ambdues
llengües i s’exclouen els noms comercials
9. LES EMPRESES PÚBLIQUES i LES DE SERVEI PÚBLIC
Les empreses públiques hauran d’utilitzar normalment el català en la
documentació interna, retolació, instruccions o etiquetatge de productes, comunicacions, notificacions, factures i altres documents de tràfic, mentre que
les de servei públic només ho han de fer en la retolació, comunicacions megafòniques, factures i documents de tràfic.
10. L’ATENCIÓ AL PÚBLIC
Existeix el dret a ser atès en català tot i que això es tradueix en una
obligació per part de l’empresari. La interpretació generalitzada de la intenció
del legislador respecte a l«atendre»és que es refereix a la capacitat del comerciant per «entendre» o «comprendre» el català amb normalitat. El comerciant
ha de poder entendre el consumidor que li parla en català. Ara bé, no es pot
obligar al comerciant a parlar en català. No obstant, la manca d’atenció en
català no constitueix infracció administrativa en matèria de consum i disciplina de mercat. És a dir, el dret es troba reconegut a la norma però no s’ha
tipificat la seva vulneració com una infracció administrativa.
Davant d’aquesta incongruència de la norma, s’acostuma a donar el tractament administratiu de queixa al denunciat per al seu coneixement i la millora del servei. Es dóna un tràmit més propi de l’activitat de foment que no
pas de l’activitat de policia administrativa.
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L’Estatut d’Autonomía de Catalunya aprovat el 2006 a l’article 34 estableix que «Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit
en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuaris o consumidors
de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts
al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en
els termes que estableixen les lleis.»
En aquest punt, l’Estatut sembla anar una mica més enllà establint el dret
a ser atesos no tan sols oralment sinó també per escrit, tot i que l’expressió
«deure de disponibilitat lingüística» és extremadament indeterminada.
11. L’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES
La Llei de Política Lingüística deixa absoluta llibertat pel que fa a la
llengua de l’etiquetatge, embalatge i instruccions dels productes. Es pot emprar
el català, el castellà o qualsevol altra llengua de la Unió Europea. En conseqüència, destaca el fet que la norma no tipifica com a infracció administrativa
la manca d’etiquetatge en català en aquells productes que es distribueixen en
l’àmbit territorial de Catalunya. La llengua catalana és voluntària en l’etiquetatge dels productes en general., tret dels productes catalans amb denominació
d’origen, comarcal o de qualitat i els productes artesanals, que es distribueixen
a Catalunya, s’han d’etiquetar com a mínim en català. En l’estatut del 2006
s’estableix que (50.4). «Els poders públics han de promoure que les dades
que figurin en l’etiquetatge, en l’embalatge i en les instruccions d’ús dels
productes distribuïts a Catalunya constin també en català.» L’Estatut d’Autonomia no innova en absolut en el camp de l’etiquetatge i reserva a les
Administracions la capacitat de foment de la llengua catalana, però en cap cas
n’estableix l’obligatorietat.
12. RÈGIM SANCIONADOR
El règim sancionador dels incompliments en matèria de drets lingüístics
de les persones consumidores i usuàries a Catalunya s’estableix a dues normes:
La Llei 1/1998, de Política Lingüística i la Llei 3/1993, de l’Estatut del Consumidor.
– La Llei 1/1998, de Política Lingüística estableix el règim sancionador
dels incompliments dels deures lingüístics aplicables a les empreses i
comerciants que porten a terme la seva activitat a Catalunya. L’esmentada Llei estableix que l’incompliment dels preceptes relatius als documents civils i mercantils, contractes d’adhesió, empreses públiques,
empreses de serveis públics, senyalització i cartells i documents d’oferta de serveis, imputable a les empreses i les entitats concernides, es
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considera infracció administrativa consistent en una negativa injustificada a satisfer les demandes de les persones usuàries i consumidores,
a la qual s’ha d’aplicar el règim sancionador que estableix la Llei
1/1990, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i
dels usuaris.

– La Llei 3/1993, de l’Estatut del Consumidor, estableix el règim sancionador aplicable als incompliments dels deures lingüístics descrits a
la mateixa norma. Aquesta Llei estableix que es considera infracció
administrativa el fet de vulnerar els drets lingüístics que són reconeguts
per la Llei als consumidors o el fet d’impedir-ne l’exercici, en relació
amb els contractes d’adhesió, l’etiquetatge de productes i l’atenció
verbal en català.
13. CONCLUSIÓ

La normativa vigent encomana la protecció dels seus drets lingüístics a
l’Administració competent en matèria de defensa dels drets dels consumidors
i usuaris. Aquesta protecció es porta a terme mitjançant la inspecció de consum
i pot donar lloc, si escau, a la incoació de procediments administratius sancionadors que poden derivar en la imposició de sancions econòmiques a aquelles
empreses i establiments que vulneren la normativa.
Pel que fa a l’activitat de foment de la llengua catalana, aquesta queda
reservada a les Oficines de Garanties Lingüístiques, que no disposen de capacitat inspectora ni sancionadora.
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Kataluniako esperientzia

ELS DRETS LINGÜÍSTICS
DELS CONSUMIDORS I USUARIS
20 de novembre de 2008
Bilbao

DIRECCIÓ

Subdir. Gral.
d’Atenció al
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Servei
d’Informació
i Formació

Servei d’Estudis
i Comunicació

Servei de
Mediació
i Arbitratge

Subdir. Gral.
de Disciplina
de Mercat

Servei
d’Inspecció i
Control Mercat

Servei
Administració

Servei
de Normativa i
Procediment
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L’Agència Catalana del Consum
• L’ACC té com a objectius definir, planificar, impulsar i executar les
polítiques de defensa dels consumidors i usuaris de Catalunya
• Exerceix l’activitat de o policia administrativa en matèria de
consum: interpretació estricta de la normativa
• INSPECCIONA,
– per denúncia administrativa (de part pública)
– d’ofici (campanyes)
els sectors econòmics: compliment dels requisits aplicables a cada
activitat i, entre aquests, els drets lingüístics

• SANCIONA,
– si escau, els incompliments de la normativa lingüística que afectin els
drets lingüístics dels consumidors

Marc Legal
• Constitució Espanyola 1978, art. 3
Castellà llengua oficial: deure de conèixer-la i dret a usar-la
Altres llengües: oficials en els respectius territoris
• Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006, art.6
Català: llengua pròpia
Català i castellà: llengües oficials
• Llei 1/1990, de Disciplina de Mercat i de Defensa dels Consumidors i
dels Usuaris, arts. 4 i 5
• Llei 3/1993, de l’Estatut del Consumidor, arts. 26, 27 i 29
• Llei 1/1998, de Política Lingüística: arts. 15, 30, 31 i 32.3 i DA 5b
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Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006
Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials
La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la
llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques i dels
mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua
normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament.
El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que
és la llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret
i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han
d’establir les mesures necessàries per a facilitar l’exercici d’aquests
drets i el compliment d’aquest deure. D’acord amb el que disposa
l’article 32, no hi pot haver discriminació per l’ús de qualsevol de les
dues llengües.

“La llengua catalana és un element fonamental de la
formació i la personalitat nacional de Catalunya, un
instrument bàsic de comunicació, d’integració i de
cohesió social dels ciutadans i ciutadanes, amb
independència de llur origen geogràfic (….) A més, ha
estat el testimoni de fidelitat del poble català envers la
seva terra i la seva cultura específica.”

Exposició de motius de la Llei 1/1998 de política lingüística
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Estructura de la Llei 1/1998, de Política Lingüística
PREÀMBUL
CAPÍTOL PRELIMINAR
Principis generals

CAPÍTOL 1
L’ús institucional (15)
CAPÍTOL 2
L’onomàstica
CAPÍTOL 3
L’ensenyament
CAPÍTOL 4
Els mitjans de comunicació i les
indústries culturals

DISPOSICIONS ADDICIONALS (5 b)
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIONS FINALS

CAPÍTOL 5
L’activitat socioeconòmica (30, 31, 32.3)
CAPÍTOL 6
L'impuls institucional

Característiques de la Llei 1/1998
•

El català és la llengua oficial i pròpia de Catalunya.

•

El castellà també és oficial.

•

Drets dels ciutadans a:
¾
¾
¾
¾

a poder aprendre el català,
a utilitzar-lo en les seves relacions públiques i privades,
a ser atès en català,
a no ser discriminat per raó de la llengua.

•

La Llei conté nombrosos conceptes jurídics indeterminats:
– afavoreixen una interpretació plural de l’articulat.

•

La Llei deixa aspectes importants sense tipificar:
– l’atenció al públic en català
– l’etiquetatge en català.
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ELS DOCUMENTS
CIVILS I MERCANTILS

Article 15.2 Llei Política Lingüística
Els documents civils i mercantils
Els documents privats, contractuals o no, qualsevol
que en sigui la naturalesa, redactats en qualsevol de
les dues llengües oficials a Catalunya són vàlids i no
requereixen cap traducció per a exigir-ne judicialment
o extrajudicialment el compliment en l'àmbit territorial
de Catalunya.
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Article 15.3 Llei Política Lingüística
Els documents civils i mercantils
Els documents a què es refereix l'article 15.2 s'han de
redactar en la llengua oficial que les parts acordin.
Especialment si es tracta de:
- contractes d'adhesió
s'han de redactar en la llengua que escullin els
consumidors i han d'estar:
- a disposició immediata dels clients
- en exemplars separats en català i en castellà.

Article 15.5 Llei Política Lingüística
Els documents civils i mercantils

Els xecs, els pagarés, els talonaris i altres documents
oferts per les entitats financeres a llurs clients han
d'ésser redactats com a mínim:
en català.
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LA SENYALITZACIÓ
LA CARTELLERIA
Capítol 5
ÀMBIT SOCIOECONÒMIC

Article 32.3 Llei Política Lingüística
Senyalització i documents d’oferta de serveis
3. La senyalització i els cartells d'informació general de
caràcter fix per a les persones usuàries i
consumidores dels establiments oberts al públic han
d'ésser redactats, almenys, en català.
EXCEPCIÓ: Aquesta norma no s'aplica a:
- marques
- noms comercials

emparats per la legislació de la propietat industrial.
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ELS DOCUMENTS
D’OFERTA DE SERVEIS

Article 32.3 Llei Política Lingüística
Senyalització i documents d’oferta de serveis
3. Els documents d'oferta de serveis per a les persones
usuàries i consumidores dels establiments oberts al
públic han d'ésser redactats, almenys, en català.
EXCEPCIÓ: Aquesta norma no s'aplica a:
- marques
- noms comercials

emparats per la legislació de la propietat industrial.
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LES EMPRESES
PÚBLIQUES

Article 30 Llei Política Lingüística
Les empreses públiques
•

Les empreses públiques de la Generalitat i de les
Corporacions Locals,

•

les seves empreses concessionàries quan gestionen o
exploten el servei concedit,

han d'emprar normalment el català en:
llurs actuacions
documentació internes
en la retolació,
en les instruccions d'ús, en l'etiquetatge i en l'embalatge dels
productes o els serveis que produeixin o ofereixin,
¾ en les comunicacions i les notificacions,
¾ les factures i els altres documents de tràfic, adreçades a
persones residents en l'àmbit lingüístic català, sens perjudici
del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà.
¾
¾
¾
¾
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LES EMPRESES
DE SERVEI PÚBLIC

Article 31 Llei Política Lingüística
Les empreses de servei públic
Les empreses i les entitats públiques o privades que
ofereixen serveis públics, com ara les de:
•
•
•
•

transport, (terrestre, marítim o aeri)
subministraments, (electricitat, aigua, gas)
comunicacions, (telecomunicacions, telefonia i internet)
i d'altres,

han d'emprar, almenys, el català en:
la retolació
les comunicacions megafòniques.
les comunicacions i les notificacions escrites adreçades a
persones residents a Catalunya
¾ les factures i els altres documents de tràfic, s'han de fer
almenys en català, sens perjudici del dret dels ciutadans a
rebre-les en castellà si ho demanen.
¾
¾
¾
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L’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Article 32.1 Llei Política Lingüística
L'atenció al públic
1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda
de productes o a la prestació de serveis que
desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en
condicions de poder atendre els consumidors quan
s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a
Catalunya.
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L’atenció telefònica de les empreses
• Les empreses i establiments que desenvolupen llur
activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder
atendre els consumidors quan s’expressin en qualsevol
de les llengües oficials, entre elles el català, fins i tot
quan la comunicació és telefònica.
• La manca d’atenció telefònica en català no constitueix
infracció administrativa
• QUEIXA a l’establiment denunciat.

Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006
Article 34. Drets lingüístics dels consumidors
Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la
llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuàries o consumidores de
béns, productes i servei. Les entitats, les empreses i els establiments oberts
al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en
els termes que estableixen les lleis.
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L’ETIQUETATGE
DELS PRODUCTES

Article 34.1 Llei Política Lingüística
La informació a les persones consumidores i usuàries
1.

Les dades que figuren en:
•
•
•

l'etiquetatge
l'embalatge
les instruccions d'ús
dels productes que es distribueixen en l'àmbit territorial de
Catalunya poden figurar:

¾
¾
¾

en català,
o en castellà,
o en qualsevol altra llengua de la Unió Europea.
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L’etiquetatge dels productes
• La Llei deixa absoluta llibertat pel que fa a la llengua de
l’etiquetatge, embalatge i instruccions dels productes.
• La Llei no tipifica com a infracció la manca d’etiquetatge en català.
• La normativa específica de la majoria de productes matisa aquest
aspecte i fa obligatori que l’etiquetatge consti, almenys, en llengua
espanyola oficial de l’Estat.
– RD 1468/1988, pel qual s’aprova el Reglament d'etiquetatge, presentació i publicitat
dels productes industrials destinats s la venda directa als consumidors.
– RD 880/1990, pel qual s'aproven les normes de seguretat de les joguines.
– RD 1334/1999, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i
publicitat dels productes alimentaris.
– RD 1078/1993, pel qual s’aprova el Reglament de classificació, envasat i etiquetatge
de preparats perillosos.
– RD 928/1987, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.
– .../...

Article 34.2 Llei Política Lingüística
La informació a les persones consumidores i usuàries
2. Les dades obligatòries i les informacions voluntàries
addicionals que figuren en l'etiquetatge de productes
catalans que gaudeixen de:





denominació d’origen
denominació comarcal
denominació de qualitat
i els productes artesanals
que es distribueixen en l'àmbit territorial de Catalunya han
d'ésser necessàriament, com a mínim, en català.
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RÈGIM SANCIONADOR
DE DISCIPLINA DE
MERCAT I CONSUM

Disposició Addicional Cinquena - Llei Política Lingüística

Garanties de compliment

Aquesta Llei no estableix sancions per als ciutadans.
Tanmateix:
b) L'incompliment dels preceptes dels articles 15, 30, 31
i 32.3 imputable a les empreses i les entitats
concernides es considera una negativa injustificada a
satisfer les demandes de les persones usuàries i
consumidores, a la qual s'ha d'aplicar el règim
sancionador que estableix la Llei 1/1990, sobre la
disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i
dels usuaris (article 4 f).
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Règim Sancionador de Consum: Regulació
• L’article 15 regula la llengua en:
– els documents civils i mercantils
– els contractes d’adhesió.

• L’article 30 regula l’ús de la llengua a:
– les empreses públiques.

• L’article 31 regula l’ús de la llengua a:
– les empreses de servei públic.

• L’article 32.3 regula:
– la senyalització i els cartells d’informació.
– els documents d’oferta.

Règim Sancionador de Consum: Exclusions
• Resten fora de l’àmbit de tipificació de la Llei 1/1998:
9

Article 32.1 de la Llei: l’Atenció al públic

9

Article 34.1 de la Llei: l’Etiquetatge dels productes
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Article 29 Estatut del Consumidor
Infraccions
Es consideren infraccions en matèria de
defensa dels consumidors:
f) Vulnerar els drets lingüístics que són
reconeguts per aquesta Llei als consumidors o
impedir-ne l'exercici.

Procediment de gestió
de denúncies
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Accions de foment en matèria
de drets lingüístics de la
Generalitat de Catalunya

953

954

EUSKERA – LIII, 2008, 3

Accions de foment
Atenció i assessorament al ciutadà en matèria de drets
lingüístics.
Assessorament i recursos a empreses en general i
específicament a empreses objecte de queixa.
Elaboració i difusió de materials de bones pràctiques
lingüístiques per a empreses.
Subvencions a associacions en defensa de la llengua.
Col·laboració amb organismes semipúblics.

Accions de foment específiques de l’ACC
Xerrades divulgatives per als comerciants.
Foment de l’etiquetatge en català.
Elaboració i edició d’un Codi de bones pràctiques a
l’empresa en l’ús del català en els productes i serveis al
client o consumidor.
Establiment d’un eix específic sobre drets lingüístics en el
“Acord amb el món empresarial per la millora dels drets
consumidors”.
Suport a les associacions en defensa dels drets lingüístics
dels consumidors.

DRETS LINGÜÍSTICS DELS CONSUMIDORS I USUARIS - Jordi Anguera

Eskerrik asko!
Agència Catalana del Consum
Diagonal 405 bis
08008 Barcelona
93 551 65 75
director_acc@gencat.cat
www.consum.cat
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XIII. JAGON JARDUNADIAK:
EUSKARA, KONTSUMOA ETA HIZKUNTZA ESKUBIDEAK.
ONDORIOAK
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak errespetatzea
gizartean bizikidetza eta kohesioa areagotzeko ekarpen bat da. Gizarte bizitzan
euskara indarberritzeko ahaleginean egindako urrats berri bat da.
Euskaltzaindiari dagokio, besteak beste, hizkuntza lantzea eta arautzea,
euskara are noranahikoagoa bilakatu eta haren erabilera indartzen joan dadin.
Inguruabar horretan, kontsumo arloan hizkuntza baten erabilera kuantitatiboa
eta kualitatiboa da haren bizi-indarraren adierazle erabakigarrienetako bat.
Horiek horrela, euskara, kontsumoa eta hizkuntza eskubideak aztergai izan ditu
Euskaltzaindiak XIII. Jagon Jardunaldietan.
Badira, euskararen lurralde lur eremu zabalean, eskaria eta eskaintza
kontuan berez arautzen den merkatu libreaz dihardutenak, baita hizkuntza
kontuetan ere. Alabaina, hizkuntzen auzia dialektika horren legeetara eraman
nahi izateak merkatuan indartsu denaren legea aplikatzea, liberalismo linguistikoa jaun eta jabe egitea alegia, hizkuntza indartsuenak gailentzeko
dinamika areagotzea eta hizkuntza ahulak are bazterrerago uztea dakar
ezinbestean, ondorioz, herritarren hizkuntza-aukerak murriztuz eta hizkun
tza-eskubideak hankapean hartuz, euskara bezalako hizkuntzak indarberri
tzeko ateak itxiz.
Euskara aktiboki bultzatzea inork ez luke gaztelaniari edo frantsesari
bizkarra erakusten dion jokabidetzat hartu behar. Aitzitik, ahulenaren aldeko
politikak, berdinkideak diren pertsonen hizkuntza-eskubideak errespeta daitezen urratsak egitea, herritarren aukera berdintasuna areagotzea dakar, gizarte
demokratikoen oinarria den herritarren askatasunean sakonduz. Alabaina,
hizkuntza aukera berdintasuna ezin da egun batetik bestera erdietsi.
Erabilera da hizkuntza baten bizi-indarraren termometrorik behinena.
Euskarak aurrerapen handia egin du irakaskuntzan, administrazio publikoan,
hedabideetan eta kulturgintzan. Alabaina, euskara indartsu da bizitza sozioekonomikoan sartzen den neurrian, lan munduan, saltegietan, zerbitzu zentroetan, eta abar, hots, ekoizpen eta kontsumo guneetan. Esan dezakegu kontsumoa
hizkuntza politikaren bide-gurutzean dela: eguneroko erabileraren alorra baita,
bizitza osoa hartzen duen eremua.
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Kontsumoak ekoizpena baldintzatzen du, adibidez publizitatea. Gauza
nabariago da zerbitzuetan. Kontsumoak baldintzatzen du neurri handi batean
hizkuntza-paisaia. Hor ditugu begien aitzinean enpresen izenak, produktuen
etiketak, zerbitzuei buruzko argibideak eta kontsumoa bideratzen duen publizitatea. Euskarari ematen zaion tokiaren araberako euskaltasuna dugu, beraz,
kontsumoa dela bitarte, agerian. Horregatik, eremu honetan egin diren ahaleginak ez dira gaurkoak, izan ere, XIX. eta XX. mendeetan, bezeroak eta
erabiltzaileak erakartzeko eta haien apetak asebetetzeko ez ezik euskara
indarberritzeko ere ahalegin ugari ziren. Horiek ere aztergai izan dira XIII.
Jagon Jardunaldietan, eremu administratibo bakoitzean gertatu den bilakaera
aztertuz eta egungo errealitateari buruzko iruzkinak eginez. Era berean, Catalunyako oinarrizko habe juridikoen eta egindako ibilbidearen berri zehatza ere
eman da.
Halaber, Eusko Jaurlaritzak 2008ko uztailean onartutako 123/2008 Dekretua, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideei buruzkoa aztergai izan da. Dekretuaren nondik norakoak azaltzeaz gain, izan dituen aldeko eta kontrako iritziak ere aipatu dira, besteak beste, zenbait jardun-eremutan
duen eragina berariaz aztertuz. Nolanahi ere, kontsumitzaileen eta erabil
tzaileen hizkuntza eskubideak errespeta daitezen garrantzi handiko urrats berri
bat egin dela ezin uka daiteke, gure ustez, gizarte baldintzek, herritarren
atxikimenduak bereziki, aukera berriak ahalbidetu ahala, bestelako urra
tsetarako aukerak eskaintzen dituen urratsa, ezbairik gabe. Hala biz!
Bilbo, Euskaltzaindiaren egoitzan
2008-11-21

JAGONET:
2008.URTEKO EMAITZAK, KONTSULTAK

JAGONET: 2008.URTEKO EMAITZAK
Joxe Ramon Zubimendi,
JAGONETen arduraduna
1.  Galdelekuan jasotako galderak: 961 (iaz baino %39 gutxiago)*
2.  Banan-banan emandako erantzunak: 954 (iaz baino %37 gutxiago)*
3. Datu-basea osatzen duten galde-erantzunak: 542 (iaz baino %3 gehiago)
4. JAGONETeko orri nagusia zenbat aldiz bistaratua: 136.480+X (iaz,
140.273)**
5. JAGONETeko datu-basean egindako bilaketak: 60.335 (iaz baino %15
gehiago)
6. J AGONETen bistaratutako galde-erantzunak: 78.637+X (iaz,
62.853)**
*** L
 EHEN OHARRA: Azken hiruzpalau hilabeteetan, murrizketa nabarmena gertatu
da galdelekuan jasotako galdera-kopuruan. Dirudienez, EUSKALTELek bere aldetik ezarritako SPAM postaren aurkako iragazki automatikoak zaborretara bota
ditu galdera asko. Ezin izan dugu orokorki frogatu (EUSKALTELekoek ez baitigute argibiderik eman), nahiz eta zenbait kasutan ziur badakigun galdelekura
iritsi gabe bidean galdu direla guk, berariaz, probatarako, bidalitako hainbat galdera.
*** B
 IGARREN OHARRA: 2008ko abendutik aurrera, bisitak eta orri-bistaratzeak
zenbatzeko modua erabat aldatu da www.euskaltzaindia.net <http://www.euskal
tzaindia.net/> webgunean, gaur egun Interneten indarrean dagoen sistema-aldaketak eraginda.
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*** JAGONET: datu-baseko 2008ko datuak, hilez hil
JAGONETeko datu-basean
egindako bilaketak

urt.

api.

mai.

eka.

4.848

5.865

5.563

4.712

4.085

4.596

5.563

5.530

5.985

3.465 ?

5.561

5.045

4.295

7.203

7.635

5.214

4.423

9.601

7.635

11.631

10.394

13.963

13.616

11.823

13.721

12.280

11.209

9.587

7.613

12.280

15.640

14.748

***

urt.
uzt.

JAGONETeko orri nagusia
zenbat aldiz bistaratua

mar.

4.944

uzt.

JAGONETen bistaratutako
galde-erantzunak

ots.

5.179

urt.
uzt.

abu.
ots.

abu.
ots.

abu.

ira.

mar.
ira.

mar.
ira.

urr.
api.

urr.
api.

urr.

aza.

mai.
aza.

mai.
aza.

abe.
eka.
abe.
***

eka.
abe.

*** H
 IRUGARREN OHARRA: 2008ko abenduko datuak falta dira, bigarren oharrean aipatutako
sistema-aldaketaren eraginez.

EUSKALTZAINDIAREN
AGIRIAK

BATZAR-AGIRIAK

Bilbon, 2008ko irailaren 26an
Andres Urrutia euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Jose Antonio Arana,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ibon Sarasola,
Ana Toledo,
Joan Mari Torrealdai,
Piarres Xarritton,
eta Mikel Zalbide, euskaltzainak.

Ezin etorriak eta ahalak: Bernardo
Atxagak, ahala A. Urrutiari. Miren Azkaratek, ahala Patxi Goenagari. Patxi Zabaletak, ahala Andres Iñigori.

Pello Telleria, idazkariordea eta Jose
Antonio Aduriz zegozkien gaietan.

2.2. Iruñean egiteko den Pirinioetako
hizkuntzen lehena eta oraina izeneko

Batzarra goizeko 10,30etan hasi da Bilbon Euskaltzaindiaren egoitzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak eta
bertan direla.

Euskalt zainburuak bilduak agurtu eta
bere atzerapenaz barkamena eskatu ondoren, eguneko aztergaien ordena nolakoa izanen den azaldu du.
1. Aurreko aktak onartzea. B. Oihar
tzabalek berak lerro hitzari buruz esan
omen zuena kentzeko eskatu du, ez baita
zuzena. Hala onartu da eta, besterik gabe,
akta ontzat eman da.
2. Eskuartekoak

2.1. Datorren urteko batzar egutegia

J. L. Lizundiak azaldu du, hil bakoitzeko
xehetasunekin.

Biltzarraren programa. Gai eta partaideekin azaldu du, halaber, J. L. Lizundiak. Horra
joatea nahi duten euskaltzainei, hotela eta gordetzeko, aldez aurretik abisatzeko eskatzen
zaie, bai eta, moderatzaile izatekotan, zein egunetan dauden horretarako prest azaltzeko.
Behin-behineko eraz bada ere, zeinek zein egunetan jardunen duen erabaki da.
J. A. Aranak lanak eta aktak non eta nork argitaratuko dituen galdetu du. A.
Urrutiak lan hori Euskaltzaindiak hartuko duela bere gain argitu du.
2.3. Hurrengo batzarrak

– Urriaren 6an, Iruñean, egingo den batzar bereziaren batzar-deia banatu da.
– Urriaren 31n izango da, bestalde, urriko ohiko batzarra, Donostian.
3. 2009ko Aurrekontuak

J. L. Lizundiak azaldu du aurrekontuak sailka ordenaturik daudela, zein bere ustezko diru-hornidurarekin. Ondoren Juan Jose Zearreta kudeatzaileak, 2009rako Aurre-
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kontuak idatzirik banatu ditu euskaltzainen artean eta kapitulu guztien bana-banako
xehetasunak azaldu ditu, bai eta igotze-irizpideak ere. Diru-kopuru batzuk zehazteko
zailtasuna dela eta, alde batetik batzorde batzuen zalantzak eta, bestetik, diru-emaile
batzuen zehazgabetasuna azpimarratu du. Kasu batzuetan aurreikuspenak egiteko modua
izan da, beti ere, azken orduan aldaketak izan daitezkeela kontuan izanda.
J. Haritschelharrek galdetu du ea zergatik Literaturako partida ez den bereziki
ageri. J. J. Zearretak azalpenak eman dizkio eta non kokaturik dagoen esan. Azalpena
ontzat eman du Haritschelharrek.
P. Salaburuk era informatikoan emandako datuak ez ote dagoen bestela ere
eskaintzerik galdetu du. Oraingoan eskainiriko datuok iazko jarduerari dagozkionak
direla gogoratu du kudeatzaileak, eta ez 2009rakoak, horiek jaso bezain laster jakinaraziko dira eta.
Euskaltzainburuak, zuzendaritzarentzat ahalmena eskatu du, hemendik aurrera hel
daitezkeen berrien arabera, aurrekontuak ukitu eta ekonomi baliabideei egokiarazteko.
Ontzat eman da.
4. Euskaltzain berriaren hautatzea
Henrike Knörr-en hutsa betetzeko, aurkeztu diren bi kandidatuen artean bozketa
eginda, ondoko emaitzak izan dira:
– Blanca Urgellek 11 boto.
– Patxi Uribarrenek 16 boto.
Beraz Patxi Uribarren hautatu da euskaltzain oso.
Kafea edateko etentxo baten ondoren, hurrengo gaietara iragan gara.
5. Hizkuntza-gaiak
5.1. Hiztegi Batua: E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta
erabakitzea
P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, eskabetxe-tik eskelego-rainoko
hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.
6. Banatzekoak
Argitalpen hauek banatu dira:
–
–
–
–
–

Morfología del verbo vasco (Índices/Compendio/Index)
Onomasticon Vasconiae 7. Lizarrako III. Onomastika Jardunaldiak
Jagon 6: Zenbait orientabide erregistroen trataeraz
Jagon 7: Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa
Henrike Knörr-en omenezko liburuxka zuzendua

Batzarra 14:20an amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Iruñean, 2008ko urriaren 6an
Andres Urrutia euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Miren Azkarate,
Jean Haritschelhar,
Andoni Sagarna,
Ana Toledo,
Joan Mari Torrealdai,
Patxi Uribarren,
Piarres Xarritton euskaltzainak
Pello Telleria, idazkariordea zegozkion
gaietan.
Ezin etorriak eta ahalak: Bernardo Atxagak,
ahala A. Urrutiari. Jean-Louis Davantek,
ahala A. Sagarnari. Patxi Zabaletak, ahala
Andres Iñigori. Mikel Zalbidek, ahala
Andres Urrutiari. Patxi Goenagak, ahala
Beñat Oihartzabali. Miren Lourdes Oñederrak, ahala Aurelia Arkotxari. Patxi Salaberrik, ahala Andres Iñigori.

Batzarra arratsaldeko 16,00etan hasi da
Euskaltzaindiaren Iruñeko ordezkaritzan,
ezkerreko zutabean ageri diren euskal
tzainak eta bertan direla.
1. Gai bakarra: Euskaltzaindiaren 90.
urteurrena eta 2009ko egutegia.
Euskaltzainburuak, bilduak agurtu ondoren, banatu den egutegiko datarik nabarmenenak aipatu ditu. Urriaren 6an, Osoko
Batzar Berezia, 90. urteurrena hasteko
ekitaldia. J. L. Lizundiak Euskaltzain
diaren urteurrenean egiteko asmo diren
ospakizunen programa eta egutegia zehaztu ditu. Aurreko ospakizunak 5 hiriburuetan egin zirela gogoratu du eta
oraingo honetan non eta zelakoak izango
diren ere argitu du. Ospakizunen hasiera
Iruñean bertan izango da urriaren 6-tik
10era, Pirinioetako hizkuntzen inguruko
Biltzarrarekin. Urteurreneko hurrengo
ekitaldiak: Donostian (urriaren 31n), Durangon (azaroaren 6an), Bilbon (azaroaren 28an) eta Donostian (abenduaren
19an).

2009ko bilerei dagokienez, urte horretan egin daitezkeen sarrera-hitzaldiak gogoratu
ditu, J. M. Torrealdairena Foruan, eta M. L. Oñederrarena Donostian.
Bestalde, Uztapide bertsolariaren jaiotzaren ehun urteak betetzen direla eta, Zestoako
udalak bere herriko bertsolariari omenaldia egin nahi diola adierazi du.
Andres Urrutiak azaldu duenez, Euskararen eguna dela eta, abenduaren 3an,
Bilboko Udalak Akademiari omenaldia egin gura dio. Eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak
ere, egun berean, iluntzean, antzeko beste ospakizun bat antolatu duela. Bietan presente izatea komeni dela esan da.
J. Haritschelharrek, bestetik, 90. urteurreneko iparraldeko bilera, Baionan barik,
Hazparnen egiteko eskatu du, bide batez, ekitaldi horretan Broussainen liburua jendaurrean erakusteko. Proposamena ontzat eman da.
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Oiartzungo Udalaren ekimenez eta Euskaltzaindiaren partea hartzeaz azaroan Juan
Mari Lekuonaren omenez aurkeztuko den liburuarena ere 90. urteurreneko egutegian
sartzea eskatu du J. Haritschelharrek.
90. urteurreneko ospakizun berezietan egin litekeenaz ideia batzuk eman ditu
Euskaltzainburuak: goizean hileko bilkura egin eta arratsaldean emerituen edota aurreko euskaltzainen omenaldia.
Euskaltzaindiaren 90. Urteurreneko Batzordea sortzea erabaki da, hauek osatua:
Zuzendaritza, ordezkariak (Ana Toledo eta Manuel Mª Ruiz Urrestarazu), Kudeatzailea
eta Idazkariordea.
Aurkeztu den egutegiari proposamenak egiteko urriaren 20ra arteko epea jartzea
erabaki da.
2. Eskuartekoak
2.1. Literatura sari nagusien epaimahaiak
Ohi bezala, aurten ere Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxak antolatzen dituzten Literatura sari nagusietarako epaimahaiak osatu behar izan dira. Literatura
Ikerketa batzordeak proposaturik, hauek izendatu dira:
Txomin Agirre Eleberri Saria: Karlos Otegi, Ur Apalategi, Iratxe Retolaza
Toribio Altzaga Teatro saria: Patri Urkizu, Daniel Landart, Karlos del Olmo
Felipe Arrese-Beitia Olerki Saria: Mikel Lasa, Lourdes Otaegi, Felipe Juaristi
Mikel Zarate Saio Saria: Sebastian Gartzia Trujillo, Xabier Altzibar, Iñaki Aldekoa.
3. Azken ordukoak
3.1. Pierre Urteren eskuizkribuak erosteaz. A. Urrutiak J. L. Lizundiari hitza
eman dio, Pierre Urteren bi liburu (haren gramatika eta hiztegia) erosteko egin diren
gestioak azaltzeko. Diruzainak adierazi du, Sotheby’s enkante-etxeak eskuizkribu horiek enkantean jartzeko asmoa zuela jakin bezain laster, harekin harremanetan jarri zela
Euskaltzaindia. Hasierako prezioa 20.000 liberatakoa zen eta Akademia bere eskain
tzarekin 35.000eraino heldu zela, baina hortik gora ezin eutsi izan ziola. Salmenta
46.000 liberatan burutu zen. M. Azkaratek gestioak egin zituen bertoko beste erakunde
interesatuak erretira zitezen, aukera gure Akademiari utziz, eta, oro har, guztiek proposamen hori ontzat eman zuten. Jose Luis Lizundiak eskerrak eman dizkio Miren
Azkarateri.
3.2. XVI. Biltzarreko programak. Amaitzean, bilkurara etorririkoen artean Pirinioetako Hizkuntzei buruzko Biltzarraren programa banatu da.
Batzarra 17:30etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Donostian, 2008ko urriaren 31n
Andres Urrutia euskaltzainburua,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ibon Sarasola,
Ana Toledo,
Joan Mari Torrealdai,
Patxi Uribarren,
Piarres Xarritton,
Patxi Zabaleta
eta Mikel Zalbide euskaltzainak
Pello Telleria, idazkariordea eta Iñaki
Kareaga informatikaria, zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkaratek, ahala P. Goenagari. Patxi Zabaletak, ahala A. Iñigori. Joseba Lakarrak
Miren Lourdes Oñederrari. Beñat Oihar
tzabalek, ahala J. Haritschelharri.
Batzarra goizeko 10,10ean hasi da Donostiako Diputazioaren Jauregian, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak
eta bertan direla.
1.-Aurreko aktari buruzko oharrak.
2008/10/6ko Iruñeko aktari buruz, J.L.
Davantek Azparne barik Hazparne dela
ohartarazi du. J.L. Lizundiak, aldiz, ospakizunak bost herritan ez baina bost hiriburuetan egitekoak direla esan du. Horrela zuzentzea onartu da. Gainera, Pierre
Urteren obraren enkantean M. Azkarate
Sailburuak egindako gestioengatik eskerrak eman zizkiola aktan sartzea eskatu
du. Holaxe egin da.
2.- 90. urteurreneko egutegia onartzea.
Urriaren 20an amaitu da 90. urteurrenaren egutegiari oharrak egiteko epea. Ez
da inolako oharrik heldu eta, beraz, aldaketarik gabe eman da ontzat egutegia.

3. Hiztegi Batua. E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabaki
tzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, eskentu-tik eskubide-rainoko
hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.
4. Web orriaren eduki berria aurkeztea. A. Sagarnak eta Iñaki Kareagak
aurkeztu dute eduki berria, eta teknologiari esker euskaltzainei eskaintzen zaizkien
baliabide berriak eta lasterragoak azaldu dituzte, hemendik aurrera erabilgai. Hortaz,
orain arteko Plazaberri agerkari digitalarekin batera Bloga ere eskainiko da. Arauerabakien bertsio berritua eta Hiztegi Batua XMLn, Iker-Tegia, Jagon-Tegia, hainbat
sail berri eta berrituekin (Bildumak, Aldizkariak...) pantailan kontsulta daitezkeenak.
Aurkezpenaren ondoren, euskaltzain batzuek (P. Salaberri, P. Xarritton, J. Hari
tschelhar, I. Sarasola) galdera batzuk eta argitasun eskariak egin izan dituzte, bai eta
erantzunak jaso ere.
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5. Eskuartekoak
5.1. Xabier Dihartzeren hilberri-txostena. Urriaren 13an hil da Xabier Dihartze
«Iratzeder» euskaltzain emeritua. Haren hilberri-txostena egiteko ardura J. Hari
tschelharrek hartu du bere gain.
5.2. Eusko Jaurlaritzaren Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako erakundearen ordezkaria. Eusko Jaurlaritzak kanpo harremanetarako duen Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako erakundean H. Knörrek orain arte ukan duen tokia betetzeko,
Euskaltzaindiari ordezkari bat eskatu dio. Akademiak Jose Luis Lizundia euskaltzaina
izendatzea erabaki du.
5.3. Bilboko Udalarekiko hitzarmena. A. Urrutiak urriaren 20an Euskal
tzaindiak Bilboko udalarekin lankidetasun- eta laguntza-hitzarmena sinatu duela jakinarazi du.
6. Azken ordukoak
6.1. Azaroko bilkurak. Azaroaren 28an bi batzar egingo dira: a) ohikoa eta b)
berezia, Zuzendaritzako karguak izendatzeko.
6.2. Toponimia Ikastaroa. Azaroaren 6an, Durangon Toponimia ikastaro bat
antolatuko du Euskaltzaindiak, Onomastika batzordearen bidez. A. Iñigok ikastaro
horren xehetasunak azaldu ditu, eta bereziki kazetari, irakasle, administrari eta komunikabideetako pertsonalari begira izanen dela argitu ere bai.
6.3. Jagon Jardunaldiak. Era berean, azaroaren 21ean Euskaltzaindiaren XIII.
Jagon Jardunaldiak eginen dira Bilbon.
6.4. J.M. Lekuonaren omenaldi-liburuaren aurkezpena. J. Haritschelharrek J.
M. Lekuonaren aldeko ospakizunen berri eman du. Oiartzungo udalak eta Euskal
tzaindiak elkar lanean, Juan Mari Lekuonaren omenez prestatu eta argitaraturiko liburua, azaroaren 14an, Donostian eta Oiartzunen aurkeztuko dela jakinarazi da.
6.5. Galde-eskariak. J. Haritschelharrek Iratzeder zenduaren tokia betetzeaz
galdetu du. Erantzunez, A. Urrutiak, Argomaizen eginiko barne-jardunaldietan aho
batez erabaki zenaren arabera, toki hori jada betea dela gogoratu dio.
P. Zabaletak Iratzederren lanak berrargitaratzeaz galdetu du. Euskaltzainburuak
horretaz eginiko gestioak azaldu dizkio. P. Zabaletak, halaber, Nafarroako parlamentuaren berri eman du, zonalde ez-euskaldunean euskarazko irakaskuntza oztopatzeko
zenbaitzuek darabilten jokabidea salatzeko.
Batzarra 14:15ean amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Bilbon, 2008ko azaroaren 28an
Andres Urrutia euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, buruordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Jose Antonio Arana Martija,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Jose Irazu «Bernardo Atxaga»,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ibon Sarasola,
Ana Toledo,
Joan Mari Torrealdai,
Patxi Uribarren,
Piarres Xarritton,
eta Mikel Zalbide euskaltzainak.

Pello Telleria, idazkariordea eta Jose
Antonio Aduriz Hiztegi Batuko arduraduna, zegozkien gaietan.
Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkaratek, ahala P. Goenagari. Patxi Zabaletak, ahala A. Iñigori.
Batzarra goizeko 10,10ean hasi da Eus
kaltzaindiaren Bilboko egoitzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak
eta, bertan direla.
1. Bilera hasi baino lehenagoko oharra. Bilkura goizean izanen da.
2. Aktari buruzko oharrak. Oharrik
gabe ontzat eman da aurreko akta.
3. Eskuartekoak
3.1. Karmelo Etxenagusia ohorezko
euskalt zainaren heriot za. Karmelo
Etxenagusia ohorezko euskaltzaina azaroaren 6an Bilbon hil zela jakinarazi du
euskaltzainburuak. Zuzendaritzak haren
hilberri-txostena Adolfo Arejita euskal
tzainak egitea proposatu du. Ont zat
eman da.

3.2. Luis Villasanteren lanak digitalizatzeko hitzarmena. Aurtengo azaroaren
25ean Bizkaiko Foru Aldundiak, Arantzazuko Probintziako Frantziskotarren buruak eta
Euskaltzaindiak hitzarmen bat sinatu dute L. Villasanteren lanak digitalizatzeko. Lana
J. M. Torrealdairen ardurapean eginen da.
3.3. Henrike Knörr-en izena jarriko zaio Gasteizko ordezkaritzako aretoari.
Aurtengo abenduaren 2an, Henrike Knörr euskaltzain zenduaren izena jarriko zaio
Gasteizko ordezkaritzako aretoari. Ekitaldiaren hiru antolatzaileek (Euskalerriaren
Adiskideak, Eusko Ikaskuntzak eta Euskaltzaindiak) euskaltzain oso guztiei gonbitak
helarazi dizkiete.
3.4. Bilboko Udalak Euskaltzaindiari omenaldia. Bilboko Udalak abenduaren
3an, Done Frantses Xabierkoaren ospakizuna dela eta, Euskaltzaindiaren 90. urteurrena
gogoratuz, eguerdiko ordu batean omenaldia egingo dio Akademiari.
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4. Hiztegi Batua. E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabaki
tzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, esku-bonba-tik esnedun-erainoko
hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.
5. Zuzendaritzako karguak berriztatzea. Goizeko 11,00etatik 12:00etara, zuzendari
tzako karguak berriztatzeko bilkura berezia eta atsedenaldirako tarte bat egin dira.
6. Azken ordukoak
6.1. Hurrengo biltzarra. Eguberri inguruko jaiak direla eta, Euskaltzaindiaren
abenduko bilkura ezingo da Gipuzkoako Foru Diputazioan egin, eta horregatik Donostia inguruko toki batean bilduko da: Pasaiako Portuko Agintaritzaren egoitzan.
6.2. Banaturiko liburuak. Batzarra bukatzean liburu hauek banatu dira euskal
tzainen artean:
Euskera 2007, 3.
Juan Mari Lekuona hurbiletik (1927-2005)
Narrazioak eta Olerkiak 2007 (2007ko Azkue sarian irabazitako lanak)
Gabonetako zorion-txartelak
Batzarra 14,15etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Pasaian, 2008ko abenduaren 19an.
Andres Urrutia euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant,,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Peillen, Txomin
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Ana Toledo
Patxi Uribarren,
eta Piarres Xarritton, euskaltzainak
Pello Telleria idazkariordea, Jose Antonio Aduriz, Alfontso Mujika eta Juan
Jose Zearreta, zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Pello Salaburuk ahala Jean Haritschelharri. Patxi
Goenagak, ahala Beñat Oihartzabali. Joan
Mari Torrealdaik, ahala Andoni Sagarnari.
Mikel Zalbidek, ahala Andres Urrutiari.
Patxi Zabaletak, ahala Andres Iñigori.
Bernardo Atxagak ahala Andres Urrutiari.
Miren Azkaratek, ahala Patxi Goenagari.
Batzarra goizeko 10,10ean hasi da Pasaiako Portuko Agintaritzaren egoitzan,
ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak eta, bertan direla.
1. Bilera hasi baino lehenagoko oharra. Euskaltzaindiak Elkar argitaletxearekin batera argitaratu duen Hiztegi Batuaren edizio eguneratua euskaltzain
artean banatu da.
2. Aktei buruzko oharrak. Oharrik
gabe ontzat eman dira azaroaren 28an
egin ziren hileko batzarraren eta bilkura
bereziaren aktak.

3. Exonomastika: Europako hiri nagusiak (I) aurkeztea. Jose Luis Lizundiak
hitza hartu eta exonomastika-lan honek nolako premia eta eskariei erantzuten dien
azaltzean, idazleak, editorialak, hedabideak, irakaskuntza, etab. aipatu ditu. Horiez
gainera, erabakiak hartzeko irizpideak gogoratu ditu: gure hizkuntzaren eta inguruko
erdaren tradizioak, toki horietan bertakoek darabilten forma, nazioartekotasuna, eta
jatorriz alfabeto zirilikoz idatziriko kasuak ere azalduz. Ondoren, Alfontso Mujikak
Europako hirien zerrenda euskaraz taiutzeko erabiliriko irizpideak azaldu ditu (tradizio
zaharra edo izan ditugun eredu ezberdinak, gaurko joerak...). Andoni Sagarnak Finlandiako, Galesko eta beste zenbait lekutako hirien izenez galdetu du. Mujikak azalpenak
eman dizkio. Miren Lourdes Oñederrak, Jean Haritschelharrek eta Andres Iñigok zenbait ohar egin dute, ortografiaz, ebakeraz, kasu batzuetako bitasunak gogora ekarriz.
Joseba Andoni Lakarrak eslavisten iritzia kontuan hartzea eskatu du.
Oharrak Euskaltzaindira urtarrilaren 21erako igortzeko erabaki da.
4. Hiztegi Batua
Jose Antonio Aduriz batzorde idazkariaren zuzendaritzapean, esofago-tik espurgo-rainoko hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.
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5. Azken ordukoak
5.1. 2008ko Literatura sariak
Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak urtero antolatzen dituzten
literatura sarien irabazleen izenak abenduaren 16an jakinarazi ziren prentsaurreko batean. Saridunak eta epaimahaikoak honako hauek izan ziren:
Txomin Agirre eleberri-saria: Mikel Zubeldia. Lana: Ekilibristaren polka. Epaimahaikideak: Ur Apalategi, Karlos Otegi eta Iratxe Retolaza.
Toribio Altzaga antzerki-saria: Pako Aristi. Lana: Josu Dukatiren proposamena: Epaimahaikideak: Eugenio Arozena, Daniel Landart eta Patri Urkizu.
Felipe Arrese-Beitia olerki-saria: Amaia Jauregizar. Lana: Azazkalak jaten.
Epaimahaikideak: Mikel Lasa, Felipe Juaristi eta Lourdes Otaegi.
Mikel Zarate saio-saria: Emateke gelditu da, lanik aurkeztu ez delako.
5.2. Euskaltzaindia Durangoko Liburu-azokan
Aurreko urteetan bezala, aurten ere Euskaltzaindiak bere lekua ukan du Durangoko 43. Liburu Azokan eta bertan Akademiak 2008. urtean argitara emandako liburuen katalogoa aurkeztu du, erreferentzia berriekin. Euskaltzainei ale bana bidali
zaiela adierazi du Euskaltzainburuak. Era berean, Azokaren aldamenean, hots, Landako
etxean, eta egun beretan, jada Iruñean agertutako materialez baliatuz, Pirinioetako
Hizkuntzen erakusketa antolatu du Euskaltzaindiak.
5.3. Euskaltzaindiaren Zuzendaritza berriaren agurra
Andres Urrutiak Akademiaren Zuzendaritza berria aurkeztu du, azken batzarrean
izandako hautaketaz osatua. Aldaketa bakarra Iker Sailean gertatu da, eta, Henrike
Knörr-en hutsunea betetzeko, Andoni Sagarna hautatu da. Ontzat eman eta ongi etorria
eman zaio.
5.4. Euskaltzain berria hautatzeko deia
Txomin Peillenen emeritutasunaren ondorioz Euskaltzaindiko 31. dominaren
hutsartea aldarrikatu da. Beraz, kandidatuak proposatzeko epea 2008ko urtarrila eta
otsaila izango da. Ondoren, martxoko batzarrean euskaltzain berria hautatuko da.
5.5. Miren Lourdes Oñederraren sarrera-hitzaldia
Miren Lourdes Oñederra euskaltzainak bere sarrera-hitzaldiaren data eta antolakuntzari buruzko xehetasun batzuk galdetu ditu, Donostiako udalari zehazki erantzun
ahal izateko. Euskaltzainburuak erantzun dio, esanez gauzak atzeratu direla baina lasai
egoteko, eta interesatuarekin hitz egiteke ez dela ezer antolatuko.
5.6. Hurrengo bilera
Euskaltzainburuak hurrengo bilkura urtarrilaren 30ean, Bilbon, egoitzan, izanen
dela gogorarazi du.

BATZAR-AGIRIAK
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5.7. Banaturiko liburuak. Euskal Hiztegi Batuaren azken edizioa, Euskaltzaindiak Elkar argitaletxearekin batera egindakoa, bigarren itzulian orain arte onarturiko
hitz berriekin osatua, banatu da euskaltzainen artean.
Batzarra 14,15etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

EUSKALTZAINDIAREN 90. URTEURRENA
Euskaltzaindiak, 2008ko urritik 2009ko irailera doan egutegia onartu du
2008ko urriaren 31n.
2008
Hila

Urria

Azaroa

Eguna

Zer

Iruñea

Osoko Batzar Berezia: 90. urteurrenaren hasiera

31

Donostia

Hileko batzar arrunta

6 - 10
6

Iruñea

Durango

14

Donostia

21

Bilbo

3

Bilbo

19

Pasaia

28
Abendua

Tokia

6

Bilbo

XVI. Nazioarteko Biltzarra

Toponimia administrazioaren eguneroko jardunean
ikastaroa, bereziki Udaletako euskara teknikarientzat

Oiartzungo Udalaren ekimenez eta Euskaltzaindiarekin koedizioan argitaratuko den J. M. Lekuonaren
omenezko liburuaren aurkezpena
XIII. Jagon Jardunaldiak

Hileko batzar arrunta eta Zuzendaritza berriztatzeko
batzar berezia.
Bilboko Udalak Euskaltzaindia omenduko du, 90.
urteurrenean
Hileko batzar arrunta
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2009
Hila

Urtarrila
Otsaila

Martxoa
Apirila

Eguna

30

Tokia

Bilbo,
egoitza

 ileko batzar arrunta eta 90. urteurrenaren ospakiH
zuneko batzar berezia

26, 27 Bizkaia

Hileko batzar arrunta eta XVI. Barne Jardunaldiak

27

Donostia

24

Gasteiz

Maiatza

29

Bilbo

Ekaina

26

Hazparne

Uztaila
Urria

Zer

30

Arratzu

17

Bilbo

9

Donostia

8

Donostia

Hileko batzar arrunta eta hilberri-txostenak

 ileko batzar arrunta eta 90. urteurrenaren ospakiH
zuneko batzar berezia
Hileko batzar arrunta

Joseba Lakarraren sarrera-hitzaldia

 ileko batzar arrunta eta 90. urteurrenaren ospakiH
zuneko batzar berezia
Hileko batzar arrunta
Hileko batzar arrunta

Ekitaldi instituzionala, 90. urteurrenaren amaieran

EUSKALTZAINDIKO ZUZENDARITZAKO KARGUAK
HAUTATZEKO BATZAR BEREZIA
2008ko azaroaren 28an, goizeko 11etan eten egin da osoko batzarra, Euskal
tzainburua eta Zuzendaritzako gainerako karguak hautatzeko. Hautaketa-mahaia honela eratu da: buru, euskaltzain izendatu zaharrena izanik, Jean Haritschelhar jauna, eta
idazkari, aldiz, Patxi Uribarren, berau delarik azkenik sartutako euskaltzaina.
Hauek dira batzarrean izan diren euskaltzainak:
Sagrario Aleman
Jose Antonio Arana
Adolfo Arejita
Aurelia Arkotxa
Pierre Charritton
Jean-Louis Davant
Patxi Goenaga
Jean Haritschelhar
Andres Iñigo
Jose Irazu
Xabier Kintana
Joseba Lakarra
Emile Larre

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
Andres Urrutia
Mikel Zalbide

Egintzaren hasieran etorri ez diren euskaltzainen ahalak hartu dira kontuan. Patxi
Zabaleta jaunak Andres Iñigo jaunari eman dio ahala, eta Miren Azkarate andereak
Patxi Goenaga jaunari.
Hori ageriko egin ondoren, Jean Haritschelhar mahaiburuak hartu du hitza, estatutuen arabera egintzak izan beharreko nondik norakoak gogora ekarriz, batez ere
aurtengo hauteskunde-egintzan 11 euskaltzain berri direla kontuan izanik.
Jarraian, urtearen bukaerara arte euskaltzainburu den Andres Urrutiak eskatu du
hitza, eta, besteak beste, esan du, aurreko egunean bildu zela zuzendaritza egoitzan,
eta guztiek orain dela lau urte hartutako konpromisoari eutsiz beste lau urtetarako
beren buruak aurkeztea erabaki zutela.
dira:

Mahaiburuak kargu bakoitzerako dei bana egin du, eta kandidatu hauek aurkeztu

Euskaltzainburua: Andres Urrutiak bere burua aurkeztu du Euskaltzainburuari
dagozkion zereginetan jarraitzeko, eta hautatua izanez gero hurrengo lau urteko epean
Euskaltzaindian burutu nahi lituzkeen egitasmoak azaldu ditu laburki. Bera bakarrik
aurkeztu delarik botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
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Boto-emaileak:
Kandidatuaren alde:
Zuriak:
Pello Salaburu

28
20
07
01

Oharra: P
 ello Salaburu jaunak, berak ez duela bere bururik aurkeztu euskaltzainburu izateko
aktan jasotzeko eskatu du, eta horrela egiten da ohar honen bidez.

Euskaltzainburuordea: Beñat Oihartzabal jaunak ere bere burua aurkeztu du
Euskaltzaindiko zuzendaritza-taldean buruordeari dagozkion zereginetan jarraitzeko.
Bera bakarrik aurkeztu delarik botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak:
Kandidatuaren alde:
Zuriak:
Aurelia Arkotxa:

28
17
10
01

Oharra: A
 urelia Arkotxa andereak, berak ez duela bere bururik aurkeztu euskaltzainburuorde
izateko aktan jasotzeko eskatu du, eta horrela egiten da ohar honen bidez.

Idazkaria: Xabier Kintana jaunak ere bere burua aurkeztu du Euskaltzaindiko
zuzendaritza-taldean idazkariari dagozkion zereginetan jarraitzeko. Era berean, eskerrak agertu dizkio, egin izan dituen hutsaldietan zeregin hori hain ongi burutu izan duen
Miren Lourdes Oñederra andereari. Bera bakarrik aurkeztu delarik botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak:
Kandidatuaren alde:
Zuriak:
Miren Lourdes Oñederra:

28
19
07
02

Oharra: M
 iren Lourdes Oñederra andereak, berak ez duela bere bururik aurkeztu idazkari izateko aktan jasotzeko eskatu du, eta horrela egiten da ohar honen bidez.

Diruzaina: Jose Luis Lizundia jaunak ere bere burua aurkeztu du Euskaltzaindiko
zuzendaritza-taldean diruzainari dagozkion zereginetan jarraitzeko. Bera bakarrik aurkeztu delarik botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak:
Kandidatuaren alde:
Zuriak:
Baliorik gabea:

28
18
09
01

Iker Sailburua: Henrike Knörr jaunaren heriotzaren ondorioz hutsik izan da
postu hau. Zeregin horretarako bere burua aurkeztu du Andoni Sagarna jaunak. Bera
bakarrik aurkeztu delarik botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak:
Kandidatuaren alde:
Zuriak:

28
22
06

Jagon Sailburua: Andres Iñigo jaunak ere bere burua aurkeztu du Euskal
tzaindiko zuzendaritza-taldean Jagon Sailburuaren zereginetan jarraitzeko. Bera bakarrik aurkeztu delarik botoetara jota, honako emaitzak izan dira:

EUSKALTZAINDIKO ZUZENDARITZAKO KARGUAK HAUTATZEKO...

Boto-emaileak:
Kandidatuaren alde:
Zuriak:
Baliorik gabea:
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28
19
08
01

Beraz, Zuzendaritza honela eraturik gelditu da: Euskaltzainburu, Andres Urrutia.
Euskaltzainburuorde, Beñat Oihartzabal. Idazkari, Xabier Kintana. Diruzain, Jose Luis
Lizundia. Iker Sailburu, Andoni Sagarna. Jagon Sailburu, Andres Iñigo.
Mahaiburuak eta gainerako euskaltzainek hautatu berriei zorionak eman dizkiete.
Batzar berezia 12etan amaitu da.
Jean Haritschelhar,
mahaiburua

Patxi Uribarren,
idazkaria

EUSKALTZAINDIAK, ARANTZAZUKO
FRANTZISKOTARREK ETA BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK
HITZARMENA SINATU
Azaroaren 25ean, Euskaltzaindiak, Arantzazuko Frantziskotarrek eta Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetza hitzarmena sinatu zuten, Luis Villasanteren
obra literarioa, lan pertsonalak eta artxiboa sistematizatu eta digitalizatzeko.
Egitasmoa Euskaltzaindiak kudeatu eta burutuko du, 2008tik 2011ra bitartean.
Gauzatze lana Joan Mari Torrealdaik zuzentzen duen Jakin aldizkariaren taldeak egingo du. Villasanteren funts osoa 40 liburu eta 1.000 bat idazlanetan
sakabanaturik dago.
Hitzarmena honako hauek sinatu zuten: Joxe Mari Arregi Arantzazuko
Frantziskotarren Probintziako burua, Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun nagusia eta Andres Urrutia euskaltzainburua.
Bizkaiko Foru Aldunditik, Diputatu Nagusiaz gain, Josune Ariztondo
Kultura diputatua ere izan zen.
Hauek izan ziren Euskaltzainditik: Andres Urrutia, euskaltzainburua;
Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Jose Antonio Arana
Marija, Joan Mari Torrealdai eta Patxi Uribarren euskaltzain osoak; Juan Jose
Zearreta, kudeatzailea; Pello Telleria, idazkariordea; Ricardo Badiola, argitalpen eragilea.

BILBOKO UDALAREN ETA EUSKALTZAINDIAREN
ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA
2008ko urriaren 20an, Bilboko Udalak eta Euskaltzaindiak lankidetza-hi
tzarmena sinatu zuten, Bilboko Udaletxean. Euskararen erabilera sustatzea
helburu duen hitzarmen hori Iñaki Azkuna Bilboko alkateak sinatu zuen, Udalaren izenean, eta, Euskaltzaindiarenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak.
Hauek dira hitzarmen horren ildo nagusiak:
– Herritarrei zerbitzu egokia eskaini ahal izateko udal zerbitzuetatik eska
tzen zaion hizkunt za aholkularit za emango du Euskalt zaindiak.
Aholkularitza hau iraunkorra izango da bereziki hiri toponimiari gagozkiolarik. Halaber, Euskaltzaindiak instituzio eta erakundeekin elkarlanean, kultur hedapenerako ekintzak, ikastaroak, hitzaldiak, erakusketak
eta euskararen aldeko bestelako ekimenak bultzatuko ditu.
– Euskarak Bilbon bizi duen eta bizi izan duen egoera hobeto ezagutzen
lagunduko duten lanei ekingo die Euskaltzaindiak, bai azterlan historiko-linguistikoak bideratuz edo eta kasuan kasuan taxutzen diren
proiektuen arabera.
– Bilbori dagokionez, esanguratsuak izanik, agortuta dauden euskal lanen
berrargitalpena zein elkar-langintza honetatik sortzen diren beste lanen
argitalpena sustatuko ditu Euskaltzaindiak. Ahal denean, argitalpen
horiek euskarri informatikoan eskainiko dira Euskaltzaindiaren eta Bilboko Udalaren webgunetan.
Hitzarmen hau indarrean egongo da 2008ko abenduaren 31ra arte eta
automatikoki luzatuko da, beste urtebeterako, betiere.

EUSKALTZAINDIAK ETA BERRIA EGUNKARIAK
HITZARMENA SINATU
2008ko urriaren 31n, Euskaltzaindiak eta Berria egunkariak hitzarmena
sinatu zuten, Akademiaren Donostiako ordezkaritzan. Hitzarmen horren bitartez, Berria egunkariak, ekoizten dituen testuak Euskaltzaindiaren eskuetan
jarriko ditu, egunkaria kaleratu zen unekoetatik hasita, Akademiak Lexikoaren
Behatokia deritzan egitasmoa garatu dezan. Hitzarmena Andres Urrutia euskal
tzainburuak eta Joanmari Larrarte Berria egunkaria sortu zuen Euskarazko
Komunikazio Taldeko (EKT) kontseilari ordezkariak sinatu dute.
Lexikoaren Behatokia izeneko egitasmoa Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuko lantaldearen proposamena da eta ikerketarako testu-corpus etiketatu eta
linguistikoki anotatu bat prestatzea du oinarrizko lana. Zehatzago esanda,
Hiztegi Batuko lantaldeak prosa arruntezko corpus monitore bat prestatzea
proposatu zuen, bai lexikoaren erabileraren azterketak egiteko, bai eta lexikoari
dagozkion arauak eta gomendioak dokumentatzeko ere.
Corpus hori osatzeko hainbat hornitzaile aurreikusi ziren, hedabideak
bereziki, eta hauen artean, besteak beste, interes orokorreko komunikabideak,
jakintza eremuetakoak (literatura, zuzenbidea, erlijioa, zientzia, teknologia,
artea, kirola, etab.), edota administrazioetako hizkera arrunta –ez espezializatua– lantzen dutenak. Bestalde, gutxienez 2000. urtetik aurrera sortutako testuz
osatuko da corpusa eta etengabe elikatuko da.
Testuinguru horretan kokatzen da gaur Berria egunkariak eta Euskal
tzaindiak sinatu duten hitzarmena. Honen bitartez, Berriak bere produkzio
guztia Euskaltzaindiaren esku jarriko du, Lexikoaren Behatokia egitasmoan
erabiltzeko. Bestalde, esan behar da Lexikoaren Behatokia egitasmoa UZEI,
Elhuyar eta EHUko Ixa taldearekin garatuko duela Akademiak.

EUSKALTZAINDIAREN
ARAUAK

LXVI. ARAUEN TESTU OSOA
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NAFARROAKO UDAL IZENDEGIA
a) Udal izenak alfabetikoki, euskal izenaren arabera
Euskal izena

Abaigar
Abartzuza
3
Abaurregaina (-a)
Abaurrepea (-a)

5

Aberin
Ablitas
Adios
6
Agoitz
Aguilar Kodes
Aiegi
Alesbes
Allin
9
Allo
Altsasu
10
Ameskoabarrena (-a)

Izen oﬁziala1

Abáigar
Abárzuza
Abaurregaina /
Abaurrea Alta
Abaurrepea /
Abaurrea Baja
Aberin
Ablitas
Adiós
Aoiz <> Agoitz
Aguilar de Codés
8
Ayegui <> Aiegi
Villafranca
Allín
Allo
Altsasu / Alsasua
Améscoa Baja

Herritar izena

Eskualdea2

Merindadea

abaigartar
abartzuzar
4
abaurrear

Egaibar
Deierri
Aezkoa

Lizarra
Lizarra
Zangoza

abaurrepetar

Aezkoa

Zangoza

aberindar
ablitastar
adiostar
7
agoiztar
aguilartar
aiegiar
alesbestar
allindar
alloar
altsasuar
11
ameskoar

Iguzkitzaibar

Lizarra
Tutera
Iruñea
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Tutera
Lizarra
Lizarra
Iruñea
Lizarra

Izarbeibar
Longida
Aguilar
Iguzkitzaibar
Allin
Estellerriko Erribera
Burunda
Ameskoa ibarrak12

1
Zutabe honetan ageri diren udal izenak Nafarroako Gobernuak «Nafarroako Izendegia 2009-01-01ean» argitaratutako izenak dira. Izen
horiek guztiak ez datoz bat Gobernuak zenbait Foru Dekretu eta Erabakitan onartutakoekin. Halakoetan, oin-oharrean txertatu da Dekretu edota
Erabakiaren erreferentzia.
2
Nafarroako Gobernuaren «Nafarroako Izendegia 2009-01-01ean» argitalpenean ez dira ageri eskualdeen izenak, zerrenda horretatik kanpo geratzeaz gain, Gobernuak ez dituelako izen horiek guztiak ofizialki definituak. Hala ere, lagungarri izanen delakoan, Euskaltzaindiari egoki
iruditu zaio, Nafarroan kasu gehienetan ohi den bezala, udal bakoitza kokatua dagoen ibar, eskualde edo eremuaren izena ematea. Azken hauen
izen espezifikoa txertatu da zutabe honetan.
3
Euskaltzaindiak 141. arauan zehazten duen bezala, izenen amaieran ageri den -a hori ez da berezkoa izaten, artikulua baizik eta, ondorioz,
izena deklinatzean artikulu hori zenbait kasutan galtzen da. Gainera, kontuan izan behar da -a horren aurrean kontsonantea (Abaurregaina) edo
bokala (Abaurrepea) doan.
Abaurregaina izena erabiltzean, honakoa da bidea: Abaurregaina, Abaurregainarekin..., baina Abaurregainean, Abaurregaineko, Abaurregainetik, Abaurregainera... Era berean, izen honek bere azken -a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean,
adibidez: Abaurregain maitea, Abaurregain osoan, gure Abaurregain hau...
4
Abaurrepeko herritarrengandik bereizteko abaurregaindar ere erabil daiteke.
5
Euskaltzaindiak 141. arauan zehazten duen bezala, izenen amaieran ageri den -a hori ez da berezkoa izaten, artikulua baizik eta, ondorioz,
izena deklinatzean azken artikulu hori zenbait kasutan galtzen da. Gainera, kontuan izan behar da -a horren aurrean kontsonantea (Abaurregaina)
ala bokala (Abaurrepea) doan.
Abaurrepea izena erabiltzean, honakoa da bidea: Abaurrepea, Abaurrepearekin, Abaurrepean..., baina Abaurrepeko, Abaurrepetik, Abaurrepera... Era berean, izen honek bere azken -a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean, adibidez: Abaurrepe
maitea, Abaurrepe osoan, gure Abaurrepe hau...
6
Gogoratu behar da Agoitz izenaren bukaerako txistukaria frikari bihurtzen dela hainbat kasu marka hartzean. Hortaz, deklinatzean, honakoa da gomendatzen den bidea: Agoitz, Agoitzen, Agoitzekin..., baina Agoizko, Agoiztik...
7
Honekin batera agoizko erabiltzen da, normala den bezala, baita erdaraz ere.
8
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Ayegui udalerriaren izen ofiziala Ayegui <> Aiegi izatea erabaki zuen.
9
Oteitzan dokumentatu den Alubidia toponimoak, gaur egun Lubiria izenaz ezagun denak, argi erakusten du euskaldunek Alu erabiltzen
zutela herri hau izendatzeko. Hala ere, hitz horrek lexiko arruntean duen esanguragatik, ez dirudi berreskuratzea egokia denik.
10
Deklinatzean, gogoan izan Abaurregaina izenaren oin-oharra.
11
Ameskoabarreneko eta Ameskoagoieneko biztanleak bereizi behar izanez gero, ameskoabarrendar eta ameskoagoiendar erabil daiteke.
12
Gogoratu behar da Ameskoa ibarrak izenaren bigarren zatia generikoa dela, eta osotasuna deklinatzean honela erabili behar dela: Ameskoa
ibarrak, Ameskoa ibarrekin, Ameskoa ibarretan, Ameskoa ibarretako, Ameskoa ibarretatik, Ameskoa ibarretara..., baina artikulu plurala galtzen du
ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean, adibidez: Ameskoa ibar maiteak, Ameskoa ibar guztietan, gure Ameskoa ibar hauek...

Nafarroako udal izendegia
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Euskal izena

Andosilla
Antsoain

Izen oﬁziala

Herritar izena

Lizarra
Iruñea

antzindar
anuetar
añorbear
araiztar
arakildar
aranaratxear

Egaibar
Anue
Izarbeibar
Araitz
Arakil
Ameskoa ibarrak17

Lizarra
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Lizarra

arangurendar
aranoar
aranaztar

Aranguren
Urumealdea (-a)19
Bortziriak (-ak) 20,
21
Bortzerriak (-ak)
22
Vianaldea (-a)
23
Aranatzaldea (-a)
Iguzkitzaibar
Leitzaran

Zangoza
Iruñea
Iruñea

Aras
Arbizu
Arellano
Areso
Arguedas
Aria
Aribe
Armañantzas

Aras
Arbizu
Arellano
Areso
Arguedas
Aria
Aribe
Armañanzas

arastar
arbizuar
arellanoar
aresoar
arguedastar
ariatar
aribear
armañantzastar

Arroitz
Arruazu
Artaxoa
Artazu
Artzibar27

Arróniz
Arruazu
Artajona
Artazu
Valle de Arce <>
Artzibar28
Villava <> Atarrabia
Atez
Auritz / Burguete
Azagra
Peralta <> Azkoien31

arroiztar
arruazuar
artaxoar
artazuar
artzibartar

25

Atarrabia
Atetz29
30
Auritz
Azagra
Azkoien

Merindadea

Estellerriko Erribera
Antsoain zendea

Aranguren
Arano
Arantza

Antzin
Anue
Añorbe
Araitz15
Arakil
Aranaratxe

Eskualdea

andosillar
antsoaindar

Andosilla
Ansoáin <>
13
Antsoain
14
Ancín <> Antzin
Anue
Añorbe
Araitz
Arakil
Aranarache <>
Aranaratxe16
Aranguren
Arano
Arantza

atarrabiar
ateztar
auriztar
azagrar
azkoiendar

18

Aezkoa
Aezkoa
Los Arcosko Bostiriak
(-ak)24
Doneztebe Iguzkitza
Aranatzaldea (-a)26
Mañeruibar
Artzibar

Atetz
Estellerriko Erribera

Lizarra
Iruñea
Lizarra
Iruñea
Tutera
Zangoza
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Iruñea
Erriberri
Lizarra
Zangoza
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Lizarra
Erriberri

Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Ansoáin udalerriaren izen ofiziala Ansoáin <> Antsoain izatea erabaki zuen.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Ancín udalerriaren izen ofiziala Ancín <> Antzin izatea erabaki zuen.
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Aranarache udalerriaren izen ofiziala Aranarache <> Aranaratxe izatea erabaki zuen.
17
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.
18
67/1999 Foru Dekretuan Valle de Aranguren <> Aranguren Ibarra onartu zen.
19
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
20
Gogoratu behar da Bortziriak eta Bortzerriak izenen -ak bukaera artikulua dela. Hortaz, eskualdearen izena erabiltzean, honakoa da bidea:
Bortziriak, Bortziriekin, Bortzirietan, Bortzirietako, Bortzirietatik, Bortzirietara... Era berean, izen honek bere azken -ak galtzen du ondoan beste
determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean, adibidez: Bortziri maiteak, gure Bortziri hauek...
21
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
22
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
23
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
24
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
25
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
26
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
27
Kontuan izan Artzi izena duen herria ere badela.
28
2009-01-01eko izendegian Arce <> Artzi badator ere, Nafarroako Gobernuak 67/1999 Foru Dekretuan Valle de Arce <> Artzibar onartu zuen.
29
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
30
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
31
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Peralta udalerriaren izen ofiziala Peralta <> Azkoien izatea erabaki zuen.
13
14
15
16
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EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK
Euskal izena

Azuelo
Bakaiku
Barañain
Barasoain
Barbarin
Bargota
Barillas
Basaburua (-a)33
Baztan
Beire
Bera
Beraskoain
Berbintzana
Beriain
Berriobeiti
Berriozar
Bertizarana35
Betelu
Bidankoze
Bidaurreta
Biurrun-Olkotz36
Buñuel
Burgi
Burlata
Cabanillas
Cabredo
Cadreita
Caparroso
Cárcar37
Cascante
Castejón38
Cintruénigo39
Corella
Cortes
Deierri
Deikaztelu
Desoio

Izen oﬁziala

Azuelo
Bakaiku
Barañáin
Barásoain
Barbarin
Bargota
Barillas
Basaburua
Baztan
Beire
Bera /
Vera de Bidasoa
Belascoáin
Berbinzana
Beriáin
Berrioplano
Berriozar
Bertizarana
Betelu
Vidángoz <>
Bidankoze
Bidaurreta
Biurrun-Olcoz
Buñuel
Burgui <> Burgi
Burlada <> Burlata
Cabanillas
Cabredo
Cadreita
Caparroso
Cárcar
Cascante
Castejón
Cintruénigo
Corella
Cortes
Valle de Yerri <>
Deierri
Dicastillo
Desojo

995
Herritar izena

azueloar
bakaikuar
barañaindar
barasoaindar
barbarindar
bargotar
barillastar
basaburuar
baztandar
beiretar
beratar
beraskoaindar
berbintzandar
beriaindar
berriobeitiar
berriozartar
bertizarandar
beteluar
bidankoztar

Eskualdea

Aguilar
Burunda
Zizur zendea
Orbaibar
Doneztebe Iguzkitza
Vianaldea (-a)32
Basaburua (-a)
Baztan
Bortziriak (-ak)34,
Bortzerriak (-ak)
Etxauribar

Merindadea

Lizarra
Iruñea
Iruñea
Erriberri
Lizarra
Lizarra
Tutera
Iruñea
Iruñea
Erriberri
Iruñea

Galar zendea
Antsoain zendea
Antsoain zendea
Malerreka
Araitz
Erronkaribar

Iruñea
Erriberri
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Zangoza

Etxauribar
Izarbeibar

Iruñea
Iruñea

bidaurretar
biurrundar,
olkoztar
buñueldar
burgiar
burlatar
cabanillastar
cabredoar
cadreitar
caparrosoar
carcartar
cascantear
castejondar
cintruenigoar
corellar
cortestar
deierriar

Deierri

Tutera
Zangoza
Zangoza
Tutera
Lizarra
Tutera
Erriberri
Lizarra
Tutera
Tutera
Tutera
Tutera
Tutera
Lizarra

deikazteluar
desoioar

Iguzkitzaibar
Aguilar

Lizarra
Lizarra

Erronkaribar
Eguesibar
Aguilar

Estellerriko Erribera

Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
35
Nahiz eta azken -a etimologikoki artikulua izan, aspaldixko bat egin du izenarekin eta deklinatzean haren zatia balitz bezala erabiltzen
da: Bertizaranako, Bertizaranan, Bertizaranatik…
36
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
37
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Carcarko udaletxea berritu dute.
38
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Castejongo udaletxea berritu dute.
39
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Cintruenigoko udaletxea berritu dute.
32
33
34
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Donamaria
Doneztebe

Izen oﬁziala

Donamaria
Doneztebe /
Santesteban
Egüés
El Busto

Eguesibar
El Busto

40

Herritar izena

Iruñea
Iruñea

eguesibartar
elbustoar

Eguesibar
Los Arcosko Bostiriak
41
(-ak)
Malerreka
Estellerriko Erribera
Ibargoiti
Izarbeibar
Malerreka
46
Aranatzaldea (-a)

Zangoza
Lizarra

elgorriagar
elizagorriar
eloar
eneriztar
eratsundar
ergoiendar
erriberritar
erroibartar

Esprontzeda
Esteribar
Etaiu
Etxalar
Etxarri
58
Etxarri Aranatz
Etxauri
Eulate
Ezkabarte

Echarri
Etxarri-Aranatz
Etxauri
Eulate
Ezcabarte

etxarriar
59
etxarriar
etxauriar
eulatear
ezkabartear

Erromantzatua (-a)
Erronkari
Esa
Eslaba
52
Espartza

50

56

Merindadea

Malerreka
Malerreka

Elgorriaga
Lazagurría
Monreal
44
Enériz <> Eneritz
Eratsun
Ergoiena
47
Olite <> Erriberri
Erroibar /
49
Valle de Erro
Romanzado
Roncal <> Erronkari
Yesa
Eslava
Esparza de Salazar
<> Espartza Zaraitzu
Espronceda
Esteribar
Etayo
Etxalar

Elgorriaga
42
Elizagorria (-a)
Elo
43
Eneritz
Eratsun
45
Ergoiena (-a)
Erriberri
48
Erroibar

Eskualdea

donamariar
doneztebar

Erroibar

Iruñea
Lizarra
Zangoza
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Erriberri
Zangoza

erromantzatuar
erronkariar
esar
eslabar
53
espartzar

Erromantzatua(-a)
Erronkaribar
51
Zangozerria (-a)
Oibar
Zaraitzu

Zangoza
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Zangoza

esprontzedar
esteribartar
54
etaiuar
etxalartar

Aguilar
Esteribar
Egaibar
Bortziriak (-ak),
55
Bortzerriak (-ak)
Etxauribar
Aranatzaldea (-a)60
Etxauribar
61
Ameskoa ibarrak
Ezkabarte

Lizarra
Zangoza
Lizarra
Iruñea

57

Iruñea
Iruñea
Iruñea
Lizarra
Iruñea

Kontuan izan Egues izena duen herria ere badela.
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
44
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Enériz udalerriaren izen ofiziala Enériz <> Eneritz izatea erabaki zuen.
45
Deklinatzean, gogoan izan Abaurregaina izenaren oin-oharra.
46
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
47
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Olite udalerriaren izen ofiziala Olite <> Erriberri izatea erabaki zuen.
48
Kontuan izan Erro izena duen herria ere badela.
49
2009-01-01eko izendegian Erro badator ere, Nafarroako Gobernuaren 16/1989 Foru Dekretuaren arabera, Erroibar / Valle de Erro da
izen ofiziala.
50
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
51
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
52
Euskal Herrian dagoen Espartza izeneko beste herritik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Espartza Zaraitzu (izenburu gisa);
testuetan, deklinaturik eman behar denean: Espartza Zaraitzuko eliza berritu dute.
53
Zaraitzukoak Galarkoengandik bereizteko espartzazaraitzuar erabil daiteke.
54
Honekin batera Etaiuko erabiltzen da, normala den bezala, baita erdaraz ere.
55
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
56
Euskal Herrian dauden beste Etxarri-etatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Etxarri Etxauribar (izenburu gisa); testuetan,
deklinaturik eman behar denean: Etxarri Etxauribarko eliza berritu dute.
57
Etxarri Etxauribarkoak beste etxarriarrengandik bereizteko etxarrietxauribartar erabil daiteke.
58
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
59
Etxarri Aranazkoak beste etxarriarrengandik bereizteko etxarriaranaztar erabil daiteke.
60
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
61
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.
40
41
42
43
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Euskal izena

Ezkaroze
Ezkurra
Ezporogi
Faltzes
Fitero
Fontellas
Funes
Fustiñana
Galar
Galipentzu
Galoze
Garaioa
Garde
Gares
Garinoain
Garralda
Gazteluberri
Genevilla
Gesalatz63
Girgillao
Goizueta
Goñerri,
Goñibar66
Gorza
Hiriberri67

Izen oﬁziala

997
Herritar izena

Eskualdea

Merindadea

Ezcároz <>
Ezkaroze
Ezkurra
Ezprogui
Falces
Fitero
Fontellas
Funes
Fustiñana
Galar
Gallipienzo
Gallués <> Galoze
Garaioa
Garde
Puente la Reina <>
Gares
Garínoain
Garralda
Castillo-Nuevo

ezkaroztar

Zaraitzu

Zangoza

ezkurrar
ezporogiar
faltzestar
ﬁteroar
fontellastar
funestar
fustiñanar
galartar
galipentzutar
galoztar
garaiotar
gardar
garestar

Malerreka
Oibar

Iruñea
Zangoza
Erriberri
Tutera
Tutera
Erriberri
Tutera
Iruñea
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Iruñea

garinoaindar
garraldar
gazteluberriar

Erriberri
Zangoza
Zangoza

Genevilla
Guesálaz <>
Gesalatz64
Guirguillano
Goizueta
Goñi

genevillar
gesalaztar

Orbaibar
Aezkoa
Nabaskoze almiradioa
(-a)62
Aguilar
Gesalatz

girgillaotar
goizuetar
goñerritar,
goñibartar
gorztar
hiriberriar

Mañeruibar
Urumealdea (-a)65
Goñerri,
Goñibar
Zaraitzu
Aezkoa

Lizarra
Iruñea
Lizarra

ibargoitiar
igantziar

Ibargoiti
Bortziriak (-ak),
Bortzerriak (-ak)68
Doneztebe Iguzkitza
Imotz
Arakil
Zangozerria (-a)70

Zangoza
Iruñea

Ibargoiti
Igantzi

Güesa <> Gorza
Hiriberri /
Villanueva de
Aezkoa
Ibargoiti
Igantzi

Iguzkitza
Imotz69
Irañeta
Irunberri
Iruñea (-a)71
Irurtzun

Igúzquiza
Imotz
Irañeta
Lumbier
Pamplona <> Iruña
Irurtzun

iguzkitzar
imoztar
irañetar
irunberriar
72
iruindar
irurtzundar

Galar zendea
Oibar
Zaraitzu
Aezkoa
Erronkaribar
Izarbeibar

Arakil

Lizarra
Lizarra

Zangoza
Zangoza

Lizarra
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Iruñea
Iruñea

Gaztelaniazko Almiradío de Navascués izendapenaren euskal ordaina. Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Guesálaz udalerriaren izen ofiziala Guesálaz <> Gesalatz izatea erabaki zuen.
65
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
66
Kontuan izan Goñi izena duen herria ere badela.
67
Izen hau Euskal Herrian dauden Hiriberri izeneko beste herrietatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Hiriberri Aezkoa (izenburu
gisa); deklinaturik eman behar denean: Hiriberri Aezkoako eliza berritu dute.
68
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
69
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
70
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
71
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
72
Maila apalagoan Iruñeko gizonezkoak izendatzeko iruinxeme erabili izan da.
62
63
64
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Izen oﬁziala

Herritar izena

iturendar

Eskualdea

Merindadea

Malerreka

Ituren

Ituren

Iturmendi

Iturmendi

iturmendiar

Burunda

Iruñea

Itza

Iza <> Itza

itzatar

Itza zendea

Iruñea

Itzagaondoa (-a)

Izagaondoa

itzagaondoar

Itzagaondoa (-a)

Zangoza

Itzaltzu

Izalzu <> Itzaltzu

itzaltzuar

Zaraitzu

Zangoza

Izaba

Isaba <> Izaba

izabar

Erronkaribar

Zangoza

Jaitz

Salinas de Oro <>
76
Jaitz

jaiztar

Gesalatz

Lizarra

Jaurrieta

Jaurrieta

jaurrietar

Zaraitzu

Zangoza

Kaseda

Cáseda

kasedar

Oibar

Zangoza

Labaien

Labaien

labaiendar

Malerreka

Lakuntza

Lakuntza

lakuntzar

Aranatzaldea (-a)

Iruñea

Lana

Lana

lanar

Lana

Lizarra

Lantz

lanztar

Anue

Iruñea

Lapoblación

Lapoblación

lapoblaciondar

Aguilar

Lizarra

Larraga

Larraga

larragar

Larragoa

Larraona

larragoar

Ameskoa ibarrak

Lizarra

Larraun

Larraun

larraundar

Larraun

Iruñea

Leatxe

Leache

leatxear

Oibar

Ledea

Liédena

ledeatar

Zangozerria (-a)

Legarda

Legarda

legardar

Izarbeibar

Iruñea

Legaria

Legaria

legariar

Egaibar

Lizarra

Leitza

Leitza

leitzar

Leitzaran

Iruñea

Lekunberri

Lekunberri

lekunberriar

Larraun

Iruñea

Leotz

Leoz <> Leotz83

leoztar

Orbaibar

Erriberri

Lerga

Lerga

lergar

Oibar

Zangoza

Lerin

Lerín

lerindar

Estellerriko Erribera

Lizarra

Lesaka

Lesaka

lesakar

Bortziriak (-ak),
84
Bortzerriak (-ak)

Iruñea

Lezaun

Lezáun

lezaundar

Deierri

Lizarra

Lizarra

Estella <> Lizarra

lizarratar

Lizoainibar-Arriasgoiti

LizoáinArriasgoiti86

lizoainibartar,
arriasgoitiar

Lizoainibar

Zangoza

Lodosa

Lodosa

lodosar

Estellerriko Erribera

Lizarra

Longida

Lónguida <>
Longida

longidar

Longida

Zangoza

73

74

75

Lantz

78
79

82

85

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Iruñea

Iruñea
77

Erriberri
80

Zangoza
81

Zangoza

Lizarra

Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Iza udalerriaren izen ofiziala Iza <> Itza izatea erabaki zuen.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Salinas de Oro udalerriaren izen ofiziala Salinas de Oro <> Jaitz izatea erabaki zuen.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Lapoblaciongo udaletxea berritu dute.
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Leoz udalerriaren izen ofiziala Leoz <> Leotz izatea erabaki zuen.
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
Kontuan izan Lizoain izena duen herria ere badela.
Nafarroako Gobernuak 2008-12-01ean Lizoáin udalerriaren izen ofiziala Lizoáin-Arriasgoiti izatea erabaki zuen.
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Herritar izena

Los Arcos

losarcostar

Lukin
Luzaide
Mañeru
89
Marañón
Martzilla
90
Mélida
Mendabia
Mendaza
91
Mendigorria (-a)
Metauten
Milagro
Mirafuentes
Miranda Arga
Monteagudo
Morentin
Mues
Murchante
Murieta
Murillo el Cuende
Murillo el Fruto
Muruzabal
Nabaskoze

Luquin
Luzaide / Valcarlos
Mañeru
Marañón
Marcilla
Mélida
Mendavia
Mendaza
Mendigorría
Metauten
Milagro
Mirafuentes
Miranda de Arga
Monteagudo
Morentin
Mués
Murchante
Murieta
Murillo el Cuende
Murillo el Fruto
Muruzábal
Navascués

lukindar
luzaidar
mañeruar
marañondar
martzillar
melidar
mendabiar
mendazar
mendigorriar
metautendar
milagroar
mirafuentestar
mirandar
monteagudoar
morentindar
muestar
murchantear
murietar
murilloar
murilloar
muruzabaldar
nabaskoztar

Nazar
93
Noain Elortzibar

Nazar
Noáin (Valle de
Elorz) <> Noain
(Elortzibar)
Obanos
Odieta
Aibar <> Oibar
Oitz
Oco
Oláibar
Olazti / Olazagutía
Olejua
Ollo

nazartar
noaindar,
elortzibartar

Los Arcos

87

Obanos
Odieta
Oibar
Oiz
Oko
Olaibar
94
Olatzagutia (-a)
Olexoa
95
Ollaran ,
Olloibar

obanostar
odietar
oibartar
oiztar
okoar
olaibartar
olatzagutiar
olexoar
ollarandar,
olloibartar

Eskualdea

Los Arcosko Bostiriak
88
(-ak)
Doneztebe Iguzkitza
Mañeruibar
Aguilar

Estellerriko Erribera
Berrotza
Allin
Berrotza

Iguzkitzaibar
Berrotza
Egaibar

Izarbeibar
Nabaskoze almiradioa
92
(-a)
Berrotza
Elortzibar
Izarbeibar
Odieta
Oibar
Malerreka
Egaibar
Olaibar
Burunda
Egaibar
Ollaran,
Olloibar

Merindadea

Lizarra
Lizarra
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Erriberri
Tutera
Lizarra
Lizarra
Erriberri
Lizarra
Erriberri
Lizarra
Erriberri
Tutera
Lizarra
Lizarra
Tutera
Lizarra
Erriberri
Erriberri
Iruñea
Zangoza
Lizarra
Zangoza
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Iruñea
Lizarra
Iruñea
Iruñea
Lizarra
Iruñea

87
XX. mendean Los Arcos hiribildua euskaraz izendatzeko Urantzia erabili izan da, baina oinarri nahikorik gabean. J. M. Jimeno Juriok,
dokumentazioan XII. eta XIII. mendean ageri den Arqeta/Arqueta oinarri hartuta, herri horren euskal izena Arkueta zela idatzi zuen (ikus «Arqueta
“Los Arcos” (Fuero de Estella)», Fontes Linguae Vasconum. 65. zk. 1994, 121-138. orr.). Oraindik, ordea, frogatzeke dago, batetik Arkueta ala
Arketa den, eta bestetik toponimo hori Los Arcos herriari dagokion.
88
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
89
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Marañongo udaletxea berritu dute.
90
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Melidako udaletxea berritu dute.
91
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
92
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
93
Kontuan izan Elortz izena duen herria ere badela.
94
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
95
Udalak euskaraz Ollaran hobetsi du. Kontuan izan Ollo izena duen herria ere badela.

Nafarroako udal izendegia

1000

EUSKERA – LIII, 2008, 3
Euskal izena

Oloritz
Oltza zendea

Izen oﬁziala

Herritar izena

Eskualdea

Merindadea

oloriztar
oltzar

Orbaibar
Oltza zendea

Erriberri
Iruñea

orbaizetar
orbaratar
orisoaindar
orkoiendar
oronztar
oroztar

Aezkoa
Aezkoa
Orbaibar
Oltza zendea
Zaraitzu
Artzibar

Zangoza
Zangoza
Erriberri
Iruñea
Zangoza
Zangoza

Olóriz <> Oloritz
Cendea de Olza <>
Oltza zendea
Orbaitzeta
Orbara
Orísoain
Orkoien
Oronz <> Orontze
Oroz-Betelu <>
Orotz-Betelu98
Orreaga /
Roncesvalles
Oteiza
Ochagavía <>
Otsagabia
Petilla de Aragón
Piedramillera
Pitillas
Pueyo
Ribaforada
Saldias
San Adrián
San Martín de Unx
Santacara
Sansol

oteitzar
otsagabiar

Iguzkitzaibar
Zaraitzu

Lizarra
Zangoza

petillar
piedramillerar
pitillastar
puiuar
ribaforadar
saldiastar
sanadriandar
sanmartindar
santakarar
santsoldar

Zangozerria (-a) 100
Berrotza

Zangoza
Lizarra
Erriberri
Erriberri
Tutera
Iruñea
Lizarra
Erriberri
Erriberri
Lizarra

Tirapu
Torralba del Río103
Torres del Río104

Sartaguda
Sarriés <> Sartze
Sesma
Sorlada
Sunbilla
Tafalla
Tiebas - Muruarte
de Reta
Tirapu
Torralba del Río
Torres del Río

sartagudar
sarztar
sesmar
sorladar
sunbildar
tafallar
tebastar,
muruartederretar
tirapuar
torralbar
torrestar

Tulebras
Tutera
Txulapain

Tulebras
Tudela
Juslapeña

tulebrastar
tuterar
txulapaindar

96

Orbaizeta
Orbara
Orisoain
Orkoien
Orontze
Orotz-Betelu
Orreaga
Oteitza
Otsagabia (-a)99
Petilla Aragoi
Piedramillera
Pitillas
Puiu
Ribaforada
Saldias
San Adrián101
San Martin Unx
Santakara
Santsol
Sartaguda
Sartze
Sesma
Sorlada
Sunbilla
Tafalla
Tebas - Muru Artederreta

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

97

orreagatar

Zangoza

Orbaibar
Malerreka
Estellerriko Erribera

Los Arcosko Bostiriak
(-ak)102
Estellerriko Erribera
Zaraitzu
Estellerriko Erribera
Berrotza
Malerreka
Elortzibar
Izarbeibar
Aguilar
Los Arcosko Bostiriak
105
(-ak)

Txulapain

Lizarra
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Iruñea
Erriberri
Zangoza
Iruñea
Lizarra
Lizarra
Tutera
Tutera
Iruñea

Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Olóriz udalerriaren izen ofiziala Olóriz <> Oloritz izatea erabaki zuen.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Oroz-Betelu udalerriaren izen ofiziala Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu izatea erabaki zuen.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: San Adriango udaletxea berritu dute.
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Torralba del Rioko udaletxea berritu dute.
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Torres del Rioko udaletxea berritu dute.
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.

Nafarroako udal izendegia

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK
Euskal izena

Uharte
Uharte Arakil
Ukar
Ultzama
109
Untzitibar
Untzue
110
Urdazubi
Urdiain
Urraulbeiti
Urraulgoiti
114
Urrotz
Urroz
Urzainki
106

Uterga
Uxue
Uztarroze
Valtierra
Viana
Villamayor de
116
Monjardín
Villatuerta
Xabier
Zabaltza
Zangoza
Zare
Zarrakaztelu
121
Ziordia (-a)
Zirauki
Ziritza
Zizur

Izen oﬁziala

Huarte <> Uharte
Uharte-Arakil
Úcar
Ultzama
Unciti
Unzué
Urdazubi / Urdax
Urdiain
Urraúl Bajo
Urraúl Alto
Urroz-Villa
Urrotz
Urzainqui <>
Urzainki
Uterga
Ujué
Uztárroz <>
Uztarroze
Valtierra
Viana
Villamayor de
Monjardín
Villatuerta
Javier
Zabalza <>
118
Zabaltza
Sangüesa <>
Zangoza
Sada
Carcastillo
Ziordia
Cirauqui <>
122
Zirauki
Ciriza
Cizur

1001
Herritar izena

Eskualdea

Merindadea

uhartear
108
uhartear
ukartar
ultzamar
untzitibartar
untzuetar
urdazubiar
urdiaindar
urraulbeitiar
urraulgoitiar
urroztar
urroztar
urzainkiar

Eguesibar
Arakil
Izarbeibar
Ultzama
Untzitibar
Orbaibar
111
Baztanaldea (-a)
Burunda
112
Urraul ibarrak
113
Urraul ibarrak
Lizoainibar
Malerreka
Erronkaribar

Zangoza
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Erriberri
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Iruñea
Zangoza

utergar
uxuetar
uztarroztar

Izarbeibar
Erronkaribar

Iruñea
Erriberri
Zangoza

valtierrar
vianar
villamayortar

Vianaldea (-a)
Doneztebe Iguzkitza

Tutera
Lizarra
Lizarra

villatuertar
xabiertar
zabaltzar

Iguzkitzaibar
117
Zangozerria (-a)
Etxauribar

Lizarra
Zangoza
Iruñea

zangozar

Zangozerria (-a)

Zangoza

zarear
zarrakazteluar
ziordiar
ziraukiar

Oibar
Burunda
Mañeruibar

Zangoza
Tutera
Iruñea
Lizarra

ziritzar
zizurtar

Etxauribar
Zizur zendea

Iruñea
Iruñea

107

120

115

119

106
Izen hau Euskal Herrian dauden Uharte izeneko beste herrietatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Uharte Eguesibar (izenburu
gisa); deklinaturik eman behar denean: Uharte Eguesibarko eliza berritu dute.
107
Uharte Eguesibarkoak beste uhartearrengandik bereizteko uharteguesibartar erabil daiteke.
108
Uharte Arakilgoak beste uhartearrengandik bereizteko uhartearakildar erabil daiteke.
109
Kontuan izan Untziti izena duen herria ere badela.
110
Nafarroako Urdazubi eta Zugarramurdi eta Lapurdiko Ainhoa eta Sara herriek Xareta udal-elkartea sortu berri dute.
111
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
112
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.
113
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.
114
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra. Beste aldetik, Urroz-Villa izendapen ofizial administratibo berriaren euskal
ordaina eman nahi izanez gero, Urrotz-Hiria erabili beharko litzateke.
115
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
116
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Villamayor de Monjardingo udaletxea berritu dute.
117
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
118
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Zabalza udalerriaren izen ofiziala Zabalza <> Zabaltza izatea erabaki zuen.
119
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
120
Honekin batera zareko erabiltzen da, normala den bezala, baita erdaraz ere.
121
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
122
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Cirauqui udalerriaren izen ofiziala Cirauqui <> Zirauki izatea erabaki zuen.
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Euskal izena

Zizur Nagusia (-a)

123

Zubieta
Zugarramurdi125
Zuñiga

Izen oﬁziala

Zizur Mayor <>
Zizur Nagusia
Zubieta
Zugarramurdi
Zúñiga

Herritar izena

zizurtar,
124
zizurnagusitar
zubietar
zugarramurdiar
zuñigar

Eskualdea

Merindadea

Zizur zendea

Iruñea

Malerreka
126
Baztanaldea (-a)
Berrotza

Iruñea
Iruñea
Lizarra

b) Udal izenak alfabetikoki, izen ofizialaren arabera
Izen oﬁziala127

Abáigar
Abárzuza
Abaurregaina /
Abaurrea Alta
Abaurrepea /
Abaurrea Baja
Aberin
Ablitas
Adiós
Aguilar de Codés
Aibar <> Oibar
Allín
Allo
Altsasu/Alsasua
Améscoa Baja
Ancín <> Antzin136

Euskal izena

Herritar izena

Eskualdea128

Merindadea

Abaigar
Abartzuza
129
Abaurregaina (-a)

abaigartar
abartzuzar
abaurrear130

Egaibar
Deierri
Aezkoa

Lizarra
Lizarra
Zangoza

Abaurrepea (-a)131

abaurrepetar

Aezkoa

Zangoza

Aberin
Ablitas
Adios
Aguilar Kodes
Oibar
Allin
Allo132
Altsasu
Ameskoabarrena
(-a)133
Antzin

aberindar
ablitastar
adiostar
aguilartar
oibartar
allindar
alloar
altsasuar
134
ameskoar

Iguzkitzaibar
Izarbeibar
Aguilar
Oibar
Allin
Estellerriko Erribera
Burunda
135
Ameskoa ibarrak

Lizarra
Tutera
Iruñea
Lizarra
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Iruñea
Lizarra

antzindar

Egaibar

Lizarra

Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Zizur Nagusikoak beste zizurtarrengandik bereizteko zizurnagusitar erabil daiteke.
Nafarroako Urdazubi eta Zugarramurdi eta Lapurdiko Ainhoa eta Sara herriek Xareta udal-elkartea sortu berri dute.
126
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
127
Zutabe honetan ageri diren udal izenak Nafarroako Gobernuak «Nafarroako Izendegia 2009-01-01ean» argitaratutako izenak dira. Izen
horiek guztiak ez datoz bat Gobernuak zenbait Foru Dekretu eta Erabakitan onartutakoekin. Halakoetan, oin-oharrean txertatu da Dekretu edota
Erabakiaren erreferentzia.
128
Nafarroako Gobernuaren «Nafarroako Izendegia 2009-01-01ean» argitalpenean ez dira ageri eskualdeen izenak, zerrenda horretatik
kanpo geratzeaz gain, Gobernuak ez dituelako izen horiek guztiak ofizialki definituak. Hala ere, lagungarri izanen delakoan, Euskaltzaindiari
egoki iruditu zaio, Nafarroan kasu gehienetan ohi den bezala, udal bakoitza kokatua dagoen ibar, eskualde edo eremuaren izena ematea. Azken
hauen izen espezifikoa txertatu da zutabe honetan.
129
Euskaltzaindiak 141. arauan zehazten duen bezala, izenen amaieran ageri den -a hori ez da berezkoa izaten, artikulua baizik eta, ondorioz, izena deklinatzean artikulu hori zenbait kasutan galtzen da. Gainera, kontuan izan behar da -a horren aurrean kontsonantea (Abaurregaina)
edo bokala (Abaurrepea) doan.
Abaurregaina izena erabiltzean, honakoa da bidea: Abaurregaina, Abaurregainarekin..., baina Abaurregainean, Abaurregaineko, Abaurregainetik, Abaurregainera... Era berean, izen honek bere azken -a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean,
adibidez: Abaurregain maitea, Abaurregain osoan, gure Abaurregain hau...
130
Abaurrepeko herritarrengandik bereizteko abaurregaindar ere erabil daiteke.
131
Euskaltzaindiak 141. arauan zehazten duen bezala, izenen amaieran ageri den -a hori ez da berezkoa izaten, artikulua baizik eta, ondorioz, izena deklinatzean azken artikulu hori zenbait kasutan galtzen da. Gainera, kontuan izan behar da -a horren aurrean kontsonantea (Abaurregaina) ala bokala (Abaurrepea) doan.
Abaurrepea izena erabiltzean, honakoa da bidea: Abaurrepea, Abaurrepearekin, Abaurrepean..., baina Abaurrepeko, Abaurrepetik, Abaurrepera... Era berean, izen honek bere azken -a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean, adibidez: Abaurrepe
maitea, Abaurrepe osoan, gure Abaurrepe hau...
132
Oteitzan dokumentatu den Alubidia toponimoak, gaur egun Lubiria izenaz ezagun denak, argi erakusten du euskaldunek Alu erabiltzen
zutela herri hau izendatzeko. Hala ere, hitz horrek lexiko arruntean duen esanguragatik, ez dirudi berreskuratzea egokia denik.
133
Deklinatzean, gogoan izan Abaurregaina izenaren oin-oharra.
134
Ameskoabarreneko eta Ameskoagoieneko biztanleak bereizi behar izanez gero, ameskoabarrendar eta ameskoagoiendar erabil daiteke.
135
Gogoratu behar da Ameskoa ibarrak izenaren bigarren zatia generikoa dela, eta osotasuna deklinatzean honela erabili behar dela: Ameskoa
ibarrak, Ameskoa ibarrekin, Ameskoa ibarretan, Ameskoa ibarretako, Ameskoa ibarretatik, Ameskoa ibarretara..., baina artikulu plurala galtzen du
ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean, adibidez: Ameskoa ibar maiteak, Ameskoa ibar guztietan, gure Ameskoa ibar hauek...
136
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Ancín udalerriaren izen ofiziala Ancín <> Antzin izatea erabaki zuen.
123
124
125
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Izen oﬁziala

Euskal izena

1003
Herritar izena

Eskualdea

Merindadea

Andosilla
137
Ansoáin <> Antsoain
Anue
Añorbe
Aoiz <> Agoitz
Araitz
Arakil
Aranarache <>
Aranaratxe141
Aranguren
Arano
Arantza

Andosilla
Antsoain
Anue
Añorbe
Agoitz138
Araitz140
Arakil
Aranaratxe

andosillar
antsoaindar
anuetar
añorbear
agoiztar139
araiztar
arakildar
aranaratxear

Estellerriko Erribera
Antsoain zendea
Anue
Izarbeibar
Longida
Araitz
Arakil
142
Ameskoa ibarrak

Lizarra
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Iruñea
Iruñea
Lizarra

Aranguren
Arano
Arantza

arangurendar
aranoar
aranaztar

Zangoza
Iruñea
Iruñea

Aras
Arbizu
Arellano
Areso
Arguedas
Aria
Aribe
Armañanzas

Aras
Arbizu
Arellano
Areso
Arguedas
Aria
Aribe
Armañantzas

arastar
arbizuar
arellanoar
aresoar
arguedastar
ariatar
aribear
armañantzastar

Aranguren
Urumealdea (-a)144
145
Bortziriak (-ak) ,
146
Bortzerriak (-ak)
Vianaldea (-a)147
Aranatzaldea (-a)148
Iguzkitzaibar
Leitzaran

Arróniz
Arruazu
Artajona
Artazu
Atez
Auritz / Burguete
Ayegui <> Aiegi154
Azagra
Azuelo
Bakaiku
Barañáin
Barásoain

Arroitz150
Arruazu
Artaxoa
Artazu
Atetz152
Auritz153
Aiegi
Azagra
Azuelo
Bakaiku
Barañain
Barasoain

arroiztar
arruazuar
artaxoar
artazuar
ateztar
auriztar
aiegiar
azagrar
azueloar
bakaikuar
barañaindar
barasoaindar

143

Aezkoa
Aezkoa
Los Arcosko Bostiriak
149
(-ak)
Doneztebe Iguzkitza
Aranatzaldea (-a)151
Mañeruibar
Atetz
Iguzkitzaibar
Estellerriko Erribera
Aguilar
Burunda
Zizur zendea
Orbaibar

Lizarra
Iruñea
Lizarra
Iruñea
Tutera
Zangoza
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Iruñea
Erriberri
Lizarra
Iruñea
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Lizarra
Iruñea
Iruñea
Erriberri

Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Ansoáin udalerriaren izen ofiziala Ansoáin <> Antsoain izatea erabaki zuen.
138
Gogoratu behar da Agoitz izenaren bukaerako txistukaria frikari bihurtzen dela hainbat kasu marka hartzean. Hortaz, deklinatzean, honakoa da gomendatzen den bidea: Agoitz, Agoitzen, Agoitzekin..., baina Agoizko, Agoiztik...
139
Honekin batera agoizko erabiltzen da, normala den bezala, baita erdaraz ere.
140
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
141
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Aranarache udalerriaren izen ofiziala Aranarache <> Aranaratxe izatea erabaki zuen.
142
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.
143
67/1999 Foru Dekretuan Valle de Aranguren <> Aranguren Ibarra onartu zen.
144
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
145
Gogoratu behar da Bortziriak eta Bortzerriak izenen -ak bukaera artikulua dela. Hortaz, eskualdearen izena erabiltzean, honakoa da bidea: Bortziriak, Bortziriekin, Bortzirietan, Bortzirietako, Bortzirietatik, Bortzirietara... Era berean, izen honek bere azken -ak galtzen du ondoan
beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean, adibidez: Bortziri maiteak, gure Bortziri hauek...
146
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
147
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
148
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
149
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
150
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
151
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
152
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
153
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
154
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Ayegui udalerriaren izen ofiziala Ayegui <> Aiegi izatea erabaki zuen.
137
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Izen oﬁziala

Euskal izena

Herritar izena

Barbarin
Bargota
Barillas
Basaburua
Baztan
Beire
Belascoáin
Bera / Vera de Bidasoa

Barbarin
Bargota
Barillas
Basaburua (-a)156
Baztan
Beire
Beraskoain
Bera

barbarindar
bargotar
barillastar
basaburuar
baztandar
beiretar
beraskoaindar
beratar

Berbinzana
Beriáin
Berrioplano
Berriozar
Bertizarana
Betelu
Bidaurreta
Biurrun-Olcoz

Berbintzana
Beriain
Berriobeiti
Berriozar
Bertizarana158
Betelu
Bidaurreta
Biurrun-Olkotz159

Buñuel
Burgui <> Burgi
Burlada <> Burlata
Cabanillas
Cabredo
Cadreita
Caparroso
Cárcar
Carcastillo
Cascante
Cáseda
Castejón
Castillo-Nuevo

Buñuel
Burgi
Burlata
Cabanillas
Cabredo
Cadreita
Caparroso
Cárcar160
Zarrakaztelu
Cascante
Kaseda
Castejón161
Gazteluberri

berbintzandar
beriaindar
berriobeitiar
berriozartar
bertizarandar
beteluar
bidaurretar
biurrundar,
olkoztar
buñueldar
burgiar
burlatar
cabanillastar
cabredoar
cadreitar
caparrosoar
carcartar
zarrakazteluar
cascantear
kasedar
castejondar
gazteluberriar

Cendea de Olza <> Oltza
zendea
Cintruénigo
Cirauqui <> Zirauki164
Ciriza
Cizur
Corella
Cortes

Oltza zendea

oltzar

Cintruénigo163
Zirauki
Ziritza
Zizur
Corella
Cortes

cintruenigoar
ziraukiar
ziritzar
zizurtar
corellar
cortestar

Eskualdea

Doneztebe Iguzkitza
155
Vianaldea (-a)
Basaburua (-a)
Baztan
Etxauribar
Bortziriak (-ak)157,
Bortzerriak (-ak)
Galar zendea
Antsoain zendea
Antsoain zendea
Malerreka
Araitz
Etxauribar
Izarbeibar

Erronkaribar
Eguesibar
Aguilar

Estellerriko Erribera

Oibar
Nabaskoze almiradioa
(-a)162
Oltza zendea

Mañeruibar
Etxauribar
Zizur zendea

Merindadea

Lizarra
Lizarra
Tutera
Iruñea
Iruñea
Erriberri
Iruñea
Iruñea
Erriberri
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Tutera
Zangoza
Zangoza
Tutera
Lizarra
Tutera
Erriberri
Lizarra
Tutera
Tutera
Zangoza
Tutera
Zangoza
Iruñea
Tutera
Lizarra
Iruñea
Iruñea
Tutera
Tutera

Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
158
Nahiz eta azken -a etimologikoki artikulua izan, aspaldixko bat egin du izenarekin eta deklinatzean haren zatia balitz bezala erabiltzen
da: Bertizaranako, Bertizaranan, Bertizaranatik…
159
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
160
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Carcarko udaletxea berritu dute.
161
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Castejongo udaletxea berritu dute.
162
Gaztelaniazko Almiradío de Navascués izendapenaren euskal ordaina. Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
163
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Cintruenigoko udaletxea berritu dute.
164
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Cirauqui udalerriaren izen ofiziala Cirauqui <> Zirauki izatea erabaki zuen.
155
156
157

Nafarroako udal izendegia
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Izen oﬁziala

1005

Euskal izena

Herritar izena

Desojo
Dicastillo
Donamaria
Doneztebe / Santesteban
Echarri
Egüés
El Busto

Desoio
Deikaztelu
Donamaria
Doneztebe
165
Etxarri
167
Eguesibar
El Busto

desoioar
deikazteluar
donamariar
doneztebar
166
etxarriar
eguesibartar
elbustoar

Elgorriaga
169
Enériz <> Eneritz
Eratsun
Ergoiena
Erroibar /
173
Valle de Erro
Eslava
Esparza de Salazar <>
Espartza Zaraitzu
Espronceda
Estella <> Lizarra
Esteribar
Etayo
Etxalar

Elgorriaga
Eneritz170
Eratsun
171
Ergoiena (-a)
Erroibar174

Etxarri-Aranatz
Etxauri
Eulate
Ezcabarte
Ezcároz <> Ezkaroze
Ezkurra
Ezprogui
Falces
Fitero
Fontellas
Funes

Etxarri Aranatz
Etxauri
Eulate
Ezkabarte
Ezkaroze
Ezkurra
Ezporogi
Faltzes
Fitero
Fontellas
Funes

Eskualdea

Merindadea

elgorriagar
eneriztar
eratsundar
ergoiendar
erroibartar

Aguilar
Iguzkitzaibar
Malerreka
Malerreka
Etxauribar
Eguesibar
Los Arcosko Bostiriak
168
(-ak)
Malerreka
Izarbeibar
Malerreka
Aranatzaldea (-a)172
Erroibar

Iruñea
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Zangoza

Eslaba
175
Espartza

eslabar
176
espartzar

Oibar
Zaraitzu

Zangoza
Zangoza

Esprontzeda
Lizarra
Esteribar
Etaiu
Etxalar

esprontzedar
lizarratar
esteribartar
177
etaiuar
etxalartar

Aguilar

Lizarra
Lizarra
Zangoza
Lizarra
Iruñea

179

etxarriar180
etxauriar
eulatear
ezkabartear
ezkaroztar
ezkurrar
ezporogiar
faltzestar
ﬁteroar
fontellastar
funestar

Esteribar
Egaibar
Bortziriak (-ak),
178
Bortzerriak (-ak)
Aranatzaldea (-a)181
Etxauribar
182
Ameskoa ibarrak
Ezkabarte
Zaraitzu
Malerreka
Oibar

Lizarra
Lizarra
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Lizarra

Iruñea
Iruñea
Lizarra
Iruñea
Zangoza
Iruñea
Zangoza
Erriberri
Tutera
Tutera
Erriberri

165
Euskal Herrian dauden beste Etxarri-etatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Etxarri Etxauribar (izenburu gisa); testuetan,
deklinaturik eman behar denean: Etxarri Etxauribarko eliza berritu dute.
166
Etxarri Etxauribarkoak beste etxarriarrengandik bereizteko etxarrietxauribartar erabil daiteke.
167
Kontuan izan Egues izena duen herria ere badela.
168
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
169
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Enériz udalerriaren izen ofiziala Enériz <> Eneritz izatea erabaki zuen.
170
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
171
Deklinatzean, gogoan izan Abaurregaina izenaren oin-oharra.
172
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
173
2009-01-01eko izendegian Erro badator ere, Nafarroako Gobernuaren 16/1989 Foru Dekretuaren arabera, Erroibar / Valle de Erro da
izen ofiziala.
174
Kontuan izan Erro izena duen herria ere badela.
175
Euskal Herrian dagoen Espartza izeneko beste herritik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Espartza Zaraitzu (izenburu gisa);
testuetan, deklinaturik eman behar denean: Espartza Zaraitzuko eliza berritu dute.
176
Zaraitzukoak Galarkoengandik bereizteko espartzazaraitzuar erabil daiteke.
177
Honekin batera Etaiuko erabiltzen da, normala den bezala, baita erdaraz ere.
178
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
179
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
180
Etxarri Aranazkoak beste etxarriarrengandik bereizteko etxarriaranaztar erabil daiteke.
181
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
182
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.

Nafarroako udal izendegia

1006

EUSKERA – LIII, 2008, 3
Izen oﬁziala

Euskal izena

Herritar izena

Güesa <> Gorza
Guesálaz <> Gesalatz185
Guirguillano
Hiriberri /
Villanueva de Aezkoa
Huarte <> Uharte
Ibargoiti
Igantzi

Fustiñana
Galar
Galipentzu
Galoze
Garaioa
Garde
Garinoain
Garralda
Genevilla
Goizueta
Goñerri,
Goñibar184
Gorza
Gesalatz186
Girgillao
Hiriberri187

fustiñanar
galartar
galipentzutar
galoztar
garaiotar
gardar
garinoaindar
garraldar
genevillar
goizuetar
goñerritar,
goñibartar
gorztar
gesalaztar
girgillaotar
hiriberriar

Uharte188
Ibargoiti
Igantzi

uhartear189
ibargoitiar
igantziar

Igúzquiza
Imotz
Irañeta
Irurtzun
Isaba <> Izaba
Ituren
Iturmendi
Iza <> Itza192
Izagaondoa
Izalzu <> Itzaltzu
Jaurrieta
Javier
Juslapeña
Labaien
Lakuntza
Lana

Iguzkitza
Imotz191
Irañeta
Irurtzun
Izaba
Ituren
Iturmendi
Itza
Itzagaondoa (-a)193
Itzaltzu
Jaurrieta
Xabier
Txulapain
Labaien
Lakuntza
Lana

iguzkitzar
imoztar
irañetar
irurtzundar
izabar
iturendar
iturmendiar
itzatar
itzagaondoar
itzaltzuar
jaurrietar
xabiertar
txulapaindar
labaiendar
lakuntzar
lanar

Fustiñana
Galar
Gallipienzo
Gallués <> Galoze
Garaioa
Garde
Garínoain
Garralda
Genevilla
Goizueta
Goñi

Eskualdea

Galar zendea
Oibar
Zaraitzu
Aezkoa
Erronkaribar
Orbaibar
Aezkoa
Aguilar
Urumealdea (-a)183
Goñerri,
Goñibar
Zaraitzu
Gesalatz
Mañeruibar
Aezkoa
Eguesibar
Ibargoiti
Bortziriak (-ak),
Bortzerriak (-ak)190
Doneztebe Iguzkitza
Imotz
Arakil
Arakil
Erronkaribar
Malerreka
Burunda
Itza zendea
Itzagaondoa (-a)
Zaraitzu
Zaraitzu
Zangozerria (-a)194
Txulapain
Malerreka
Aranatzaldea (-a)195
Lana

Merindadea

Tutera
Iruñea
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Erriberri
Zangoza
Lizarra
Iruñea
Lizarra
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Iruñea
Lizarra
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Lizarra

Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Kontuan izan Goñi izena duen herria ere badela.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Guesálaz udalerriaren izen ofiziala Guesálaz <> Gesalatz izatea erabaki zuen.
186
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
187
Izen hau Euskal Herrian dauden Hiriberri izeneko beste herrietatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Hiriberri Aezkoa (izenburu
gisa); deklinaturik eman behar denean: Hiriberri Aezkoako eliza berritu dute.
188
Izen hau Euskal Herrian dauden Uharte izeneko beste herrietatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Uharte Eguesibar (izenburu
gisa); deklinaturik eman behar denean: Uharte Eguesibarko eliza berritu dute.
189
Uharte Eguesibarkoak beste uhartearrengandik bereizteko uharteguesibartar erabil daiteke.
190
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
191
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
192
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Iza udalerriaren izen ofiziala Iza <> Itza izatea erabaki zuen.
193
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
194
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
195
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
183
184
185
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Izen oﬁziala

Euskal izena

1007
Herritar izena

Lantz
Lapoblación
Larraga
Larraona
Larraun
Lazagurría
Leache
Legarda
Legaria
Leitza
Lekunberri
200
Leoz < > Leotz
Lerga
Lerín
Lesaka

Lantz
197
Lapoblación
Larraga
Larragoa
Larraun
199
Elizagorria (-a)
Leatxe
Legarda
Legaria
Leitza
Lekunberri
Leotz201
Lerga
Lerin
Lesaka

lanztar
lapoblaciondar
larragar
larragoar
larraundar
elizagorriar
leatxear
legardar
legariar
leitzar
lekunberriar
leoztar
lergar
lerindar
lesakar

Lezáun
Liédena
204
Lizoáin-Arriasgoiti
Lodosa
Lónguida <> Longida
Los Arcos

Lezaun
Ledea
Lizoainibar205
Arriasgoiti
Lodosa
Longida
206
Los Arcos

lezaundar
ledeatar
lizoainibartar,
arriasgoitiar
lodosar
longidar
losarcostar

Lumbier
Luquin
Luzaide / Valcarlos
Mañeru
Marañón
Marcilla
Mélida
Mendavia
Mendaza
Mendigorría
Metauten

Irunberri
Lukin
Luzaide
Mañeru
209
Marañón
Martzilla
210
Mélida
Mendabia
Mendaza
211
Mendigorria (-a)
Metauten

irunberriar
lukindar
luzaidar
mañeruar
marañondar
martzillar
melidar
mendabiar
mendazar
mendigorriar
metautendar

196

Eskualdea

Anue
Aguilar
Ameskoa ibarrak
Larraun
Estellerriko Erribera
Oibar
Izarbeibar
Egaibar
Leitzaran
Larraun
Orbaibar
Oibar
Estellerriko Erribera
Bortziriak (-ak),
202
Bortzerriak (-ak)
Deierri
203
Zangozerria (-a)
Lizoainibar
198

Estellerriko Erribera
Longida
Los Arcosko Bostiriak
(-ak)207
208
Zangozerria (-a)
Doneztebe Iguzkitza
Mañeruibar
Aguilar

Estellerriko Erribera
Berrotza
Allin

Merindadea

Iruñea
Lizarra
Erriberri
Lizarra
Iruñea
Lizarra
Zangoza
Iruñea
Lizarra
Iruñea
Iruñea
Erriberri
Zangoza
Lizarra
Iruñea
Lizarra
Zangoza
Zangoza
Lizarra
Zangoza
Lizarra
Zangoza
Lizarra
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Erriberri
Tutera
Lizarra
Lizarra
Erriberri
Lizarra

Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Lapoblaciongo udaletxea berritu dute.
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.
199
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
200
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Leoz udalerriaren izen ofiziala Leoz <> Leotz izatea erabaki zuen.
201
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
202
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
203
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
204
Nafarroako Gobernuak 2008-12-01ean Lizoáin udalerriaren izen ofiziala Lizoáin-Arriasgoiti izatea erabaki zuen.
205
Kontuan izan Lizoain izena duen herria ere badela.
206
XX. mendean Los Arcos hiribildua euskaraz izendatzeko Urantzia erabili izan da, baina oinarri nahikorik gabean. J. M. Jimeno Juriok,
dokumentazioan XII. eta XIII. mendean ageri den Arqeta/Arqueta oinarri hartuta, herri horren euskal izena Arkueta zela idatzi zuen (ikus «Arqueta
“Los Arcos” (Fuero de Estella)», Fontes Linguae Vasconum. 65. zk. 1994, 121-138. orr.). Oraindik, ordea, frogatzeke dago, batetik Arkueta ala
Arketa den, eta bestetik toponimo hori Los Arcos herriari dagokion.
207
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
208
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
209
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Marañongo udaletxea berritu dute.
210
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Melidako udaletxea berritu dute.
211
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
196
197
198
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Euskal izena

Herritar izena

Milagro
Mirafuentes
Miranda de Arga
Monreal
Monteagudo
Morentin
Mués
Murchante
Murieta
Murillo el Cuende
Murillo el Fruto
Muruzábal
Navascués

Milagro
Mirafuentes
Miranda Arga
Elo
Monteagudo
Morentin
Mues
Murchante
Murieta
Murillo el Cuende
Murillo el Fruto
Muruzabal
Nabaskoze

milagroar
mirafuentestar
mirandar
eloar
monteagudoar
morentindar
muestar
murchantear
murietar
murilloar
murilloar
muruzabaldar
nabaskoztar

Nazar
Noáin (Valle de Elorz) <>
Noain (Elortzibar)
Obanos
Ochagavía <> Otsagabia
Oco
Odieta
Oitz
Oláibar
Olazti / Olazagutía
Olejua
Olite <> Erriberri216
Ollo

Nazar
Noain Elortzibar213
Obanos
Otsagabia (-a)214
Oko
Odieta
Oiz
Olaibar
Olatzagutia (-a)215
Olexoa
Erriberri
Ollaran217,
Olloibar
Oloritz219
Orbaizeta
Orbara
Orisoain
Orkoien
Orontze
Orotz-Betelu

nazartar
noaindar,
elortzibartar
obanostar
otsagabiar
okoar
odietar
oiztar
olaibartar
olatzagutiar
olexoar
erriberritar
ollarandar,
olloibartar
oloriztar
orbaizetar
orbaratar
orisoaindar
orkoiendar
oronztar
oroztar

Orreaga
Oteitza
Iruñea (-a)221

orreagatar
oteitzar
222
iruindar

Olóriz <> Oloritz
Orbaitzeta
Orbara
Orísoain
Orkoien
Oronz <> Orontze
Oroz-Betelu <>
Orotz-Betelu220
Orreaga / Roncesvalles
Oteiza
Pamplona <> Iruña
218

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

Eskualdea

Berrotza
Ibargoiti
Iguzkitzaibar
Berrotza
Egaibar

Izarbeibar
Nabaskoze almiradioa
(-a) 212
Berrotza
Elortzibar
Izarbeibar
Zaraitzu
Egaibar
Odieta
Malerreka
Olaibar
Burunda
Egaibar
Ollaran,
Olloibar
Orbaibar
Aezkoa
Aezkoa
Orbaibar
Oltza zendea
Zaraitzu
Artzibar

Iguzkitzaibar

Merindadea

Erriberri
Lizarra
Erriberri
Zangoza
Tutera
Lizarra
Lizarra
Tutera
Lizarra
Erriberri
Erriberri
Iruñea
Zangoza
Lizarra
Zangoza
Iruñea
Zangoza
Lizarra
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Iruñea
Lizarra
Erriberri
Iruñea
Erriberri
Zangoza
Zangoza
Erriberri
Iruñea
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Lizarra
Iruñea

Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Kontuan izan Elortz izena duen herria ere badela.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Olite udalerriaren izen ofiziala Olite <> Erriberri izatea erabaki zuen.
Udalak euskaraz Ollaran hobetsi du. Kontuan izan Ollo izena duen herria ere badela.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Olóriz udalerriaren izen ofiziala Olóriz <> Oloritz izatea erabaki zuen.
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Oroz-Betelu udalerriaren izen ofiziala Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu izatea erabaki zuen.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Maila apalagoan Iruñeko gizonezkoak izendatzeko iruinxeme erabili izan da.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Peralta udalerriaren izen ofiziala Peralta <> Azkoien izatea erabaki zuen.
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Euskal izena

1009
Herritar izena

Azkoien
Petilla Aragoi
Piedramillera
Pitillas
Gares
Puiu
Ribaforada
Erromantzatua
225
(-a)
Erronkari
Zare
Saldias
228
Jaitz
229
San Adrián
San Martin Unx
Zangoza
Santsol

azkoiendar
petillar
piedramillerar
pitillastar
garestar
puiuar
ribaforadar
erromantzatuar

Tirapu
Torralba del Río
Torres del Río

Santakara
Sartze
Sartaguda
Sesma
Sorlada
Sunbilla
Tafalla
Tebas - Muru
Artederreta
Tirapu
232
Torralba del Río
233
Torres del Río

santakarar
sarztar
sartagudar
sesmar
sorladar
sunbildar
tafallar
tebastar,
muruartederretar
tirapuar
torralbar
torrestar

Tudela
Tulebras
Úcar
Uharte-Arakil
Ujué
Ultzama
Unciti

Tutera
Tulebras
Ukar
Uharte Arakil
Uxue
Ultzama
236
Untzitibar

tuterar
tulebrastar
ukartar
235
uhartear
uxuetar
ultzamar
untzitibartar

Peralta <> Azkoien
Petilla de Aragón
Piedramillera
Pitillas
Puente la Reina <> Gares
Pueyo
Ribaforada
Romanzado
223

Roncal <> Erronkari
Sada
Saldias
227
Salinas de Oro <> Jaitz
San Adrián
San Martín de Unx
Sangüesa <> Zangoza
Sansol
Santacara
Sarriés <> Sartze
Sartaguda
Sesma
Sorlada
Sunbilla
Tafalla
Tiebas - Muruarte de Reta

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

erronkariar
226
zarear
saldiastar
jaiztar
sanadriandar
sanmartindar
zangozar
santsoldar

Eskualdea

Zangozerria (-a) 224
Berrotza
Izarbeibar
Orbaibar
Erromantzatua(-a)
Erronkaribar
Oibar
Malerreka
Gesalatz
Estellerriko Erribera
Zangozerria (-a)
Los Arcosko Bostiriak
231
(-ak)
230

Zaraitzu
Estellerriko Erribera
Estellerriko Erribera
Berrotza
Malerreka
Elortzibar
Izarbeibar
Aguilar
Los Arcosko Bostiriak
234
(-ak)

Izarbeibar
Arakil
Ultzama
Untzitibar

Merindadea

Erriberri
Zangoza
Lizarra
Erriberri
Iruñea
Erriberri
Tutera
Zangoza
Zangoza
Zangoza
Iruñea
Lizarra
Lizarra
Erriberri
Zangoza
Lizarra
Erriberri
Zangoza
Lizarra
Lizarra
Lizarra
Iruñea
Erriberri
Zangoza
Iruñea
Lizarra
Lizarra
Tutera
Tutera
Iruñea
Iruñea
Erriberri
Iruñea
Zangoza

Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Honekin batera zareko erabiltzen da, normala den bezala, baita erdaraz ere.
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Salinas de Oro udalerriaren izen ofiziala Salinas de Oro <> Jaitz izatea erabaki zuen.
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: San Adriango udaletxea berritu dute.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Torralba del Rioko udaletxea berritu dute.
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Torres del Rioko udaletxea berritu dute.
Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.
Uharte Arakilgoak beste uhartearrengandik bereizteko uhartearakildar erabil daiteke.
Kontuan izan Untziti izena duen herria ere badela.
Nafarroako Urdazubi eta Zugarramurdi eta Lapurdiko Ainhoa eta Sara herriek Xareta udal-elkartea sortu berri dute.
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Unzué
Urdazubi/Urdax
Urdiain
Urraúl Alto
Urraúl Bajo
Urrotz
Urroz-Villa
Urzainqui <> Urzainki
Uterga
Uztárroz <> Uztarroze
Valle de Arce <>
Artzibar242
Valle de Yerri <> Deierri
Valtierra
Viana
Vidángoz <> Bidankoze
Villafranca
Villamayor de Monjardín
Villatuerta
Villava <> Atarrabia
Yesa
Zabalza <> Zabaltza247
Ziordia
Zizur Mayor <>
Zizur Nagusia
Zubieta
Zugarramurdi
Zúñiga

Euskal izena

Herritar izena

Eskualdea

Merindadea

Untzue
237
Urdazubi
Urdiain
Urraulgoiti
Urraulbeiti
Urroz
Urrotz241
Urzainki
Uterga
Uztarroze
243
Artzibar

untzuetar
urdazubiar
urdiaindar
urraulgoitiar
urraulbeitiar
urroztar
urroztar
urzainkiar
utergar
uztarroztar
artzibartar

Orbaibar
238
Baztanaldea (-a)
Burunda
Urraul ibarrak239
Urraul ibarrak240
Malerreka
Lizoainibar
Erronkaribar
Izarbeibar
Erronkaribar
Artzibar

Erriberri
Iruñea
Iruñea
Zangoza
Zangoza
Iruñea
Zangoza
Zangoza
Iruñea
Zangoza
Zangoza

Deierri
Valtierra
Viana
Bidankoze
Alesbes
Villamayor de
Monjardín245
Villatuerta
Atarrabia
Esa
Zabaltza
Ziordia (-a)248
Zizur Nagusia (-a)249

deierriar
valtierrar
vianar
bidankoztar
alesbestar
villamayortar

Deierri

Lizarra
Tutera
Lizarra
Zangoza
Tutera
Lizarra

Zubieta
Zugarramurdi251
Zuñiga

villatuertar
atarrabiar
esar
zabaltzar
ziordiar
zizurtar,
zizurnagusitar250
zubietar
zugarramurdiar
zuñigar

Vianaldea (-a)244
Erronkaribar
Doneztebe Iguzkitza
Iguzkitzaibar
Zangozerria (-a)246
Etxauribar
Burunda
Zizur zendea

Lizarra
Iruñea
Zangoza
Iruñea
Iruñea
Iruñea

Malerreka
252
Baztanaldea (-a)
Berrotza

Iruñea
Iruñea
Lizarra

Ohar argigarria
Aurreko zerrendaren laugarren zutabean eskualdeen izen espezifikoak txertatu dira eta horiek erabil daitezke inolako generikorik gehitu gabe.
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.
Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.
241
Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra. Beste aldetik, Urroz-Villa izendapen ofizial administratibo berriaren euskal
ordaina eman nahi izanez gero, Urrotz-Hiria erabili beharko litzateke.
242
2009-01-01eko izendegian Arce <> Artzi badator ere, Nafarroako Gobernuak 67/1999 Foru Dekretuan Valle de Arce <> Artzibar onartu
zuen.
243
Kontuan izan Artzi izena duen herria ere badela.
244
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
245
Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Villamayor de Monjardingo udaletxea berritu dute.
246
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
247
Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Zabalza udalerriaren izen ofiziala Zabalza <> Zabaltza izatea erabaki zuen.
248
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
249
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
250
Zizur Nagusikoak beste zizurtarrengandik bereizteko zizurnagusitar erabil daiteke.
251
Nafarroako Urdazubi eta Zugarramurdi eta Lapurdiko Ainhoa eta Sara herriek Xareta udal-elkartea sortu berri dute.
252
Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.
238
239
240
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Jakina da Nafarroan, anitzetan, ibarrak eta bertako udaletako batek izen bera izan ohi dutela (Anue
ibarra eta udala) eta, bertze batzuetan, ibarrak eta udalak ez ezik hango herri batek ere bai (Aranguren
ibarra, udala eta herria). Halakoetan, adierazi nahi den lur eremua zein den zehaztea nahitaezkotzat jotzen
bada, aterabidea eskualdearen izen espezifikoari generikoa gehitzea izaten da.
Baina zein generiko?
Nafarroan ibarra eta harana (ez bailara) dira ohikoenak. Bien artean, ibarra generikoari eman ohi
zaio lehentasuna: Aranguren ibarra, Baztan ibarra, Lana ibarra, Larraun ibarra, Longida ibarra, Ultzama ibarra..., baina izen espezifikoak bere baitan ibar hitza baldin badarama, kakofonia saihesteko harana erabili ohi da: Ibargoiti harana, Oibar harana...
Dena dela, azpimarratu nahi da nahitaezko kasuetan soilik erabili beharko liratekeela generikoak,
normalki ez baita beharrezkoa halakorik gehitzea, eta bereziki kasu hauetan:
• Ibarraren edota eskualdearen izena, aldi berean, udal edo herri batena ez denean: Aezkoa, Bortziriak, Malerreka, Zaraitzu...
• -ibar amaiera izanik, udal ez direnak: Egaibar, Erronkaribar, Etxauribar, Iguzkitzaibar, Izarbeibar, Lizoainibar, Mañeruibar, Orbaibar.
• -aran amaiera izanik, udal ez direnak: Leitzaran.
• -erria amaiera izanik, udal ez direnak: Estellerria, Iruñerria, Zangozerria...
• -aldea amaiera izanik, udal ez direnak: Aranatzaldea, Baztanaldea, Vianaldea.
Arau honetako zerrendak toki eta egun hauetan onartu ditu Euskaltzaindiak:
Bilbon, 2007ko otsailaren 23an.
Donostian, 2007ko martxoaren 30ean.
Etxalarren, 2007ko apirilaren 19an.
Bilbon, 2007ko maiatzaren 31n.
Donostian, 2007ko ekainaren 29an.
Bilbon, 2007ko uztailaren 20an.
Bilbon, 2007ko irailaren 28an.
Donostian, 2007ko urriaren 26an.
Bilbon, 2007ko azaroaren 30ean.
Senperen, 2007ko abenduaren 21ean.
Bilbon, 2008ko urtarrilaren 25ean.
Bilbon, 2009ko maiatzaren 29an.
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ALFABETO ZIRILIKOZ IDATZITAKO IZENAK EUSKARARA
ALDATZEKO TRANSKRIPZIO-SISTEMA
(errusiera, bielorrusiera, ukrainera eta bulgariera)
1. AURKEZPENA
Alfabeto zirilikoa
Alfabeto zirilikoa Europaren ekialdeko eslaviar herri batzuek, tradizioz erlijio ortodoxokoek, erabiltzen dute (errusiarrek, ukrainarrek, bielorrusiarrek, bulgariarrek, mazedoniarrek, serbiarrek...), bai eta
behialako Sobietar Batasunaren eraginpeko Asiako herri batzuek ere (abjaziarrek, mongolek, tartariarrek,
tajikek, turkmenek, kirgizek, uzbekoek, jakutiarrek...). Dena den, beste batzuk, Sobietar Batasuna desegin
eta gero, latindar alfabetora lerratzen ari dira aspaldion (moldaviarrak, azeriarrak, mongoliarrak...).
Dirudienez, ziriliko izena ematen diogun alfabeto hau X. mendean asmatu zuen Bizantzioko misiolari batek, San Klementek, haren bidez Tesalonikako eslaviarrei ebanjelioa beren hizkuntzan jakinarazteko, kristautasuna irakasteko asmoz. Oinarria IX. mendean Zirilo eta Metodio bizantziar misiolari santuek
asmaturiko alfabeto glakolitikoan dauka (glakolitikoa greziar alfabetotik eratorri eta Bulgaria aldean garatu zen). Halere, grezierak falta zituen eslaviar fonema batzuk adierazteko, grafema batzuk hebreeratik
eta Ekialde Hurbileko beste hizkuntza batzuetatik mailegatu omen zituzten. Berehala, Eliza ortodoxoaren
eskutik, alfabeto hori Ekialdeko eslaviarren artean hedatu zen, Bulgaria, Errusia eta inguruko herrialdeetako idazkera nagusi bihurtu arte. Gaurko errusiar alfabetoa 1708an finkatu zen, eta 1918ko erreformarekin lau letra baztertu ziren, gaurko moduan gelditu arte.
Gainerako herrialde eslaviarrek (poloniarrek, txekiarrek, eslovakiarrek, esloveniarrek eta kroaziarrek, kasu), katoliko erromatar edo protestanteak izanik, latindar alfabetoa hobetsi zuten, Baltikoko herrialdeetan bezalaxe.
Alfabeto zirilikoa aski ongi prestatua zen eslaviar hizkuntzak idazteko, baina Kaukasia eta Asiako
mintzairei aplikatu nahi izan zaienean, haien fonema bereziak transkribatzeko, zailtasun ez gutxi gainditu
behar izan zituzten, eta zeinu diakritiko ugariz osatu zen. Ez da harritzekoa, beraz, sobietar menekotasunetik irtetean, jende batzuek beren izaera historiko eta linguistikoagatik hurbilago zituzten beste herrien alfabetoetara hurbildu nahi izatea. Horretara, moldaviarrek, hizkuntzaz errumaniarrak izanik, burujabetasuna lortu bezain laster, zirilikoa alde batera utzi eta latindarrera pasatzea erabaki zuten. Gauza bera gertatu da azeriarrekin, beren turkiar dialektoa orain latindar grafiaz idazten dute eta. Mongoliarrek ere gauza
bera egiten saiatu dira, zirilikoa utzi eta, Txinako mongolen antzera, beren antzinako alfabeto zaharra
(uigurra) eskuratzeko.
Interesgarria da, halaber, Serbiaren kasua. Serbiarrek eta kroaziarrek hizkuntza bera dute, baina
lehenengoek, ortodoxoak izanik, beren hizkuntza alfabeto zirilikoz idazten dute, eta besteek, kroaziar
katoliko erromatarrek, latindar letrak erabiltzen dituzte. Halere, herri bien arteko etsaigo tradizionala gorabehera, kokapen geopolitikoagatik eta Mendebaldearekiko harreman ekonomiko eta kulturalak gero eta
ugariagoak izanik eta mendebaldar munduarekin harreman errazagoak izateko, aspaldion Serbian ere latindar alfabetoa aurrera egiten ari da, eta Belgraden, adibidez, kaleen izenak eta kartel publiko gehienak
halaxe agertzen dira.
Alfabeto zirilikoz idatzitako izenak euskarara...

1014

EUSKERA – LIII, 2008, 3

Alfabeto zirilikoaren hitzak euskaraz idazteko irizpideak. Azken urteotako joerak
Ez dira asko, egia esan, euskarak orain arte eslaviar hizkuntzekin izandako harremanak. Hizkuntza
horietako izenak gure alfabetora ekartzeko orduan, zubi-hizkuntzaren grafia erabili ohi da: ia beti frantsesarena Ipar Euskal Herrian eta gaztelaniarena Hego Euskal Herrian.
Alfabeto zirilikoa erabiltzen duten hizkuntzen izenak euskarara ekartzeko orduan, euskaran oinarrituriko irizpideak –eta ez inguruko erdaretan oinarriturikoak– ezartzeko lehen saio taxuzkoak 1990eko
hamarkadaren hasieran egin ziren. Munduko leku-izenak (Elhuyar-Elkar, 1991) eta Munduko pertsonaizenak (Elhuyar-Elkar, 1992) liburuetan berariaz aztertu zen gaia, eta alfabeto zirilikoa euskal grafiara
ekartzeko irizpide batzuk ezarri ziren. Hurrengo urteetan, lan horietan proposatutako bidea baliatu zuten,
ia erabateko adostasunez, euskal entziklopediek eta euskarazko komunikabideek. Berrikiago, 2005ean,
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak argitaratutako Onomastika lanak ere, gaingiroki bada ere, aurreko
lan horietan proposatutako bidea berretsi du. Berria egunkariaren Estilo liburua ere, aski labur bada ere,
antzeko irizpideak finkatu ditu. Aipatutako lan horietan guztietan ageri diren irizpideak, guztiz bat ez badatoz ere, aski hurbil daude bata bestetik.
Euskaltzaindiak, alfabeto zirilikoa baliatzen duten hizkuntzen euskararako transkripzio edo transliterazioari orain arte heldu ez badio ere, jada arautuak ditu hizkuntza horietako leku-izen batzuen euskarazko grafia. Hala, 154. arauan (Europako eskualde historiko-politiko nagusiak), Errusiako zenbait lekuizen arautu ziren, hala nola Adigea, Aga-Buriatia, Baxkortostan/Baxkiria, Buriatia, Evenkia, Osetia-Alania,
Jamalia, Kabardino-Balkaria, Kalmukia, Karatxai-Txerkesia, Khakasia, Koriakia, Mordovia, Nenetsia,
Sakha/Jakutia, Taimiria, Txetxenia, Txukotka, Txuvaxia, Udmurtia...
Transkripzio-sistemak eta euskararako transkripzio praktikoa
154. arauan alfabeto zirilikoaren gaia berariaz aztertu ez bazen ere, argi eta garbi igartzen da zein
den araututako leku-izen horien grafiaren atzean datzan irizpide nagusia: euskararako transkripzio praktiko
bat erabiltzea, euskal entziklopedia eta estilo-liburuek zabaldutako ildo nagusiarekin bat datorrena.
Euskararako transkripzio praktiko bat proposatzea ez da, noski, aztertutako lehen aukera. Lehenetsi
1
beharreko aukera, zalantzarik gabe, nazioarteko transliterazio-sistema bat –alfabeto latindarra erabiltzen
duten hizkuntza guztietarako balio duena– hartzea litzateke, baldin eta nazioartean adostasuna balego,
beste alfabeto batzuetan –grekoa, kasurako– gertatzen den moduan.
Zoritxarrez, gaur egun nazioartean ez dago adostasunik, ez da oraino sistema baturik adostu alfabeto
zirilikoa alfabeto latindar bihurtzeko. Badira, nolanahi ere, nazioarteko erakunde batzuek onetsitako transli2
terazio-sistemak , eta Errusiak berak eta alfabeto zirilikoa erabiltzen duten beste estatu batzuek badute siste1
Komeni da argi bereiztea transliterazio eta transkripzio kontzeptuak. Transliterazioa prozedura hertsia eta normalizatua da, idazkera-sistema
baten grafema bakoitzari beste idazkera-sistema bateko grafema bat edo grafema-talde bat esleitzen diona, ahoskera dena dela; hau da, teorian ez dago
hizkuntza jakin bati lotua, alfabeto bati lotua baizik. Horrek esan nahi du alfabeto hori erabiltzen duen edozein hizkuntzarentzat baliagarria dela. Transkripzioa, berriz, ez da hain sistema hertsia, eta helburu-hizkuntza bakoitzari lotua dago: jatorri-hizkuntzaren fonetika ahalik eta erarik zehatzenean jasotzea du helburu. Horrek esan nahi du sistema fonetiko-fonologiko bera edo bertsua duten hizkuntzentzat baino ez duela balio transkripzio bakoitzak.
2
Hauek dira transliterazio- eta transkripzio-sistema nagusiak:
– Transliterazio zientifikoa edo Nazioarteko Sistema Akademikoa. Kroazieraren alfabetoan oinarrituta dago, eta 1898an kodifikatu
zen Prusian, liburutegietan erabiltzeko. Hizkuntza eslaviarrei buruzko linguistikan erabili izan da. Hartan oinarritu dira GOST eta ISO
sistemak. Zeinu diakritikoak erabiltzen ditu
– GOST 16876-71 [errusieraz: ГОСТ 16876-71]. Sobietar Batasuneko Geodesia eta Kartografiako Administrazio Nazionalak sortu
zuen 1971n, eta nazioarteko estandar bat izan zen. 2002an, Estatu Burujabeen Erkidegoko Errusia, Armenia, Azerbaijan, Bielorrusia,
Kazakhstan, Kirgizistan, Tajikistan, Turkmenistan eta Uzbekistanek baztertu egin zuten GOST 16876-71 sistema, eta ISO 9 sistema
ofizialdu zuten GOST 7.79-2000 izenaz.
– ISO 9: 1995 (ISO erakundeak emandako nazioarteko transliterazio-estandarra, alfabeto zirilikoa erabiltzen duten hizkuntza eslaviarren
eta hizkuntza ez-eslaviarren karaktereak alfabeto latindarrera aldatzeko. Diakritikoak baliatuz, karaktere ziriliko bakoitzari karaktere
latindar baliokide bat esleitzen dion sistema unibokoa da. Horrek esan nahi du ISO 9 sistemaren bidez egindako transliterazio bat alfabeto
zirilikora eraman daitekeela atzera –alderantzizko transliterazioa–, baita jatorri-hizkuntza jakin gabe ere. Gaur egungo bertsioa 1995ekoa
da, eta ISO 9: 1986 bertsioa ordezkatu du (badira beste bi bertsio, are lehenagokoak: ISO/R 9: 1954 eta ISO/R 9: 1968).
– ALA-LC. Estatu Batuetako biblioteketan eta argitalpenetan erabiltzen da (ALA, American Library Association; LC, Library of Congress). Azken bertsioa 1997an argitaratu zuten ALA eta LC erakundeek. Sistemak, unibokoa izateko, diakritikoak eta karaktere-pareak
erabiltzen ditu. ALA-LC sistemak taula bat du alfabeto zirilikoa erabiltzen duen hizkuntza bakoitzerako.
– BGN/PCGN. Sistema aski irakurerraza eta ahoskaerraza da ingelesdunentzat (BNG, US Board on Geographic Names; PCGN, Permanent
Committee on Geographical Names for British Official Use). BGNk 1944an onartu zuen, eta PCGNk 1947an. Sistemak ez du dieresiaz
aparteko diakritikorik erabiltzen; horrez gainera, aukerakoa da puntu goratua (·) erabiltzea anbiguotasun batzuk saihesteko. Askotan,
sistemaren bertsio erraztu bat erabiltzen da ingelesezko argitalpenetan BGN/PCGN sistemak taula bat du alfabeto zirilikoa erabiltzen
duen hizkuntza bakoitzerako.
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ma ofizial bat zirilikoa transliteratzeko, zeinek berea, baina sistema horiek, oro har, ez dute lortu sustraitzerik
hizkuntza nagusietan, ia guztiek zeinu diakritiko bereziak erabiltzen baitituzte. Horregatik, hizkuntza nagusietan ez dira nazioarteko sistemak erabiltzen, eta hizkuntza bakoitzak bere sistema/k sortu du/ditu, hizkuntza
horietako bakoitzean letrak nola ahoskatzen diren oinarritzat harturik: transkripzio praktikoa, alegia.
Horren ondorioa, jakina, transkripzio-aniztasuna da. Adibidez, Errusiako Чебоксáры eta Грóзный
hiri-izenak honela idazten dira alfabeto latindarra erabiltzen duten hizkuntza batzuetan:
errusiera

ingelesa

gaztelania

frantsesa

alemana

katalana

errumaniera

Чебокса́ры Cheboksary Cheboksary Tcheboksary Tscheboksary Txeboksari Ceboksarî
Гро́зный
Grozny
Grozni
Grozny
Grosny
Grozni
Groznîi

suediera

Tjeboksary
Groznyj

Transkripzio praktikoak badu helburu argi bat: jatorriz alfabeto batean idatzitako izenak bigarren
alfabeto batera aldatzea, bigarren alfabetoa erabiltzen duten irakurleek beren irakurtze-ohiturak nabarmen hautsi edo behartu gabe irakurri ahal izan ditzaten. Hizkuntza idatzitik abiatzen da, baina kontuan hartzen ditu ahoskeraren gako nagusiak, jatorrizko ahoskera nabarmen ez desitxuratzearren. Hala ere,
esan beharra dago transkripzio praktikoa ez dela transkripzio fonetiko xehe eta guztiz fidagarria, transkripzio praktikoaren xedea ez baita hizkuntza arrotz bat ahoskatzen ikasteko sistema bat eraikitzea. Izen arrotzak irakurri ahal izateko hitzarmenezko arau praktiko bat besterik ez da.
Praktikotasun horrek gidaturik, grafia batzuk sinplifikatu egiten dira. Euskararako transkripzio
praktikoak oinarrizko hiru irizpide ditu:
– Irakurketa sinplifikatzea, espezializatu gabeko publikoarentzat onargarria eta ulergarria gerta
dadin, erabateko zehaztasunaren kaltetan bada ere.
– Idazketa sinplifikatzea, idazleen eta argitaratzaileen lana errazteko.
– Euskara batuaren sistema grafikoarekin bat datorren sistema bat antolatzea –ahal den neurrian–,
gure bi auzo-erdaren jarraitzaile hutsa izango ez dena, eta, ondorioz, aldaerak eta grafia-bikoiztasunak ahalik eta gehien murriztuko dituena.
Horiek horrela, erabilera-eremuak kontuan harturik, Euskaltzaindiak bide hauek hobesten ditu
errusiera, bielorrusiera, ukrainera eta bulgariera euskarara aldatzeko:
1. Goi-mailako lan akademikoetan edo espezializatuetan, erabateko zehaztasuna behar denean eta
alderantzizko transliterazioa egiteko modua ziurtatu behar denean, nazioarteko ISO 9 transliterazio-estandarra, bera baita, bai ISO Estandarizaziorako Nazioarteko Erakundeak, bai alfabeto
zirilikoa erabiltzen duten Errusia, Armenia, Azerbaijan, Bielorrusia, Kazakhstan, Kirgizistan,
Tajikistan, Turkmenistan eta Uzbekistan estatuek ofizial bihurtu dutena. Hala eta guztiz ere,
Nazio Batuen transliterazio-sistemak erabiltzea ere ezin da gaitzetsi.
2. Komunikabideetan, literaturan, irakaskuntza ez espezializatuan eta, oro har, dibulgazioan, hau
da, eguneroko erabileran, arau honetan ematen diren euskararako transkripzio praktikoak.
Euskararako transkripzio praktikoa prestatzeko erabilitako irizpideak
Alfabeto zirilikoa erabiltzen duten hizkuntza eslaviar horietako izenak euskaraz emateko, alfabeto
horren eta gurearen arteko korrespondentzia fonetikoekin batera, Europako hizkuntza nagusietan erabili
diren usadioak ere izan ditugu kontuan. Alde batetik, goi-mailako lan entziklopedikoetan eta zientzia-liburuetan letra batzuen gaineko zeinu diakritikoak (g�, ë, ê, ž, ï, ǔ, č, š, ŝ, è, û, â) ontzat eman badaitezke ere,
beste hizkuntzetako komunikabide eta ohiko argitalpenetan eskuarki egiten dena kontuan izanik, eta erraztearren, kendu egin ditugu zeinu horiek.
Eslaviar hizkuntzetan badira fenomeno berezi batzuk bokal azentugabeetan. Errusieraz, adibidez,
o azentugabea a gisa ahoskatzea. Hala, XIX. mendeko Толсmóй idazle ezaguna, guk eskuarki Tólstoi
deitua eta ahoskatua, errusieraz Talstóy gisa ezagutzen dute, eta Борúс ponte-izen ezaguna Barís ebakitzen, guk Bóris esan arren... Antzeko zerbait gertatzen da e azentugabe eta azentudunetan ere, eta horren
arabera e edota je, ié ebakitzen. Bestetik, kontsonante batzuen ondoko /i/ fonemak aurrekoa palatizatu
egiten du. Fenomeno horiek, ordea, ez dira islatu transkripzio praktikoan, hala jokatzen duten frantsesak,
gaztelaniak, ingelesak, alemanak, katalanak eta beste hizkuntza askok egiten duten modu berean. Aipatzekoa da, azkenik, hitz-bukaerako kontsonante hosdun edo ozenak (-b, -v, -d, -g) gortu edo hosgabe
ebakitzen direla (-p, -f, -t, -k).
Alfabeto zirilikoz idatzitako izenak euskarara...
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Euskararako prestatutako transkripzio-sistema praktikoak grafemen balioa eskaintzen du, baina ez,
nahitaez, grafema horiek kasu eta kokapen bakoitzean nola ahoskatu edo irakurri behar diren. Hau da,
katalanaren edo ingelesaren antzera, letrek, hitz bakoitzaren arabera, ebakera bat edo beste izan dezakete
eslaviar hizkuntzetan. Izan ere, hitza, azentua non duen, era ezberdinez irakurtzen da. Beraz, bokalak a, e,
i, o, u transkribatu ditugu, izan dezaketen irekiera, itxiera edo neutralizazio-maila kontuan hartu gabe.
Bestetik, ы bokala y gisa transkribatzea proposatzen da, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez eta alemanez
bezala. Grafema horrek gure i eta e arteko fonema bat adierazten du, ahoaren behealdean ebakia.
Goranzko diptongoak, ordea, euskal usadioekin bat, hitzaren hasieran ja, je, jo, ju gisa eman dira
(Cf. euskaraz jaka, jetzi, joko, jausi...), baina hitzaren barruan eta bukaeran ia, ie, io, iu (anaia, zelaiek,
deiok bezala). Beheranzkoak, aldiz, beti ai, ei, oi, ui.
Kontsonante batzuen ondoko i fonemak aurrekoa palatizatu arren (ni > ñ, li > ll, ti > tt...), errusieraren eta beste eslaviar hizkuntza batzuen fenomeno automatiko hori ez da transkribatu, ez eta sandhi bilakaerak ere (Cf. euskaraz ez dakit ba > eztakipa). Beraz, latindar alfabetoan idatziriko alemanezko testu
batean bezala, non irakurtzen jakiteaz gainera, ie taldea alemanez i luze gisa irakurri behar dela jakin behar
den, eta Diesel abizena /dīzel/ ahoskatu, eslaviar hizkuntzetan ere badira kontuan hartu beharreko beste
arauak ere, hemen azaltzekoak ez direnak.
Gainerako fonemei dagokienez (б, в, г, ґ, ѓ, д, ж, з, ѕ, й, к, л, м, н, њ, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ,
я...), haien transkripzio-taula ematen da, grafema berak eslaviar hizkuntza guztietan beti balio berbera ez
duela izaten gogorarazirik.
Transkripzio-taula prestatzean, ahaleginak egin dira argitasuna eta euskal erabilera adosteko, eta,
ahal izan den neurrian, nazioartekotasuna ere zaintzeko. Horren ondorioz, euskal hitzetan inoiz gertatzen
ez diren bi digrafo erabili dira: zh eta kh.
– Zirilikoko ж letra transkribatzeko, zh digrafoa proposatzen da. Adibidez, Pasternak errusiar
idazlearen Доктор Живаго nobela famatuan agertzen da letra hori. Nobela horretako pertsonaia
nagusiaren izena, gaztelaniaz eta ingelesez, Zhivago transkribatu da, eta frantsesez eta katalanez,
berriz, Jivago. Grafema hori transkribatzeko ez da komeni j letra erabiltzea, letra horren euskarazko ahoskera oinarrizkoa, Euskaltzaindiaren euskara batuaren ahoskera zaindua arauaren arabera (87. araua), <y> baita (Iparraldeko edo Bizkaiko mendebaldean, adibidez, duen balioaz) eta
j letra beste kasu batzuetan erabiltzen baita transkripzio-taulan. Horregatik hobetsi da zh digrafoa,
frantsesezko j gisa (edo Lekeition, Otxandion edo Legution mendija ebakitzen den bezala) ahoskatzeko.
– Zirilikoko х letra transkribatzeko, kh digrafoa proposatzen da, gaztelaniazko j gisa (Gipuzkoan
eskuarki joan, jaun, jator edo josi hitzak ebakitzen diren bezala) ahoskatzeko, frantsesez, ingelesez eta katalanez egiten den moduan. Adibidez, Чeхов errusiar idazlea Txekhov transkribatzekoa da.
2. ALFABETO ZIRILIKOAREN EUSKARARAKO TRANSKRIPZIO PRAKTIKOA
Errusiera, bielorrusiera, ukrainera eta bulgarieraren euskararako transkripzio praktikoa
Zutabeen esanahia
1. Errusiera / Bielorrusiera / Ukrainera / Bulgariera: letra alfabeto zirilikoan (letra lau hizkuntzetakoa izan daiteke, hirukoa, bikoa edo bakarrekoa)
2. Euskararako transkripzio praktikoa (eu)
3. Gaztelaniarako transkripzio praktikoa (es)
4. Frantseserako transkripzio praktikoa (fr)
5. Ingeleserako transkripzio praktikoa (en)
6. Katalanerako transkripzio praktikoa (ca)
7. Alemanerako transkripzio praktikoa (de)
8. ISO 9 nazioarteko transliterazio-sistema
9. Bielorrusiako transkripzio-sistema ofiziala; Ukrainako transkripzio-sistema ofiziala; Bulgariako transkripzio-sistema ofiziala
10. Oharrak
Alfabeto zirilikoz idatzitako izenak euskarara...

je
e
ie
e

e
Ekaterinburg
El’cin
e
Andreev
Dostoevskij

e
Perm
je
Jekaterinburg
Jelzin
je
Andrejew
Dostojewski

e
Perm
ie
Iekaterinburg
Ieltsin
ie
Andreiev
Dostoievski

e
Perm
ye
Yekaterinburg
Yeltsin, Eltsin
ye
Andreyev
Dostoyevsky

g (e edo i
aurrean, gu)
Arkhanguelsk
Novgorod
h
Hrodna
Hadiatch

e
Perm
ie
Iekaterinburg
Eltsine
ïe (и ondoren
izan ezik)
Andreïev
Dostoïevski
ie
Prokopievsk

g (e edo i aurrean,
gu)
Arjánguelsk
Nóvgorod
h
Hrodna
Hadiach

g

d
Krasnodar

e
Perm
e ( ye)
Ekaterimburgo
Yeltsin
ie
Andreiev
Dostoievski
ie
Prokopievsk

g
Arkhangelsk
Novgorod

h
Hrodna
Hadiatx

g

d
Krasnodar

e
Perm

je
Jekaterinburg
Jeltsin

ie
Andreiev
Dostoievski

ie
Prokopievsk

Г, г
Арха́нгельск
Новгород

Г, г
(be) Гродна
(uk) Гадяч

Ґґ
(uk)

Д, д
Краснода́р

Е, е
(1)
Пермь
(2)
Екатеринбу́рг
Ельцин
(3)
Андреев
Достоевский
(4)
Прокопьевск

d
Krasnodar

g

ye
Prokopyevsk

d
Krasnodar

ie
Prokopievsk

d
Krasnodar

g

je
Prokopjewsk

d
Krasnodar

g

e
Prokop’evsk

e
Perm’

d
Krasnodár

g̀

g
Grodna
Hadâč

h
Hrodna
Hadjatsch

h
Hrodna
Hadiatx

h
Hrodna
Hadiach

g

g
Arhángel’sk
Novgorod

g
Archangelsk
Nowgorod

g (e edo i
aurrean, gu)
Arkhànguelsk
Novgorod

g
Arkhangelsk
Novgorod

v
Novosibírsk

b
Novosibírsk

w
Nowosibirsk

b
Nowosibirsk

v
Novossibirsk

b
Novossibirsk

ie
e

ie
e

d
(дж = dž)
(дз = dz)
d
d

g

h
h, gh3

g

v
Novosibirsk

v
Novossibirsk

v
Novosibirsk

v
Novosibirsk

b
Novosibirsk

a
Arhángel’sk

В, в
Новосиби́рск

b
Novossibirsk

a
Archangelsk

b
Novosibirsk

a
Arkhànguelsk

b
Novosibirsk

a
Arkhangelsk

ISO 9

Б, б
Новосиби́рск

a
Arkhanguelsk

de

a
Arjánguelsk

ca

a
Arkhangelsk

en

А, а
Архáнгельск

fr

es

eu

transkripzio
oﬁzialak
bielorrusiera
ukrainera
bulgariera
a
a
a
b
b
b
v
v
v

Errusiera
Bielorrusiera
Ukrainera
Bulgariera

(4)
ь edo ъ ondoren

(3)
bokal ondoren

(2)
hitzaren hasieran

(1)
beherago zehazten
diren kasuetan izan
ezik

kasu guztietan

Hrodna
(Bielorrusierako
sistema oﬁziala)
Hadiach
(Ukrainako sistema
oﬁziala)
Letra hau
ukraineraz baino ez
dago

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan
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i
Minsk
Illichivsk

i / yi (hitz-hasieran)

i
Novosibirsk
y
Halych

i
Minsk
Illitxivsk

i / ji (hitz-hasieran)
Jizhakevitx

i
Novosibirsk

y
Halytx

І, і
(be) Мінск
(uk) Іллічівськ

Ї, ї
(uk) Їжакевич

И, и
Новосиби́рск

И, и
(uk) Галич

z
Kazán

z
Kazan

je (hitz-hasieran) / ie ye (hitz-hasieran) /
(gainerako kasuetan)
ie
Jenakiieve
Yenakiieve
zh4
zh
Nizhni
Nizhni
Voronezh
Vorónezh
Brezhnev
Brézhnev
Zhivago
Zhivago

io
Piotr
Potiomkin /
Potemkin
Orel / Oriol

З, з
Каза́нь

Ж, ж
Ни́жний
Воро́неж
Бре́жнев
Живаго

Є, є
(uk) Єнакієве

io
Piotr
Potiomkin
Oriol
Koroliov

o
Gorbatxov
Khrustxov

e
Elena
o
Gorbachov
Jruschov

e
Elena

Е, е
(bg) Елена

Ё, ё
(1)
Горбачёв
Хрущёв
(2)
Пётр
Потёмкин
Орёл
Королёв

es

eu

Errusiera
Bielorrusiera
Ukrainera
Bulgariera

y
Halych

i
Novosibirsk

i / yi (hitz-hasieran)
Yizhakevych

ï / yi (hitzhasieran)
i (ï bokal
ondoren, и
ondoren izan
ezik)
Novossibirsk
y
Halytch

i
Minsk
Illichivsk

z
Kazan

i
Minsk
Illitchivsk

z
Kazan

j
Nijni
Voronej
Brejnev
Jivago

ye (hitz-hasieran) /
ie
Yenakiieve
zh
Nizhny
Voronezh
Brezhnev
Zhivago

yo, e
Pyotr
Potyomkin
Oryol / Orel
Korolyov / Korolev

io
Piotr
Potemkine /
Potiomkine
Orel / Oriol
Koroliov
ie
Ienakiieve

e
Gorbachev
Khrushchev

e
Elena

en

e
Gorbatchev
Khrouchtchev

e
Elena

fr

i
Novossibirsk

i
Minsk

z
Kazan

j
Nijni
Voronej
Brèjnev
Jivago

io
Piotr
Potiomkin
Oriol
Koroliov

o
Gorbatxov
Khrusxov

e
Elena

ca

y
Halytsch

i
Nowosibirsk

i
Halič

i
Novosibírsk

ï
Ïžakevič

ì
Mìnsk
Ìllìčìvs’k
i
Minsk
Illitschivsk
ji

z
Kazán’

ž
Nižnij
Vorónež
Bréžnev
Živago

ê
Ênakìêve

ë
Pëtr
Potëmkin
Orël
Korolëv

ë
Gorbačëv
Hruŝëv

e
Elena

ISO 9

s
Kasan

sch
Nischni
Woronesch
Breschnew
Schiwago

je
Jenakijewe

jo
Pjotr
Potjomkin
Orjol
Koroljow

o
Gorbatschow
Chruschtschow

e
Elena

de

kasu guztietan
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gainerako
kontsonanteen
ondoren, hitzhasieran, bokal
artean eta ь edo ъ
ondoren

y

i

i / yi (hitzhasieran)

Letra hau ez dago
bielorrusieraz

Letra hau
bielorrusieraz eta
ukraineraz baino ez
dago
Letra hau
ukraineraz baino ez
dago

kasu guztietan

z
z
z
i
i

kasu guztietan

ž
zh3
zh

Letra hau
ye (hitz-hasieran)
ukraineraz baino ez
/ ie
dago

jo (hitz-hasieran)/
io

jo (hitz-hasieran)/ ж, ч, ш eta щ letren
io
ondoren

e

transkripzio
oﬁzialak
bielorrusiera
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ï
Maïkop
Tolstoï

i
Maikop
Tolstói
k
Cheboksary
l
Cheliábinsk
m
Samara
n
Magadán
Solzhenitsyn
o
Novosibirsk
p
Perm
r
Novosibirsk
s
Novosibirsk

i
Maikop
Tolstoi

k
Txeboksary

l
Txeliabinsk

m
Samara

n
Magadan
Solzhenitsin

o
Novosibirsk

p
Perm

r
Novosibirsk

s
Novosibirsk

К, к
Чебокса́ры

Л, л
Челя́бинск

М, м
Сама́ра

Н, н
Магадан
Солженицын

О, о
Новосиби́рск

П, п
Пермь

Р, р
Новосиби́рск

С, с
Новосиби́рск

r
Novosibirsk
s
Novosibirsk

s (bi bokalen
artean: ss)
Novossibirsk

p
Perm

r
Novossibirsk

p
Perm

o
Novosibirsk

n
Magadan
Solzhenitsyn

n (ne hitzaren
amaieran, baldin
eta и edo ы
ondoren bada)
Magadan
Soljenitsyne
o
Novossibirsk

m
Samara

l
Chelyabinsk

k
Cheboksary

y
Maykop
Tolstoy

y
Yoshkar-Ola

m
Samara

l
Tcheliabinsk

k
Tcheboksary

i
Iochkar-Ola

y
Yoshkar-Olá

j
Joxkar-Ola

ez da transkribatzen
Nizhny
Dostoyevsky
Grozny

ez da
transkribatzen
Nijni
Dostoïevski
Grozny

ez da transkribatzen
Nizhni
Dostoievski
Grozni

ez da transkribatzen
Nizhni
Dostoievski
Grozny

Й, й
(1)
Ни́жний
Достоевский
Грозный
(2)
Йошкар-Ола
(3)
Майко́п
Толстой

en

fr

es

eu

Errusiera
Bielorrusiera
Ukrainera
Bulgariera

r
Nowosibirsk
s
Nowosibirsk

s (bi bokalen
artean: ss)
Novossibirsk

p
Perm

o
Nowosibirsk

n
Magadan
Solschenizyn

m
Samara

l
Tscheljabinsk

k
Tscheboksary

i
Maikop
Tolstoi

r
Novossibirsk

p
Perm

o
Novossibirsk

n
Magadan
Soljenitsin

m
Samara

l
Txeliabinsk

k
Txeboksari

i
Maikop
Tolstoi

j
Joschkar-Ola

ez da transkribatzen
Nischni
Dostojewski
Grosny

ez da
transkribatzen
Nijni
Dostoievski
Grozni
i
Ioixkar Olà

de

ca

s
Novosibírsk

r
Novosibírsk

p
Perm’

o
Novosibírsk

n
Magadan
Solženicyn

m
Samára

l
Čeljabinsk

k
Čeboksary

j
Majkóp
Tolstoj

j
Joškar-Ola

j
Nižnij
Dostoevskij
Groznyj

ISO 9

o
o
o
p
p
p
r
r
r
s
s
s

n
n
n

l
l
l
m
m
m

j
y
y
j
i
y
k
k
k

transkripzio
oﬁzialak
bielorrusiera
ukrainera
bulgariera

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

(3)
gainerako kasuetan

(2)
hitz-hasieran

(1)
amaieran <ий> edo
<ый> duten
hitzetan5
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u
Ufá
w
Bykhaw
f
Ufá
j
Jabárovsk
Chéjov
ts
Novokuznetsk
ch
Cheliábinsk
sh
Yoshkar-Olá
Pushkin
shch
Blagoveshchensk
Shchedrin

u
Ufa

u
Bykhau

f
Ufa

kh
Khabarovsk
Txekhov

ts2
Novokuznetsk

tx2
Txeliabinsk

2

x
Joxkar-Ola
Puxkin

stx
Blagovestxensk
Stxedrin

xt
Targovixte

ez da transkribatzen

a
Veliko Tarnovo

У, у
Уфа́

Ў, ў
(be) Быхаў

Ф, ф
Уфа́

Х, х
Хаба́ровск
Че́хов

Ц, ц
Новокузне́цк

Ч, ч
Челя́бинск

Ш, ш
Йошкар-Ола
Пушкин

Щ, щ
Благове́щенск
Щедрин

Щ, щ
(bg)
Търговище

Ъ, ъ

Ъ, ъ
(bg)
Велико Търново
a
Veliko Tarnovo

ez da transkribatzen

sht
Targovishte

t
Vladivostok

t
Vladivostok

Т, т
Владивосто́к

2

es

eu

Errusiera
Bielorrusiera
Ukrainera
Bulgariera

a
Veliko Tarnovo

a
Veliko Tarnovo

ez da transkribatzen

ez da
transkribatzen

a
Veliko Tarnovo

ez da
transkribatzen

shch
Blagoveshchensk
Shchedrin
sht
Targovishte

sx
Blagowesxensk
Sxedrin

sh
Yoshkar-Ola
Pushkin

a
Weliko Tarnowo

ez da transkribatzen

scht
Targowischte

schtsch/stsch
Blagoweschtschensk
Schtschedrin

sch
Joschkar-Ola
Puschkin

x (bokal ondoren,
ix)
Ioixkar Olà
Puixkin

z
Nowokusnezk

ch
Chabarowsk
Tschechow

f
Ufa

u
Bychau

u
Ufa

t
Wladiwostok

de

tsch
Tscheljabinsk

ts
Novokuznetsk

kh
Khabarovsk
Txékhov

f
Ufà

u
Ufà

t
Vladivostok

ca

tx
Txeliabinsk

ch
Chelyabinsk

ts
Novokuznetsk

kh
Khabarovsk
Chekhov

f
Ufa

w
Bykhaw

u
Ufa

t
Vladivostok

en

cht
Targovichte

chtch
Chtchedrine

ch
Iochkar-Ola
Pouchkine

tch
Tcheliabinsk

ts
Novokouznetsk

kh
Khabarovsk
Tchekhov

f
Oufa

w
Bykhaw

ou
Oufa

t
Vladivostok

fr

˝
Veliko T’’rnovo

˝

ŝ

ŝ
Blagoveŝensk
Ŝedrin

š
Joškar-Ola
Puškin

č
Čeljabinsk

c
Novokuzneck

h
Habarovsk
Čehov

f
Ufá

ǔ
Byhaǔ

u
Ufá

t
Vladivostók

ISO 9

a

sht

sch

š
sh3
sh

f
f
f
ch
kh3
h
c
3
ts
ts
č
3
ch
ch

ú

transkripzio
oﬁzialak
bielorrusiera
ukrainera
bulgariera
t
t
t
u
u
u

kasu guztietan

kasu guztietan
(Letra hau
bielorrusieraz eta
ukraineraz ez dago)

kasu guztietan

kasu guztietan
(Letra hau
bielorrusieraz ez
dago)

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

kasu guztietan

Letra hau
bielorrusieraz baino
ez dago

kasu guztietan

kasu guztietan
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6

5

4

3

yu
Yuri
Yuzhny
yu
Tyumen

iou
Iouri
Ioujny
iou (ïou bokal
ondoren, «и»
ondoren izan
ezik)
Tioumen

yu
Yuri
Yuzhny
iu
Tiumén

ya
Yaroslavl

ya
Krasnoyarsk
Mayakovski

ju
Juri
Juzhny

iu
Tiumen

ja
Jaroslavl

ia
Krasnoiarsk
Maiakovski

ya
Yaroslavl

ya
Krasnoyarsk
Mayakovsky

ia (ïa bokal
ondoren, «и»
ondoren izan
ezik)
Krasnoïarsk
Maïakovski

e
Ulan-Ude

ia
Iaroslavl

e
Oulan-Oude

ia
Krasnoiarsk
Maiakovski

ia
Iaroslavl

iu
Tiumen

iu
Iuri
Iujni

ja
Krasnojarsk
Majakowski

ja
Jaroslawl

ju
Tjumen

ju
Juri
Juschny

e
Ulan-Ude

ez da transkribatzen
Tjumen
Dalnegorsk

ez da
transkribatzen
Tiumen
Dalnegorsk
e
Ulan-Udè

y
Tscheboksary

de

i
Txeboksari

ca

‘

â
Krasnoârsk
Maâkóvskij

â
Âroslavl’

û
Tûmen’

˝

ia
ia
ya

ja
ya
ya

iu
iu
yu

ju
yu
yu

e

è
Ulán-Udè́
û
Ûrij
Ûžnyj

ʹ
ʹ6
y

y

ʹ
Tûmen’
Dal’negórsk

y
Čeboksáry

ISO 9

transkripzio
oﬁzialak
bielorrusiera
ukrainera
bulgariera

(2)
gainerako kasuetan

(1)
hitzaren hasieran

(2)
gainerako kasuetan

(1)
hitz-hasieran

kasu guztietan
(Letra hau
bulgarieraz eta
ukraineraz ez dago)

kasu guztietan
(Letra hau
ukraineraz eta
bulgarieraz ez dago)

Oharra

gh erabiltzen da зг (zgh) transliteratzeko, ж (zh) letraren transliterazioarekin ez nahastearren.
Ukrainerazko ж, х, ц, ч eta ш kontsonanteak bikoiztuta daudenean, bakundu egin daitezke transliterazioa erraztearren. Adibidez: Запоріжжя→Zaporizhia translitera daiteke, eta ez derrigor Zaporizhzhia.
Ukraineraz, <ий> digrafoaren amaierako <й> grafema transkribatu ohi da beste hizkuntzetan, baina, errusierarekiko koherentziaz, euskaraz ez transkribatzea proposatzen da.
Apostrofoa eta ь zeinua transliteratu gabe utz daitezke (adibidez, Львів→Lviv translitera daiteke, eta ez derrigor L’viv), ьо eta ьї kasuetan izan ezik; haiek ’o eta ’i transliteratzen dira beti.

’

Я, я
(1)
Ярославль
(2)
Красноя́рск
Маяко́вский

Ю, ю
(1)
Юрий
Южный
(2)
Тюме́нь

e
Ulán-Udé

e
Ulan-Ude

Э, э
Ула́н-Удэ́

ez da transkribatzen
Tyumen
Dalnegorsk

ez da
transkribatzen
Tioumen
Dalnegorsk

ez da transkribatzen
Tiumén
Dalnegorsk

ez da transkribatzen
Tiumen
Dalnegorsk

Ь, ь
Тюме́нь
Дальнего́рск

y
Cheboksary

y
Tcheboksary

y
Cheboksary

y
Txeboksary

en

Ы, ы
Чебокса́ры

fr

es

eu

Errusiera
Bielorrusiera
Ukrainera
Bulgariera
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3. ADIBIDEAK
Hona hemen aurreko transkripzio-taula aplikatuz nola transkribatzen diren euskarara jatorriz alfabeto zirilikoan idatzitako zenbait pertsona-izen ezagun (leku-izenen adibideak Europako hiriei buruzko
arauan ikus daitezke):
euskara

jatorrizko
idazkera

gaztelania

frantsesa

ingelesa

alemana

ISO 9

Bielorrusia
Aliaksandr
Lukaxenka
(bielorrusieratik
transkribatua)

Аляксандр
Лукашэнка
(bielorrusiera)
Александр
Лукашенко
(errusiera)

Aleksandr
Lukashenko

Aliaksandr Loukachenka
/ Aleksandr
Loukachenko

Alexander
Lukashenko

Aljaksandr
Lukaschenka

Alâksandr
Lukašènka

Stanislau
Xuxkevitx

Станісла́ў
Шушке́віч

Stanislaw
Shushkevich

Stanislaw
Chouchkievitch

Stanislau
Shushkevich

Stanislau
Schuschkewitsch

Stanіsláў
Šuškévіč

Bulgaria
Aleksandar
Stamboliiski
(transliterazio
oﬁziala:
Aleksandar
Stamboliyski)

Александър
Стамболийски

Alejandro
Stamboliski

Alexandre Stambolijski

Aleksandar
Stamboliyski

Aleksandar
Stambolijski

Aleksand’’r
Stambolijski

Georgi
Parvanov
(transliterazio
oﬁziala: Georgi
Parvanov)

Георги
Първанов

Georgi Parvanov

Gueorgui Parvanov

Georgi
Parvanov

Georgi Parwanow

Georgi
P’’rvanov

Khristo
Stoitxkov
(transliterazio
oﬁziala: Hristo
Stoichkov)

Христо
Стоичков

Hristo Stoichkov

Hristo Stoitchkov

Hristo/Khristo
Stoichkov

Christo
Stoitschkow

Hristo
Stoičkov

Todor Zhivkov
(transliterazio
oﬁziala: Todor
Zhivkov)

Toдор Живков

Todor Zhivkov

Todor Jivkov

Todor Zhivkov

Todor Schiwkow

Todor Živkov

Aleksandr
Puxkin

Алекса́ндр
Пу́шкин

Aleksandr Pushkin

Alexandre Pouchkine

Alexander
Pushkin

Alexander
Puschkin

Aleksándr
Púškin

Aleksandr
Solzhenitsin

Алекса́ндр
Солжени́цын

Aleksandr
Solzhenitsyn

Alexandre Soljenitsyne

Aleksandr
Solzhenitsyn

Alexander
Solschenizyn

Aleksándr
Solženícyn

Andrei
Sakharov

Андре́й
Са́харов

Andréi Sájarov

Andreï Sakharov

Andrei
Sakharov

Andrei Sacharow

Andréj
Sáharov

Anton Txekhov

Анто́н Че́хов

Antón Chéjov

Anton Tchekhov

Anton
Chekhov

Anton Tschechow

Antòn
Chéchov

Boris Jeltsin

Борис Ельцин

Boris Yeltsin

Boris Eltsine

Boris Yeltsin

Boris Jelzin

Boris El’cin

Dmitri
Medvedev

Дми́трий
Медве́дев

Dmitri Medvédev

Dmitri Medvedev

Dmitry
Medvedev

Dmitri Medwedew

Dmitrij
Medvedev

Dmitri
Xostakovitx

Дмитрий
Шостакович

Dmitri
Shostakóvich

Dmitri Chostakovitch

Dmitry
Shostakovich

Dmitri
Schostakowitsch

Dmitrij
Šostakovič

Fiodor
Dostoievski

Фёдор
Достое́вский

Fiódor Dostoievski

Fiodor Dostoïevski

Fyodor
Dostoyevsky

Fjodor
Dostojewski

Fёdor
Dosto’evskij

Igor Stravinski

Игорь
Стравинский

Ígor Stravinski

Igor Stravinski

Igor Stravinsky

Igor Strawinski

Igor’
Stravinskij

Errusia

Iosif Stalin

Иосиф Сталин

Iósif Stalin

Joseph Staline

Josef Stalin

Josef Stalin

Iosif Stalin

Juri Gagarin

Ю́рий Гага́рин

Yuri Gagarin

Iouri Gagarine

Yuri Gagarin

Juri Gagarin

Û́rij Gagárin
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euskara
Lenin (Vladimir
Ilitx Ulianov)

jatorrizko
idazkera
Ле́нин
(Владимир
Ильич Ульянов)

Лeв Трóцкий
Leon Trotski
(Lev Davidovitx (Лeв Давидович
Bronstein)
Бронштéйн)
Leonid
Brezhnev
Lev Tolstoi
Maksim Gorki
(Aleksei
Maksimovitx
Pexkov)
Maria
Xarapova7
Mikhail
Gorbatxov
Nikita
Khrustxov
Nikolai
RimskiKorsakov
Piotr Txaikovski

Rudolf
Khametovitx
Nuriev8

Vladimir
Maiakovski
Vladimir Putin

gaztelania

1023
frantsesa

Lenin
(Vladímir Ilich
Uliánov)

Lénine (Vladimir Ilitch
Oulianov)

León Trotski (Lev
Davídovich
Bronstein)

Léon Trotski (Lev
Davidovitch Bronstein)

ingelesa
Lenin
(Vladimir
Ilyich
Ulyanov)
Leon Trotsky
(Lev
Davidovich
Bronstein)
Leonid
Brezhnev
Leo Tolstoy /
Lev Tolstoy

alemana

ISO 9

Lenin
Lénin
(Wladimir Iljitsch (Vladimir Il’ič
Ul’ânov)
Uljanow)
Leo Trotzki (Lew
Dawidowitsch
Bronstein)

Lev Tróckij
(Lev
Davidovič
Bronštéjn)
Leonid
Brežnev

Леонид
Брежнев

Leonid Brézhnev

Léonid Brejnev

Лев Толсто́й

Lev Tolstói / León
Tolstoy

Léon Tolstoï / Lev
Tolstoï

Maksim/Máximo
Gorki (Alekséi
Maksímovich
Péshkov)

Maxime Gorki (Alekseï
Maksimovitch Pechkov)

Mariya Sharápova

Maria Sharapova/
Charapova

Mijaíl Gorbachov

Mikhaïl Gorbatchev

Nikita Jrushchov

Nikita Khrouchtchev

Nikolái RimskiKórsakov

Nikolaï RimskiKorsakov

Piotr Chaikovski

Piotr Tchaïkovski

Rudolf Xämät ulı
Nuriev/ Rudolf
Jametovich
Nureyev

Roudolf Khametovitch
Nouriev

Rudolf
Khametovich
Nureyev

Rudolf
Chametowitsch
Nurejew

Rudol’f
Hametovič
Nuriev

Vladímir
Mayakovski

Vladimir Maïakovski

Vladimir
Mayakovsky

Wladimir
Majakowski

Vladímir
Maâkóvskij

Vladímir Putin

Vladimir Poutine

Vladimir Putin

Wladimir Putin

Vladímir Pútin

Andriy
Shevchenko
Yulia
Tymoshenko
Leonid
Kuchma
Viktor
Yushchenko

Andrij
Schewtschenko
Julija
Tymoschenko

Andrіj
Ševčenko
Ûlіâ
Timošenko

Максим
Горький
(Алексе́й
Макси́мович
Пе́шков)
Мари́я
Шара́пова
Михаи́л
Горбачёв
Никита Хрущёв
Николай
РимскийКорсаков
Пётр
Чайковский
Рудольф
Хаметович
Нуриев
(errusiera)
Rudolf Xämät
ulı Nuriev
(tatarera)
Влади́мир
Маяко́вский
Влади́мир
Пу́тин

Maxim Gorky
(Aleksey
Maksimovich
Peshkov)
Maria
Sharapova
Mikhail
Gorbachev
Nikita
Khrushchev
Nikolai
RimskyKorsakov
Pyotr
Tchaikovsky

Leonid Breschnew
Lew Tolstoi

Lev Tolstój

Maxim Gorki
(Alexei
Maximowitsch
Peschkow)

Maksim
Gor’kij
(Alekséj
Maksímovič
Péškov)

Maria Scharapowa
Michail
Gorbatschow
Nikita
Chruschtschow
Nikolai RimskiKorsakow
Pjotr Tschaikowski

Mariya
Sharapova
Mihaíl
Gorbačëv
Nikita Hruŝëv
Nikolaj
RimskijKorsakov
Pëtr
Čajkovskij

Ukraina
Andrii
Xevtxenko
Julia
Tymoxenko

Андрій
Шевченко
Юлія
Тимошенко

Leonid Kutxma

Леонід Кýчма

Viktor
Justxenko

Andriy Shevchenko

Andriï Chevtchenko

Yúliya Tymoshenko

Ioulia Tymochenko

Leonid Kuchma

Leonid Koutchma

Віктор Ющенко Víktor Yúshchenko

Viktor Iouchtchenko

Leonid Kutschma Leonіd Kýčma
Wiktor
Juschtschenko

Vіktor Ûŝenko

Euskaltzaindiak 2009ko otsailaren 27an onartua, Donostian

7
8

AEBn bizi denez, euskaraz ohikoa da ingeles grafiaz idaztea (baita frantsesez eta gaztelaniaz ere).
Ohikoa da Nureyev grafiaz idaztea, izen artistikoa grafia horrekin zabaldu baitzen.
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4. ERANSKINA: ERRUSIERA, BIELORRUSIERA, UKRAINERA ETA BULGARIERAREN
TRANSLITERAZIO OFIZIALEN EGOERA
Errusiera
Errusierazko izenak –eta, oro har, alfabeto zirilikoa erabiltzen duten gainerako hizkuntzen izenak–
latindar alfabetora aldatzeko, hainbat transliterazio-sistema daude. Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna estatu ohiak GOST 16876-71 sistema ofizial bihurtu zuen 1971n, eta Nazio Batuen Erakundeak sistema hori bera onartu zuen 1987an. Dena den, 2002an Errusiak ISO 9 sistema ofizial bihurtu zuen GOST
7.79-2000 izenaz. Nolanahi ere, nazioarteko transliterazio-sistemak, zeinu diakritiko bereziak erabiltzen
baitituzte, ez dira errotu ohiko erabileran, eta hizkuntza nagusi gehienetan transkripzio praktikoak erabiltzen dira, hizkuntza bakoitzaren grafiara eta ahoskeraren arabera moldatuak.
Bielorrusiera
Errusierarekin eta, oro har, alfabeto zirilikoa erabiltzen duten gainerako hizkuntzekin gertatzen
9
den bezala, sistema bat baino gehiago dago bielorrusierazko izenak latindar alfabetora aldatzeko .
Gainera, Bielorrusian bertan bi sistema ofizial daude: GOST 7.79 sistema (ISO 9 sistema bera da),
toponimiarako izan ezik; eta toponimiarako sistema («Инструкция по транслитерации географических
названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита»: bielorrusierazko izen geografikoak latindar alfabetora transliteratzeko jarraibidea), 2000. urtean onartua; 2007. urtean berrikusia
izan zen, eta digrafo batzuk kendu ziren, Nazio Batuen aholkuari jarraituz. Sistema hori da, hain zuzen,
Nazio Batuen UNGEGN taldeak aholkatzen duena, baina Nazio Batuek ez dute oraindik ofizialki sis10
tema hori onartu .
Nolanahi ere, nazioarteko transliterazio-sistemak, zeinu diakritiko bereziak erabiltzen baitituzte, ez
dira errotu ohiko erabileran, eta hizkuntza nagusi gehienetan transkripzio praktikoak erabiltzen dira, hizkuntza bakoitzaren grafiara eta ahoskeraren arabera moldatuak.
Ukrainera
Errusierarekin eta, oro har, alfabeto zirilikoa erabiltzen duten gainerako hizkuntzekin gertatzen den
bezala, sistema bat baino gehiago dago ukrainerazko izenak latindar alfabetora aldatzeko. Gainera, bi
transliterazio-sistema ofizial daude Ukrainan:
– Ukrainako transliterazio-sistema ofiziala , 1996an ezarria Ukrainako leku-izenak ukraineratik
ingelesera transliteratzeko. Ukrainaren independentzia aurretik –1991– leku-izenak errusieratik aldatzen ziren latindar alfabetora, eta hori aldatzeko ofizial bihurtu zuen Ukrainak bere
sistema. Sistema, berez, ingeleserako baino ez da ofiziala, eta Nazio Batuen Erakundeak erabiltzen du, baita estatu batzuen atzerri-zerbitzu ofizialek ere. Sistemak ez du diakritikorik
erabiltzen.
11

– Ukrainako pasaporteetan pertsona-izenak transliterazio-sistema ofiziala, 2007an Ukrainako Ministro
Kontseiluak ofizial bihurtua. 1996an leku-izenetarako ofizial bihurtutako sistema bera da. Lehenetsitako transliterazio-sistema da pasaporteetan ukrainerazko pertsona-izenak ingelesez agerrarazteko. Hala ere, norberak aukera du nahi duen ingelesezko grafia emateko bere izen-deiturei.
Nazioarteko transliterazio-sistemak ez dira errotu hizkuntzetan, zeinu diakritiko bereziak erabiltzen
baitituzte, eta hizkuntza nagusi gehienetan transkripzio praktikoak erabiltzen dira, hizkuntza bakoitzaren
grafiara eta ahoskerara hurbiltzen direnak.

9
Bielorrusiera latindar alfabetoan ere idatzi zen garai batean, baina gaur egun ez da ofiziala.
10
No romanization system for Byelorussian (Belarusian) has been approved at the United Nations conferences on the standardization of
geographical names (REPORT ON THE CURRENT STATUS OF UNITED NATIONS ROMANIZATION SYSTEMS FOR GEOGRAPHICAL NAMES. Compiled by the UNGEGN Working Group on Romanization Systems. Version 3.0, March 2008) (http://www.eki.ee/wgrs/
rom2_be.pdf)
11
http://www.brama.com/art/transliterationu.html (ukraineraz); http://www.rada.gov.ua/translit (ingelesez)
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Bulgariera
2007ko urtarrilaren lehenaz geroztik, bulgariera hizkuntza ofiziala da Europar Batasunean. Bulgariera
latindar alfabetora aldatzeko, hainbat sistema daude, nazioartekoak (zeinu diakritikoak erabiltzen dituzte)
eta hizkuntza bakoitzerako transkripzio praktikoak (zeinu diakritikorik erabiltzen ez dituztenak). Bulgariako estatuak, duela gutxi arte, ez zuen transliterazio-sistema ofizialik. Ikusirik Bulgarian bertan gero eta
gehiago erabiltzen zela alfabeto latindarra komunikazio-sistema berrietan (mezu elektronikoak, telefono
bidezko mezuak), eta hor zebilen irizpide-aniztasunari kaltegarri iritzita, Bulgariako Gobernuak diakritikorik gabeko sistema bat ofizial bihurtu du alfabeto zirilikoz idatzitako bulgariera latindar alfabetora
aldatzeko.
Sistema hori 1990eko hamarkadan sortu zuen Bulgariako Zientzia Akademiaren Matematika eta Informatika Institutuko Logika Matematikoko Sailak, eta 1995 erabili zen ofizialki lehen aldiz bulgarierazko
Antartikako leku-izenak latindar alfabetora aldatzeko. 2006an, Bulgariako Gobernuak sistema hori onartu
eta ofizial bihurtu zuen nortasun-agirietan, errepide-seinaleetan, kale-izenetan, informazio-sistema ofizialetan, datu-baseetan, tokian tokiko webgune ofizialetan eta abarretan erabiltzeko, baita nazioartean erabil12
tzeko ere. Horretarako, Bulgariera ulergarria izeneko programa abian jarri dute, eta 30.000 izen bereziz
osatutako datu-base bat sortu dute bulgarierazko izen bereziak latindar alfabetora nola aldatu jakinarazteko (pertsona-izenak eta leku-izenak).
Transliterazio-sistema ofizialak ingelesari begira egina dago, hau da, ingelesaren grafia dago sistemaren oinarrian. Izan ere, ingelesa, gaur egun, lingua franca da munduan, eta horren aldeko apustua egin du
Bulgariak, kontuan izanik badirela munduan ingeles-hiztunak ez diren milioika hiztun beren hizkuntzak
ingeles-grafiaren arabera transkribatuak dituztenak edo ingeles-grafiaren arabera idazten direnak, hala
nola Indiakoak edo Afrikako asko. Alde horretatik, ingelesaren grafia gero eta ezagunagoa da beste hizkuntzetako hiztunentzat ere, eta horregatik egin du hautu hori Bulgariako Gobernuak.
Funtsean, sistema ofizialak Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan ofiziala den BGN/PCGN sistema
bezalakoa da, salbuespen gutxi batzuekin.
Ikusteko dago orain zer gertatuko den hurrengo urteetan hizkuntzaz hizkuntzako transkripzio
praktikoekin (hala nola frantsesaren grafia, gaztelaniaren grafia edo alemanaren grafia darabilten sistemekin). Uste izatekoa da Bulgariako Gobernuaren ofizialtasunaren babesarekin sistema ofiziala nagusituz
joango dela, baina, gaur egun, eta sistema ofiziala berria dela kontuan izanda, ez da oraindik nabarmen
nagusitu. Garbi dago, bestalde, diakritikoak erabiltzen dituzten transliterazio-sistemak ez direla nagusitu
masa-komunikabideetan; arlo akademikoen, liburutegien katalogazio-zerbitzuen eta Nazio Batuen mendeko erakundeen barnean baino ez dira erabiltzen.
Bulgariako Gobernuaren sistema ofizialaren araberako transkripzioa nazioartean nagusituko balitz,
euskara ere nazioarteko joerara biltzea komeniko litzateke.

12

http://transliteration.mdaar.government.bg/trans.php
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EUROPAKO HIRIAK
Aurkezpena
154. arauan Europako eskualde historiko-politiko nagusiak arautu ziren. Oraingo arau hau haren
osagarria da, eta lehendik araututa eta eguneratuta dauden 32. arauarekin (Espainiako erresumako autonomia-erkidegoen, probintzien eta probintzia-hiriburuen izenak; 2006an eguneratua), 36. arauarekin (Frantziako errepublikako eskualde-, departamendu- eta hiriburu-izenak; 2006an eguneratua) eta 38. arauarekin
(Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak; 2007an eguneratua) Europako geografia politikoaren euskal exonimo nagusien corpusa osatzen du. Hala, bai banako euskaldunek,
bai komunikabideetako eta hezkuntzaren esparruko erakundeek egindako eskaerari erantzuna eman nahi
dio Euskaltzaindiak.
Europako eskualdeekin gertatzen den bezala, badira hiri asko, historian izan duten edo gaur egun
duten garrantziagatik behin eta berriro agertzen direnak komunikabideetan, eskola-liburuetan, literaturan,
turismo-iragarkietan. Eta hiri horietako askok, hain zuzen ere garrantzia izan dutelako eta asko erabili direlako, ez dute izen bera, grafia bera, hizkuntza guztietan. Konparazio baterako, Italiako Firenze hiria Florencia idazten da gaztelaniaz eta Florence, berriz, frantsesez. Euskaldunak jakin behar du euskaraz nola idatzi
behar duen Italiako Firenze hiriaren izena. Izan ere, gaztelania-hiztunak badaki Florencia idatzi behar duela; besteak beste, RAEk esaten dio (RAE, Real Academia Española). Halaber, frantses-hiztunak badaki
Florence idatzi behar duela; besteak beste, IGNk esaten dio (IGN, Institut Géographique National). Horrenbestez, Europako hiri nagusien euskarazko grafia normalizatua ematea da araugai honen helburua.
Europako eskualdeen araua osatzeko erabilitako irizpide sistematikoa ezarriz gero, oso zerrenda
luzea irtengo litzateke, askoz hiri gehiago baitago eskualde baino. Gainera, hiri asko eta asko, garrantzitsuak izanagatik, berdin idazten dira gure kultura-inguruneko hizkuntza gehienetan. Eta hizkuntza guztiguztietan berdin ez idaztea ere ez da arrazoi nahikoa zerrendan sartzeko. Beraz, eta praktikotasuna helburu, beste irizpide bat erabili da zerrendan zein hiri-izen sartu erabakitzeko (alfabeto latindarra erabiltzen
duten herrialdeetako hiri-izenei dagokienez):
Gure bi auzo-erdaretan exonimo direnak hartu dira kontuan zerrendan sartzeko (den-denak ez,
baina bai gehienak) –alegia, gaztelaniaz edo frantsesez jatorrizko hizkuntzan ez bezala idazten direnak–,
pentsaturik haiexetan egin dezakeela zalantza euskaldunak. Hau da, halako hiri batek, baldin gaztelaniaz
edo frantsesez exonimoa badu, zerrendan sartu da. Hala eraiki da zerrendaren gorputz nagusia. Beraz, hiri
bat, baldin eta oso garrantzitsua izanagatik gaztelaniaz edo frantsesez berezko grafiarik ez badu, ez da
zerrendan sartu (salbuespen puntualak kenduta). Horregatik, adibidez, Erresuma Batuko Manchester edo
Alemaniako Stuttgart ez daude zerrendan, berdin idazten baitira jatorrizko hizkuntzetan (ingelesez eta
alemanez, hurrenez hurren), gaztelaniaz eta frantsesez. Horrek esan nahi du hiri-izen horien grafiak ez
direla zalantzazkoak, hau da, euskaraz ere berdin idaztekoak direla, jatorrizkoan bezala. Horrenbestez, hau
ulertu behar da: zerrendan agertzen ez diren hiri-izenak (alfabeto latindarra erabiltzen duten herrialdeetako
hiri-izenei dagokienez) jatorrizkoan bezala idaztekoak dira euskaraz. Multzo horretakoak dira hiri-izen
1
gehien-gehienak. Alegia, zerrendan agertzen direnak dira salbuespena .
Europako eskualdeen arauan erabilitako metodologia bera baliatu da oraingoan ere. Lehen-lehenik,
euskararen tradizioa aztertu da; gero, gaur egungo erabilera. Kontuan izanik duela gutxi arte euskarak ez
1
Eta zerrendan agertzen diren guztiak ere ez dira salbuespen, ez dira euskal exonimo. Zerrenda osatzeko erabili den irizpidearen ondorioz,
hiri-izen batzuk euskaraz jatorrizko hizkuntzan bezala idaztekoak izanik ere, zerrendan agertzen dira baldin eta gaztelaniaz edo frantsesez exonimo badira. Adibidez, euskaraz jatorrizkoan bezala idaztekoak diren Dresden, Göttingen, Algeciras, Capua edo Mainz agertzen dira zerrendan,
beste grafia batez idazten direlako gaztelaniaz (Dresde, Gotinga, Maguncia) edota frantsesez (Dresde, Algésiras, Capoue, Mayence).
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duela izan ortografia baturik, ez da harritzekoa euskarazko tradizioan hiri-izen batzuek grafia-aldaera bi
edo gehiago izatea. Adibidez, Italiako Assisi hiria Asis idatzi zuten Agirre Asteasukoak, Mogelek, Beobidek, Jautarkolek, Intzak, Etxagaraik, De la Fuentek eta Lekuonak; Asisa, berriz, Etxeberri Ziburukoak eta
Zerbitzarik; Asise idatzi zuen Narbaitzek, eta Asiza J. Haranburuk. Eta Italiako Genova hiria Genoa idatzi
zuten Lazarragak eta Oskillasok; Genes Hiriart-Urrutik eta Pouvreauk; Genne, halaber, Pouvreauk; Genoba Iztuetak; eta Genova J.I. Arana, Mendiburuk, Mitxelenak, Arruek eta Uriartek.
Tradizio zaharrean daturik ez dagoenean, edo tradizioaren datuak sakabanatuta daudenean, azken
urteotako erabilera baliatu da. Horretarako, 1990az geroztik argitaratu diren entziklopediak, euskarazko
egunkariak eta corpusak ere arakatu dira. Haietan, askotan, garbi ikusten dira gaur eguneko joera eta erabilera. Azkenik, kasu gutxi batzuetan bi aukera ematea onartu da. Adibidez, Belgikako Brugge hiria era
askotara idatzi da tradizioan: Bruge (Lapitz), Bruges (Narbaitz, Voltoire), Brujas (Lhande, Mendiburu,
Anabitarte, J.I. Arana); azken urteotan, Brujas forma nagusitu da alde handiz (Elhuyar entziklopedia, Lur
entziklopedia, Harluxet entziklopedia, Berria, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eskola-materialetarako hobespena; Karmelo Etxegarai, Luis Mari Mujika, Pello Zabala, Joxan Elosegi, Martin Anso...). Ez
erabat, ordea: Bruges/Brugge (Herria), Bruge (Koldo Izagirre)... Horrelako kasu gutxi batzuetan, bi formak utzi dira aukeran: gaur egun nagusia dena (Brujas) eta jatorrizkoa (Brugge). Bestalde, beste batzuetan
bi grafia ageri dira zerrendan: historikoa eta gaur egungoa.
Alfabeto zirilikoa erabiltzen duten herrialdeetako hiri-izenei dagokienez, zerrendan zein sartu eta
zein ez erabakitzeko irizpidea desberdina izan da. Izan ere, transkribatzekoak direnez, denak dira jatorrizkoan ez bezala idaztekoak. Eta, bestalde, gaztelaniak eta frantsesak zeinek bere transkripzioa erabiltzen
duenez, gehienetan desberdin transkribatzen dira gaztelaniaz eta frantsesez. Beraz, Bielorrusiako, Bulgariako, Errusiako eta Ukrainako hiri nagusiak edo dena delakoagatik garrantzia dutenak edo izan dutenak
baino ez dira agertzen zerrendan. Zerrendan ez dauden gainerako hiri-izenak euskaraz idazteko, 156.
arauan (Alfabeto zirilikoz idatzitako izenak euskarara aldatzeko transkripzio-sistema) zehazten den transkripzio-sistema aplikatu behar da.
Zerrendan 228 hiri-izen ageri dira guztira. Bakoitzean, euskarazko izenaz gainera, jatorrizko izena,
gaztelaniazko izena, frantsesezko izena, ingelesezko izena eta hiriaren estatua ematen dira.
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EUSKARA-ERDARAK ZERRENDA
EUSKARA
‘s-Hertogenbosch
Abakan
Agrigento
2
Akisgran / Aachen

JATORRIZKOA
‘s-Hertogenbosch /
Den Bosch
Абака́н
Agrigento
Aachen

GAZTELANIA
‘s-Hertogenbosch
(antzina: Bolduque)
Abakán
Agrigento
Aquisgrán

Algeciras
Anadyr
Ancona
Arkhangelsk

Algeciras
Ана́дырь
Ancona
Арха́нгельск

Asis
Astrakhan
Augsburg
Babruisk

Assisi
А́страхань
Augsburg
Бабруйск

Algeciras
Anádyr
Ancona
Arjángelsk (antzina,
Arkángel)
Asís
Astracán / Astrakán
Augsburgo
Babruisk

Barnaul
Benevento
Bergamo
Birobidzhan
Bolonia
Bragantza
Brest (1918 arte,
Brest-Litovsk)
Brno
Brujas / Brugge

Barnaul
Benevento
Bérgamo
Birobidzhan
Bolonia
Braganza
Brest (1918 arte,
Brest-Litovsk)
Brno / Breno
Brujas

Brunswick

Барнау́л
Benevento
Bergamo
Биробиджа́н
Bologna
Bragança
Брэст (1918 arte,
Брест-Литовський)
Brno
Brugge (nl) /
Bruges (fr)
Braunschweig

Algésiras
Anadyr
Ancône
Arkhangelsk /
Arkhanguelsk
Assise
Astrakhan
Augsbourg
Babrouïsk /
Bobrouïsk
Barnaoul
Bénévent
Bergame
Birobidjan
Bologne
Bragance
Brest (1918 arte,
Brest-Litovsk)
Brno
Bruges

Brunswick

Brunswick

Burgas
Cambrai

Бургас
Cambrai

Burgas
Cambray

Bourgas
Cambrai

Canterbury

Canterbury

Cantorbéry

Capua
Carrara
Cartagena

Capua
Carrara
Cartagena

Canterbury (antzina:
Cantórbery)
Capua
Carrara
Cartagena

Caserta
Cherbourg
Coburg
Coimbra
Como
Cremona
Crotona
Cuneo
Dnipropetrovsk (1926
arte, Jekaterinoslav)

Caserta
Cherbourg
Coburg
Coimbra
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Дніпропетровськ
(1926 arte,
Екатериносла́въ)

Caserta
Cherburgo
Coburgo
Coímbra
Como
Cremona
Crotona
Cuneo
Dnipropetrovsk
(1926 arte,
Yekaterinoslaf)

2

FRANTSESA
Bois-le-Duc

INGELESA
s-Hertogenbosch

ESTATUA
Herbehereak

Abakan
Agrigente
Aix-la-Chapelle

Abakan
Agrigento
Aachen (antzina:
Aix-la-Chapelle)
Algeciras
Anadyr
Ancona
Arkhangelsk
(antzina, Archangel)
Assisi
Astrakhan
Augsburg
Babruysk / Bobruisk

Errusia
Italia
Alemania

Capoue
Carrare
Cartagéne /
Carthagène
Caserte
Cherbourg
Cobourg
Coïmbre
Côme
Crémone
Crotone
Coni
Dnipropetrovsk /
Dniepropetrovsk
(1926 arte,
Iekaterinoslav)

Barnaul
Benevento
Bergamo
Birobidzhan
Bologna
Bragança / Braganza
Brest (1918 arte,
Brest-Litovsk)
Brno
Bruges

Espainia
Errusia
Italia
Errusia
Italia
Errusia
Alemania
Bielorrusia
Errusia
Italia
Italia
Errusia
Italia
Portugal
Bielorrusia
Txekia
Belgika

Braunschweig
(antzina: Brunswick)
Burgas / Bourgas
Cambrai (antzina:
Cambray)
Canterbury

Alemania

Erresuma Batua

Capua
Carrara
Cartagena

Italia
Italia
Espainia

Caserta
Cherbourg
Coburg
Coimbra
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Dnipropetrovsk
(1926 arte,
Yekaterinoslav)

Italia
Frantzia
Alemania
Portugal
Italia
Italia
Italia
Italia
Ukraina

Bulgaria
Frantzia

Testuinguru historikoetan Akisgran da aukera bakarra.
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EUSKARA
Dobritx (1949-1990
bitartean, Tolbukhin)
[Bulgariako sistema
oﬁzialaren arabera:
Dobrich (1949-1990
bitartean, Tolbukhin)]
Donetsk
Dresden
Duisburg
Elista (1944 eta 1957
bitartean, Stepnoi)
Elx
Ferrara
Florentzia
Frankfurt (am Main)
Frankfurt (Oder)

JATORRIZKOA
Добрич (1949-1990
bitartean, Толбухин)

GAZTELANIA
FRANTSESA
INGELESA
ESTATUA
Dobrich (1949-1990 Dobritch (1949-1990 Dobrich (1949-1990 Bulgaria
bitartean, Tolbuchin) bitartean,
bitartean, Tolbukhin)
Tolboukhine)

Донецьк
Dresden
Duisburg
Элиста́ (1944 eta
1957 bitartean,
Степно́й)
Elx / Elche
Ferrara
Firenze
Frankfurt am Main
Frankfurt (Oder)
(lehen, Frankfurt an
der Oder)
Freiburg im Breisgau

Donetsk
Dresde
Duisburgo
Elista (1944 eta 1957
bitartean, Stepnoi)

Donetsk
Dresde
Duisbourg
Elista (1944 eta 1957
bitartean, Stepnoï)

Donetsk
Dresden
Duisburg
Elista (1944 eta 1957
bitartean, Stepnoy)

Ukraina
Alemania
Alemania
Errusia

Elche
Ferrara
Florencia
Fráncfort del Meno
Fráncfort del Óder

Elche
Ferrare
Florence
Francfort-sur-le Main
Francfort-sur-l’Oder

Elche
Ferrara
Florence
Frankfurt am Main
Frankfurt (Oder)

Espainia
Italia
Italia
Alemania
Alemania

Fribourg-en-Brisgau

Freiburg im Breisgau Alemania

Gand
Gdańsk, (1945 arte,
Dantzig)
Gênes

Ghent (antzina: Gaunt)
Gdańsk (1945 arte,
Danzig / Dantzig)
Genoa (antzina:
Genua)
Gijón

Belgika
Polonia

Gorno-Altaisk
Gorno-Altaïsk
Gorno-Altaysk or
(1932-1948 bitartean, (1932-1948 bitartean, Gorno-Altaisk
Oirot-Tura)
Oïrot-Toura)
(1932-1948 bitartean,
Oyrot-Tura)
Gotemburgo
Göteborg /
Gothenburg
Gothembourg
Gotinga
Göttingen /
Göttingen
Gœttingue /
Gottingue
Grozni
Grozny
Grozny
La Haya
La Haye
The Hague

Errusia

Friburgo / Friburgo
Breisgau
Gante
3
Gdansk (1 945 arte,
Danzig)
4
Genova

Friburgo de
Brisgovia
Gand (fr) / Gent (nl) Gante
Danzig (al) / Gdańsk Gdansk (1945 arte,
(pol)
Dánzig)
Genova
Génova

Gijón

Gorno-Altaisk
(1932-1948 bitartean,
Oirot-Tura)

Xixón (bablea) /
Gijón (es)
Го́рно-Алта́йск
(1932-1948 bitartean,
Ойрот-Тура)

Göteborg

Göteborg

Göttingen

Göttingen

Grozny
Haga

Halytx
Hannover
7
Helsingor
Homel

Гро́зный
Den Haag /
‘s-Gravenhage
Галич
Hannover
Helsingør
Гомель

Hrodna

Грoдна

Irkutsk
Izhevsk (1984-1987
bitartean, Ustinov)
Jakutsk
Jalta

Ирку́тск
Иже́вск (1984-1987
bitartean, Усти́нов)
Яку́тск
Ялта

3
4
5
6
7

5

6

Gijón

Halych
Hanóver
Elsinor
Gómel / Hómiel /
Hómyel
Goradnia / Hrodna /
Grodna
Irkútsk
Izhevsk (1984-1987
bitartean, Ustinov)
Yakutsk
Yalta

Gijón

Halytch / Galitch
Hanovre
Elseneur
Gomel / Homyel
Hrodna / Horodnia /
Grodno
Irkoutsk
Ijevsk (1984-1987
bitartean, Oustinov)
Iakoutsk
Yalta

Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen diakritikoa idaztea: Gdańsk.
Testuinguru historikoetan Genoa erabil daiteke.
Testuinguru historikoetan Kixoi erabil daiteke.
Grozni ere idatzi izan da euskaraz.
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen letraz idaztea: Helsingør.
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Italia
Espainia

Suedia
Alemania
Errusia
Herbehereak

Halych
Hanover
Helsingør / Elsinore
Gomel / Homiel /
Homel
Hrodna / Grodno

Ukraina
Alemania
Danimarka
Bielorrusia

Irkutsk
Izhevsk (1984-1987
bitartean, Ustinov)
Yakutsk
Yalta

Errusia
Errusia

Bielorrusia

Errusia
Ukraina
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EUSKARA
Jaroslavl
Jekaterinburg
(1924–1991 bitartean,
Sverdlovsk)

JATORRIZKOA
Яросла́вль
Екатеринбу́рг
(1924–1991
bitartean,
Свердло́вск)
Jena
Jena
Joxkar-Ola
Йошка́р-Ола́
Kaliningrad (1946 arte, Калининград (ru) /
Königsberg)
Königsberg (de)
Kamianets-Podilsky
Кам’янецьПодільський

FRANTSESA
Iaroslavl
Iekaterinbourg /
Ekaterinbourg
(1924–1991
bitartean, Sverdlovsk)
Jena
Iéna
Yoshkar-Ola
Iochkar-Ola
Kaliningrado
Kaliningrad (1946
(antzina: Regimonte) arte, Königsberg)
Kamenets-Podolskii Kamianets-Podilskyï
/ Kamenets-Podolski

Karlsruhe
Kassel

Karlsruhe
Cassel

Kazan
Khabarovsk
Khanty-Mansisk
Kharkiv (lehen,
errusieratik
transkribatua, Kharkov)

Karlsruhe
Kassel (1926 arte,
Cassel)
Каза́нь
Хаба́ровск
Ха́нты-Манси́йск
Харків (lehen,
errusieraz, Харьков)

GAZTELANIA
Yaroslavl
Ekaterimburgo
(1924–1991
bitartean, Sverdlovsk)

1031

Kazán
Jabárovsk
Janti-Mansisk
Járkov

Koblentza
Kolonia
Konstantza

Koblenz
Köln
Konstanz

Coblenza
Colonia
Constanza

Konstantza
Krakovia

Constanţa
Kraków

Constanza
Cracovia

Krasnodar (1793-1920
bitartean,
Jekaterinodar)

Kyzyl
Lancaster
Lausana / Lausanne
Leiden

Краснода́р
Krasnodar (1793(1793-1920 bitartean, 1920 bitartean,
Екатеринода́р)
Yekaterinodar /
Ekaterinodar)
Красноя́рск
Krasnoyarsk
Кривий Ріг
Kryvyy Rih / Krivói
Rog
Кызы́л
Kyzyl
Lancaster
Lancaster
Lausanne
Lausana
Leiden
Leiden

Lipetsk
Livorno

Ли́пецк
Livorno

Loreto
Lovaina / Leuven

Loreto
Leuven (nl) /
Louvain (fr)
Ludwigsburg

Krasnoiarsk
Kryvyi Rih

Ludwigsburg

Lípetsk
Liorno / Livorno
(antzina: Liorna)
Loreto
Lovaina

INGELESA
Yaroslavl
Yekaterinburg /
Ekaterinburg
(1924–1991
bitartean, Sverdlovsk)
Jena
Yoshkar-Ola
Kaliningrad (1946
arte, Königsberg)
Kamianets-Podilskyi
/ KamyanetsPodilsky / KamenetsPodolsky
Carlsruhe / Karlsruhe Karlsruhe
Cassel
Kassel

Kazan
Khabarovsk
Khanty-Mansiïsk
Kharkiv (lehen,
errusieratik
transkribatua,
Kharkov)
Coblence
Cologne
Constance

ESTATUA
Errusia
Errusia

Alemania
Errusia
Errusia
Ukraina

Alemania
Alemania

Kazan
Khabarovsk
Khanty-Mansiysk
Kharkiv (lehen,
errusieratik
transkribatua,
Kharkov)
Koblenz
Cologne
Konstanz (antzina:
Constance)
Constanţa / Constanza Constanţa
Cracovie
Kraków / Krakow /
Cracow
Krasnodar (1793Krasnodar (17931920 bitartean,
1920 bitartean,
Yekaterinodar)
Iekaterinodar /
Ekaterinodar)
Krasnoïarsk
Krasnoyarsk
Kryvyï Rih ou
Kryvyi Rih / Krivoy
Krivoï-Rog
Rog
Kyzyl / Kizil
Kyzyl
Lancastre / Lancaster Lancaster
Lausanne
Lausanne
Leyde
Leiden (antzina:
Leyden)
Lipetsk
Lipetsk
Livourne
Livorno / Leghorn

Errusia
Errusia
Errusia
Ukraina

Errusia
Italia

Lorette
Louvain

Loreto
Leuven

Italia
Belgika
Alemania

Alemania
Alemania
Alemania
Errumania
Polonia
Errusia

Errusia
Ukraina
Errusia
Erresuma Batua
Suitza
Herbehereak

Louisbourg

Ludwigsburg

Luhansk (1935-1958 eta Луганськ (19351970-1992 bitartean,
1958 eta 1970-1992
Voroxilovgrad)
bitartean,
Ворошиловград)
Lüneburg
Lüneburg

Ludwigsburg
(antzina: Luisburgo)
Luhansk / Lugansk
(1935-1958 eta
1970-1992 bitartean,
Voroshilovgrado)
Luneburgo

Louhansk (19351958 eta 1970-1992
bitartean,
Vorochilovgrad)
Lunebourg

Lutsk

Lutsk

Loutsk

Luhansk (1935-1958 Ukraina
eta 1970-1992
bitartean,
Voroshilovgrad)
Lüneburg / Lueneburg Alemania
/ Lunenburg
Lutsk
Ukraina

Луцьк
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FRANTSESA
Lviv (lehen,
errusieratik
transkribatua, Lvov)
Maastricht
Maastricht
Maastricht (antzina:
Maestricht /
Maëstricht)
Magas
Мага́с
Magas
Magas
Magdeburg
Magdeburg
Magdeburgo
Magdebourg
Mahiliou
Магілёў
Moguilov /
Moguilev / Moghilev
Moguiliov / Mahiloŭ / Moguiliov
Maikop
Майко́п
Maykop
Maïkop
Mainz
Mainz
Maguncia
Mayence
Makhatxkala (1857-1921 Махачкала́
Majachkala
Makhatchkala
bitartean, Petrovsk-Port) (1857-1921 bitartean, (1857-1921 bitartean, (1857-1921 bitartean,
Петро́вск-Порт)
Petrovsk-Port)
Petrovsk-Port)
Malinas
Malines (fr) /
Malinas
Malines
Mechelen (nl)
Mantua
Mantova
Mantua
Mantoue
Marburg
Marburg
Marburgo
Marbourg
Mariupol (1948-1989
Маріуполь
Mariupol (1948-1989 Marioupol (1948bitartean, Zhdanov)
(1948-1989 bitartean, bitartean, Zhdanov) 1989 bitartean,
Жда́нов)
Jdanov)
Messina
Messina
Mesina
Messine
Milan
Milano
Milán
Milan
Modena
Modena
Módena
Modène
Mons
Mons (fr) / Bergen (nl) Mons
Mons
Monte-Carlo
Monte-Carlo
Montecarlo
Monte-Carlo
Munich
München
Múnich
Munich
Murmansk
Му́рманск
Múrmansk
Mourmansk
Mykolaiv
Миколаїв
Mykolaiv
Mykolaïv / Nikolaïev
Naberezhnye Txelny
На́бережные Челны́ Náberezhnie Chelni Naberejnye Tchelny
(1982-1988 bitartean,
(1982-1988 bitartean, (1982-1988 bitartean, (1982-1988 bitartean,
Brezhnev)
Brejnev)
Brézhnev)
Брежнев)
Naltxik
На́льчик
Nalchik
Naltchik
Napoles / Napoli
Napoli
Nápoles
Naples
Narbona
Narbonne
Narbona
Narbonne
Narian-Mar
Нарья́н-Мар
Narian-Mar
Narian-Mar
Naupaktos (Aro
Ναύπακτος
Naupacto (Aro
Naupacte (Aro
Modernoan: Lepanto)
(Náfpaktos)
Modernoan: Lepanto) Modernoan: Lépante)
Nauplio
Navahrudak
Nazran
Nimega
Nizhni Novgorod
(1932-1991 bitartean,
Gorki)
Nola
Novara
Novokuznetsk
(1932-1961 bitartean,
Stalinsk)
Novosibirsk (1926 arte,
Novonikolaievsk)
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JATORRIZKOA
Львів (lehen,
errusieraz, Львов)

GAZTELANIA
Lviv (lehen,
errusieratik
transkribatua, Lvov)
Maastricht (antzina:
Mastrique)

INGELESA
Lviv (lehen,
errusieratik
transkribatua, Lvov)
Maastricht

Magas
Magdeburg
Mahilyow / Mahiloŭ
/ Mogilyov / Mogilev
Maykop
Mainz
Makhachkala
(1857-1921 bitartean,
Petrovsk-Port)
Mechelen (antzina:
Mechlin)
Mantua
Marburg
Mariupol /, Mariupolis
(1948-1989 bitartean,
Zhdanov)
Messina
Milan
Modena
Mons
Monte-Carlo
Munich
Murmansk
Mykolaiv / Nikolayev
Naberezhnye Chelny
(1982-1988 bitartean,
Brezhnev)
Nalchik
Naples
Narbonne
Naryan-Mar
Naupactus / Nafpaktos
(Aro Modernoan:
Lepanto)
Ναύπλιο (Náfplio)
Nauplia
Nauplie
Nafplion / Nafplio
Навагрудак
Navahrudak
Navahrudak
Navahrudak /
Novgorodok /
Novogrudok
Назра́нь
Nazran
Nazran
Nazran
Nijmegen
Nimega
Nimègue
Nijmegen
Ни́жний Но́вгород´ Nizhni Nóvgorod
Nijni Novgorod
Nizhny Novgorod
(1932-1991 bitartean, (1932-1991 bitartean, (1932-1991 bitartean, (1932-1991 bitartean,
Горький)
Gorki)
Gorki)
Gorky)
Nola
Nola
Nole
Nola
Novara
Novara
Novare
Novara
Новокузне́цк
Novokuznétsk
Novokouznetsk
Novokuznetsk
(1932-1961 bitartean, (1932-1961 bitartean, (1932-1961 bitartean, (1932-1961 bitartean,
Ста́линск)
Stalinsk)
Stalinsk)
Stalinsk)
Новосиби́рск (1926 Novosibirsk (1926
Novossibirsk (1926
Novosibirsk (1926
arte, Новониколаевск) arte, Novonikoláievsk) arte, Novonikolaïevsk) arte, Novonikolayevsk)

ESTATUA
Ukraina
Herbehereak
Errusia
Alemania
Bielorrusia
Errusia
Alemania
Errusia
Belgika
Italia
Alemania
Ukraina
Italia
Italia
Italia
Belgika
Monako
Alemania
Errusia
Ukraina
Errusia
Errusia
Italia
Frantzia
Errusia
Grezia
Grezia
Bielorrusia
Errusia
Herbehereak
Errusia
Italia
Italia
Errusia
Errusia

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK
EUSKARA
Nurenberg
Odesa
Oldenburg
Omsk
Orenburg (1938-1957
bitartean, Txkalov)
Ostende
Ostia
Otranto
Padua
Palermo
Parma
Patras
Pavia
Penza
Perm (1940-1957
bitartean, Molotov)
Pernik
Perugia
Petrozavodsk
Piacenza
Pilsen
Pisa
Plesetsk
Pleven
Plovdiv
Porto8
Ragusa
Ratisbona
Ravenna
Reggio di Calabria
Reggio nell’Emilia
Riazan
Rostov Don
Rotterdam
Ruse
Saarbrücken
Saarlouis
Salekhard
Salerno
Samara (1935-1990
bitartean: Kuibyxev)
San Petersburgo
(1914-1924 bitartean,
Petrograd; 1924-1991
bitartean, Leningrad)

8

JATORRIZKOA
Nürnberg
Одеса
Oldenburg
Омск
Оренбу́рг (19381957 bitartean,
Чкалов)
Oostende (nl) /
Ostende (fr)
Ostia
Otranto
Padova
Palermo
Parma
Πάτρα (Pátra)
Pavia
Пе́нза
Пермь (1940-1957
bitartean, Мо́лотов)
Перник
Perugia
Петрозаво́дск
Piacenza
Plzeň
Pisa
Плесецк
Плевен
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GAZTELANIA
Núremberg
Odesa
Oldemburgo
Omsk
Oremburgo /
Orenburg (1938-1957
bitartean, Chkalov)
Ostende

FRANTSESA
Nuremberg
Odessa
Oldenbourg
Omsk
Orenbourg
(1938-1957 bitartean,
Tchkalov)
Ostende

Ostia
Otranto
Padua
Palermo
Parma
Patras
Pavía
Penza
Perm (1940-1957
bitartean, Molotov)
Pernik
Perusa
Petrozavodsk
Plasencia
Pilsen
Pisa
Plesetsk
Pleven

Ostie
Otrante
Padoue
Palerme
Parme
Patras
Pavie
Penza
Perm (1940-1957
bitartean, Molotov)
Pernik
Pérouse
Petrozavodsk
Plaisance
Pilsen
Pise
Plesetsk
Pleven

INGELESA
Nuremberg
Odessa / Odesa
Oldenburg
Omsk
Orenburg (1938-1957
bitartean, Chkalov)

ESTATUA
Alemania
Ukraina
Alemania
Errusia
Errusia

Ostend

Belgika

Ostia
Otranto
Padua
Palermo
Parma
Patras
Pavia
Penza
Perm (1940-1957
bitartean, Molotov)
Pernik
Perugia
Petrozavodsk
Piacenza
Plzeň
Pisa
Plesetsk
Pleven (antzina,
Plevna)
Пловдив
Plovdiv
Plovdiv
Plovdiv
Porto
Oporto
Porto
Porto / Oporto
Ragusa
Ragusa
Raguse
Ragusa
Regensburg
Ratisbona
Ratisbonne
Regensburg /
Ratisbon
Ravenna
Ravena / Rávena
Ravenne
Ravenna
Reggio di Calabria
Regio de Calabria
Reggio de Calabre
Reggio di Calabria
Reggio nell’Emilia
Reggio Emilia /
Reggio d’Émilie
Reggio Emilia /
Reggio nell’Emilia
Reggio nell’Emilia
Ряза́нь
Riazán
Riazan
Ryazan
Росто́в-на-Дону́
Rostov del Don
Rostov-sur-le-Don
Rostov-on-Don
Rotterdam
Róterdam
Rotterdam
Rotterdam
Русе
Ruse
Roussé / Ruse
Rousse / Ruse / Russe
Saarbrücken
Saarbrücken
Sarrebruck
Saarbrücken
Saarlouis
Saarlouis
Sarrelouis
Saarlouis
Салеха́рд
Salejard
Salekhard
Salekhard
Salerno
Salerno
Salerne
Salerno
Сама́ра (1935-1990 Samara (1935-1990 Samara (1935-1990
Samara (1935-1990
bitartean: Ку́йбышев) bitartean: Kuíbyshev) bitartean: Kouïbychev) bitartean: Kuybyshev)
Санкт-Петербýрг
San Petersburgo
Saint-Pétersbourg
Saint Petersburg
(1914-1924 bitartean, (1914-1924 bitartean, (1914-1924 bitartean, (1914-1924 bitartean,
Петрогра́д;
Petrogrado;
Pétrograd;
Petrograd;
1924-1991 bitartean, 1924-1991 bitartean, 1924-1991 bitartean, 1924-1991 bitartean,
Ленингра́д)
Leningrado)
Léningrad)
Leningrad)

Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Grezia
Italia
Errusia
Errusia
Bulgaria
Italia
Errusia
Italia
Txekia
Italia
Errusia
Bulgaria
Bulgaria
Portugal
Italia
Alemania
Italia
Italia
Italia
Errusia
Errusia
Herbehereak
Bulgaria
Alemania
Alemania
Errusia
Italia
Errusia
Errusia

Erdal Oporto izena portugesezko artikulua toponimoari eranstetik dator: O Porto.
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EUSKARA
Saransk

JATORRIZKOA
Сара́нск

GAZTELANIA
Saransk

FRANTSESA
Saransk

INGELESA
Saransk

ESTATUA
Errusia

Saratov

Сара́тов

Saratov

Saratov

Saratov

Errusia

Savona

Savona

Savona

Savone

Savona

Italia

Schmalkalden

Schmalkalden

Esmalcalda

Schmalkalden
(antzina: Smalkalde)

Schmalkalden

Alemania

Sebastopol

Севастополь

Sebastopol

Sébastopol

Sevastopol (antzina,
Sebastopol)

Ukraina

Shkodër (antzina:
Scutari)
Siena

Shkodër / Shkodra
(antzina: Scutari)

Shkodër / Shkodra
(antzina: Scutari)

Shkodër (antzina:
Scutari)

Shkodër (antzina:
Scutari)

Albania

Siena

Siena

Sienne

Siena

Italia

Simferopol

Сімферополь

Simferópol

Simferopol

Simferopol

Ukraina

Sliven

Сливен

Sliven

Sliven

Sliven

Bulgaria

Smolensk

Смоленск

Smolénsk /
Smolensko

Smolensk

Smolensk

Errusia

Sorrento

Sorrento

Sorrento

Sorrente

Sorrento

Italia

Sotxi

Сочи

Sochi

Sotchi

Sochi

Errusia

Spira

Speyer

Espira

Spire

Speyer (antzina:
Spires)

Alemania

Spoleto

Spoleto

Spoleto

Spolète

Spoleto

Italia

Stara Zagora

Стара Загора

Stara Zagora

Stara Zagora

Stara Zagora

Bulgaria

Syktyvkar

Сыктывка́р

Syktyvkar

Syktyvkar

Syktyvkar

Errusia

Tarento

Taranto

Tarento

Tarente

Taranto

Italia

Terrassa

Terrassa

Tarrasa / Terrassa

Terrassa

Terrassa

Espainia

Tiumen

Тюме́нь

Tiumén

Tioumen

Tyumen

Errusia
Errusia

Togliatti

Толья́тти

Tolyatti

Togliatti

Togliatti

Trento

Trento

Trento

Trente

Trento (antzina: Trent) Italia

Treveris

Trier

Tréveris

Trèves

Trier

Alemania

Treviso

Treviso

Treviso

Trévise

Treviso

Italia

Tübingen

Tübingen

Tubinga

Tübingen (antzina:
Tubingue)

Tübingen

Alemania

Turin

Torino

Turín

Turin

Turin

Italia

Txeboksary

Чебокса́ры

Cheboksary

Tcheboksary

Cheboksary

Errusia

Txeliabinsk

Челя́бинск

Cheliábinsk

Tcheliabinsk

Chelyabinsk

Errusia

Txerepovets

Черепове́ц

Cherepovets

Tcherepovets

Cherepovets

Errusia

Txerkessk

Черке́сск

Cherkessk

Tcherkessk

Cherkessk

Errusia

Txernivtsi

Чернівці

Chernivtsi /
Chernovtsi

Tchernivtsi /
Tchernovtsy

Chernivtsi

Ukraina

Чорнобиль
(errusieraz,
Чернобыль)

Chernóbil

Tchernobyl

Chernobyl

Ukraina

Txernobyl

9

Ufa

Уфа́

Ufá

Oufa

Ufa

Errusia

Ulan-Ude

Ула́н-Удэ

Ulan-Ude

Oulan-Oude

Ulan-Ude

Errusia

Ulianovsk (1924 arte,
Simbirsk)
Urbino

Улья́новск (1924
arte, Симби́рск)

Uliánovsk (1924 arte, Oulianovsk (1924
Simbirsk)
arte, Simbirsk)

Ulyanovsk (1924
arte, Simbirsk)

Errusia

Urbino

Urbino

Urbin

Urbino

Uzhhorod

Ужгород

Úzhgorod

Oujhorod / Oujgorod Uzhhorod / Ungwar

Italia
Ukraina

Varna

Варна

Varna

Varna

Varna

Bulgaria

Veliko Tarnovo

Велико Търново

Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo

Bulgaria

Venezia

Venezia

Venecia

Venise

Venice

Italia

Ventimiglia

Ventimiglia

Ventimiglia

Vintimille

Ventimiglia

Italia

9
Ukraineratik abiatuz gero, Txornobyl transkripzioa dagokio, baina lekuak nazioartean ospea lortu zuenean Sobietar Batasuna zenez,
errusieratik egindako transkripzioa zabaldu da.
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EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK
EUSKARA
Verona
Versailles
Vicenza
Viterbo
Vitsebsk
Vladikavkaz (19311944 eta 1954-1990
bitartean,
Ordzhonikidze;
1944-1954 bitartean,
Dzaudzhkau)
Vladivostok
Vlissingen
Volgograd (1589–1925
bitartean, Tsaritsyn;
1925–1961 bitartean,
Stalingrad)
Voronezh
Wroclaw 10 (1945 arte,
Breslau)
Würzburg
Xumen [Bulgariako
sistema oﬁzialaren
arabera: Shumen]
Zaporizhia (1921 arte,
Aleksandrovsk)
Zweibrücken

10

JATORRIZKOA
Verona
Versailles
Vicenza
Viterbo
Віцебск

GAZTELANIA
Verona
Versalles
Vicenza
Viterbo
Vítebsk / Vítsiebsk

1035

INGELESA
Verona
Versailles
Vicenza
Viterbo
Vitebsk / Viciebsk /
Vitsyebsk
Vladikavkaz (parfois Vladikavkaz
Vladikavkaz
Владикавка́з
(1931-1944 eta
francisé en
(1931-1944 eta
(1931-1944 eta
1954-1990 bitartean,
1954-1990 bitartean, 1954-1990 bitartean, Vladicaucase)
Ordzhonikidze;
(1931-1944 eta
Ordzhonikidze;
Орджоники́дзе;
1944-1954 bitartean, 1944-1954 bitartean, 1954-1990 bitartean, 1944-1954 bitartean,
Dzaudzhikau)
Ordjonikidze;
Dzaudzhikau)
Дзауджика́у)
1944-1954 bitartean,
Dzaoudjikaou)
Владивосто́к
Vladivostok
Vladivostok
Vladivostok
Vlissingen
Flesinga
Flessingue
Vlissingen / Flushing
Волгогра́д
Volgogrado
Volgograd (1589–
Volgograd (1589–
(1589–1925
(1589–1925
1925 bitartean,
1925 bitartean,
bitartean, Цари́цын; bitartean, Tsaritsyn; Tsaritsyne;
Tsaritsyn; 1925–1961
1925–1961 bitartean, 1925–1961 bitartean, 1925–1961 bitartean, bitartean, Stalingrad)
Сталингра́д)
Stalingrado)
Stalingrad)
Воро́неж
Vorónezh
Voronej
Voronezh
Wrocław (1945 arte, Wrocław (1945 arte, Wrocław (1945 arte, Wrocław / Wroclaw
Breslau)
Breslavia)
Breslau)
(1945 arte, Breslau)
Würzburg
Wurzburgo
Wurtzbourg
Würzburg
Шумен
Shumen
Choumen
Shumen
Запоріжжя (1921
Zaporizhia (1921
arte, Александровск) arte, Aleksandrovsk)
Zweibrücken

Zweibrücken / Dos
Puentes

FRANTSESA
Vérone
Versailles
Vicence
Viterbe
Vitebsk / Vitsyebsk

Zaporijia / Zaporojie Zaporizhia (1921
(1921 arte,
arte, Aleksandrovsk)
Alexandrovsk)
Deux-Ponts
Zweibrücken

ESTATUA
Italia
Frantzia
Italia
Italia
Bielorrusia
Errusia

Errusia
Herbehereak
Errusia

Errusia
Polonia
Alemania
Bulgaria
Ukraina
Alemania

Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen letraz idaztea: Wrocław.
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GAZTELANIA-EUSKARA ZERRENDA

GAZTELANIA
Abakán
Agrigento
Algeciras
Anádyr
Ancona
Aquisgrán
Arjángelsk (antzina,
Arkángel)
Asís
Astracán / Astrakán
Augsburgo
Babruisk
Barnaul
Benevento
Bérgamo
Birobidzhan
Bolonia
Braganza
Brest (1918 arte, BrestLitovsk)
Brno / Breno
Brujas
Brunswick
Burgas
Cambray
Canterbury (antzina:
Cantórbery)
Capua
Carrara
Cartagena
Caserta
Cassel
Cheboksary
Cheliábinsk
Cherburgo
Cherepovets
Cherkessk
Chernivtsi / Chernovtsi
Chernóbil
Coblenza
Coburgo
Coímbra
Colonia
Como
Constanza
Constanza

EUSKARA
Abakan
Agrigento
Algeciras
Anadyr
Ancona
11
Akisgran / Aachen
Arkhangelsk
Asis
Astrakhan
Augsburg
Babruisk
Barnaul
Benevento
Bergamo
Birobidzhan
Bolonia
Bragantza
Brest (1918 arte, BrestLitovsk)
Brno
Brujas / Brugge
Brunswick
Burgas
Cambrai
Canterbury
Capua
Carrara
Cartagena
Caserta
Kassel
Txeboksary
Txeliabinsk
Cherbourg
Txerepovets
Txerkessk
Txernivtsi
12
Txernobyl
Koblentza
Coburg
Coimbra
Kolonia
Como
Konstantza
Konstantza

Testuinguru historikoetan Akisgran da aukera bakarra.
Ukraineratik abiatuz gero, Txornobyl transkripzioa dagokio, baina lekuak nazioartean ospea lortu zuenean Sobietar Batasuna
zenez, errusieratik egindako transkripzioa zabaldu da.
11
12

Europako hiriak

GAZTELANIA
Cracovia

EUSKARA
Krakovia

Cremona

Cremona

Crotona

Crotona

Cuneo

Cuneo

Dnipropetrovsk (1926 arte,
Yekaterinoslaf)

Dnipropetrovsk (1926 arte,
Jekaterinoslav)

Dobrich (1949-1990
bitartean, Tolbuchin)

Dobritx (1949-1990
bitartean, Tolbukhin)
[Bulgariako sistema
oﬁzialaren arabera: Dobrich
(1949-1990 bitartean,
Tolbukhin)]

Donetsk

Donetsk

Dresde

Dresden

Duisburgo

Duisburg

Ekaterimburgo (1924–1991
bitartean, Sverdlovsk)

Jekaterinburg (1924–1991
bitartean, Sverdlovsk)

Elche

Elx

Elista (1944 eta 1957
bitartean, Stepnoi)

Elista (1944 eta 1957
bitartean, Stepnoi)

Elsinor

Helsingor13

Esmalcalda

Schmalkalden

Espira

Spira

Ferrara

Ferrara

Flesinga

Vlissingen

Florencia

Florentzia

Fráncfort del Meno

Frankfurt (am Main)

Fráncfort del Óder

Frankfurt (Oder)

Friburgo de Brisgovia

Friburgo / Friburgo
Breisgau

Gante

Gante

Gdansk (1945 arte, Dánzig)

Gdansk14 (1 945 arte,
Danzig)

Génova

Genova15

Gijón

Gijón16

Gómel / Hómiel / Hómyel

Homel

Goradnia / Hrodna / Grodna Hrodna
Gorno-Altaisk (1932-1948
bitartean, Oirot-Tura)

Gorno-Altaisk (1932-1948
bitartean, Oirot-Tura)

Gotemburgo

Göteborg

Gotinga

Göttingen

Grozni

Grozny 17

Halych

Halytx

Hanóver

Hannover

Irkútsk

Irkutsk

13
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen letraz idaztea:
Helsingør.
14
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen diakritikoa
idaztea: Gdańsk.
15
Testuinguru historikoetan Genoa erabil daiteke.
16
Testuinguru historikoetan Kixoi erabil daiteke.
17
Grozni ere idatzi izan da euskaraz.

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK
GAZTELANIA
Izhevsk (1984-1987
bitartean, Ustinov)
Jabárovsk
Janti-Mansisk
Járkov
Jena
Kaliningrado (antzina:
Regimonte)
Kamenets-Podolskii
Karlsruhe
Kazán
Krasnodar (1793-1920
bitartean, Yekaterinodar /
Ekaterinodar)
Krasnoyarsk
Kryvyy Rih / Krivói Rog
Kyzyl
La Haya
Lancaster
Lausana
Leiden
Liorno / Livorno (antzina:
Liorna)
Lípetsk
Loreto
Lovaina
Ludwigsburg (antzina:
Luisburgo)
Luhansk / Lugansk
(1935-1958 eta 1970-1992
bitartean, Voroshilovgrado)
Luneburgo
Lutsk
Lviv (lehen, errusieratik
transkribatua, Lvov)
Maastricht (antzina:
Mastrique)
Magas
Magdeburgo
Maguncia
Majachkala (1857-1921
bitartean, Petrovsk-Port)
Malinas
Mantua
Marburgo
Mariupol (1948-1989
bitartean, Zhdanov)
Maykop
Mesina
Milán
Módena
Moguilov / Moguiliov /
Mahiloŭ

EUSKARA
Izhevsk (1984-1987
bitartean, Ustinov)
Khabarovsk
Khanty-Mansisk
Kharkiv (lehen, errusieratik
transkribatua, Kharkov)
Jena
Kaliningrad (1946 arte,
Königsberg)
Kamianets-Podilsky
Karlsruhe
Kazan
Krasnodar (1793-1920
bitartean, Jekaterinodar)
Krasnoiarsk
Kryvyi Rih
Kyzyl
Haga
Lancaster
Lausana / Lausanne
Leiden
Livorno
Lipetsk
Loreto
Lovaina / Leuven
Ludwigsburg
Luhansk (1935-1958 eta
1970-1992 bitartean,
Voroxilovgrad)
Lüneburg
Lutsk
Lviv (lehen, errusieratik
transkribatua, Lvov)
Maastricht
Magas
Magdeburg
Mainz
Makhatxkala (1857-1921
bitartean, Petrovsk-Port)
Malinas
Mantua
Marburg
Mariupol (1948-1989
bitartean, Zhdanov)
Maikop
Messina
Milan
Modena
Mahiliou

1037
GAZTELANIA
Mons
Montecarlo
Múnich
Múrmansk
Mykolaiv
Náberezhnie Chelni
(1982-1988 bitartean,
Brézhnev)
Nalchik
Nápoles
Narbona
Narian-Mar
Naupacto (Aro Modernoan:
Lepanto)
Nauplia
Navahrudak
Nazran
Nimega
Nizhni Nóvgorod (19321991 bitartean, Gorki)
Nola
Novara
Novokuznétsk (1932-1961
bitartean, Stalinsk)
Novosibirsk (1926 arte,
Novonikoláievsk)
Núremberg
Odesa
Oldemburgo
Omsk
Oporto
Oremburgo / Orenburg
(1938-1957 bitartean,
Chkalov)
Ostende
Ostia
Otranto
Padua
Palermo
Parma
Patras
Pavía
Penza
Perm (1940-1957 bitartean,
Molotov)
Pernik
Perusa
Petrozavodsk
Pilsen
Pisa

EUSKARA
Mons
Monte-Carlo
Munich
Murmansk
Mykolaiv
Naberezhnye Txelny
(1982-1988 bitartean,
Brezhnev)
Naltxik
Napoles / Napoli
Narbona
Narian-Mar
Naupaktos (Aro
Modernoan: Lepanto)
Nauplio
Navahrudak
Nazran
Nimega
Nizhni Novgorod (19321991 bitartean, Gorki)
Nola
Novara
Novokuznetsk (1932-1961
bitartean, Stalinsk)
Novosibirsk (1926 arte,
Novonikolaievsk)
Nurenberg
Odesa
Oldenburg
Omsk
Porto
Orenburg (1938-1957
bitartean, Txkalov)
18

Ostende
Ostia
Otranto
Padua
Palermo
Parma
Patras
Pavia
Penza
Perm (1940-1957 bitartean,
Molotov)
Pernik
Perugia
Petrozavodsk
Pilsen
Pisa

18
Erdal Oporto izena portugesezko artikulua toponimoari
eranstetik dator: O Porto.
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GAZTELANIA
Plasencia
Plesetsk
Pleven
Plovdiv
Ragusa
Ratisbona
Ravena / Rávena
Reggio Emilia / Reggio
nell’Emilia
Regio de Calabria
Riazán
Rostov del Don
Róterdam
Ruse
Saarbrücken
Saarlouis
Salejard
Salerno
Samara (1935-1990
bitartean: Kuíbyshev)
San Petersburgo (1914-1924
bitartean, Petrogrado;
1924-1991 bitartean,
Leningrado)
Saransk
Saratov
Savona
Sebastopol
‘s-Hertogenbosch (antzina:
Bolduque)
Shkodër / Shkodra (antzina:
Scutari)
Shumen
Siena
Simferópol
Sliven
Smolénsk / Smolensko
Sochi
Sorrento
Spoleto
Stara Zagora
Syktyvkar
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EUSKARA
Piacenza
Plesetsk
Pleven
Plovdiv
Ragusa
Ratisbona
Ravenna
Reggio nell’Emilia
Reggio di Calabria
Riazan
Rostov Don
Rotterdam
Ruse
Saarbrücken
Saarlouis
Salekhard
Salerno
Samara (1935-1990
bitartean: Kuibyxev)
San Petersburgo (19141924 bitartean, Petrograd;
1924-1991 bitartean,
Leningrad)
Saransk
Saratov
Savona
Sebastopol
‘s-Hertogenbosch
Shkodër (antzina: Scutari)
Xumen [Bulgariako sistema
oﬁzialaren arabera:
Shumen]
Siena
Simferopol
Sliven
Smolensk
Sotxi
Sorrento
Spoleto
Stara Zagora
Syktyvkar

GAZTELANIA
Tarento
Tarrasa / Terrassa
Tiumén
Tolyatti
Trento
Tréveris
Treviso
Tubinga
Turín
Ufá
Ulan-Ude
Uliánovsk (1924 arte,
Simbirsk)
Urbino
Úzhgorod
Varna
Veliko Tarnovo
Venecia
Ventimiglia
Verona
Versalles
Vicenza
Vítebsk / Vítsiebsk
Viterbo
Vladikavkaz (1931-1944 eta
1954-1990 bitartean,
Ordzhonikidze; 1944-1954
bitartean, Dzaudzhikau)
Vladivostok
Volgogrado (1589–1925
bitartean, Tsaritsyn;
1925–1961 bitartean,
Stalingrado)
Vorónezh
Wrocław (1945 arte,
Breslavia)
Wurzburgo
Yakutsk
Yalta
Yaroslavl
Yoshkar-Ola
Zaporizhia (1921 arte,
Aleksandrovsk)
Zweibrücken / Dos Puentes

EUSKARA
Tarento
Terrassa
Tiumen
Togliatti
Trento
Treveris
Treviso
Tübingen
Turin
Ufa
Ulan-Ude
Ulianovsk (1924 arte,
Simbirsk)
Urbino
Uzhhorod
Varna
Veliko Tarnovo
Venezia
Ventimiglia
Verona
Versailles
Vicenza
Vitsebsk
Viterbo
Vladikavkaz (1931-1944
eta 1954-1990 bitartean,
Ordzhonikidze; 1944-1954
bitartean, Dzaudzhkau)
Vladivostok
Volgograd (1589–1925
bitartean, Tsaritsyn;
1925–1961 bitartean,
Stalingrad)
Voronezh
19
Wroclaw (1945 arte,
Breslau)
Würzburg
Jakutsk
Jalta
Jaroslavl
Joxkar-Ola
Zaporizhia (1921 arte,
Aleksandrovsk)
Zweibrücken

19
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen letraz idaztea:
Wrocław.
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FRANTSESA
Abakan

EUSKARA
Abakan

Agrigente
Aix-la-Chapelle
Algésiras
Anadyr
Ancône
Arkhangelsk / Arkhanguelsk
Assise
Astrakhan
Augsbourg
Babrouïsk / Bobrouïsk
Barnaoul
Bénévent
Bergame
Birobidjan
Bois-le-Duc
Bologne
Bourgas
Bragance

Agrigento

Brest (1918 arte, BrestLitovsk)
Brno
Bruges
Brunswick
Cambrai
Cantorbéry
Capoue
Carlsruhe / Karlsruhe
Carrare
Cartagéne / Carthagène
Caserte
Cassel
Cherbourg
Choumen
Coblence
Cobourg
Coïmbre
Cologne
Côme
Coni
Constance
Constanţa / Constanza
Cracovie
Crémone
Crotone
Deux-Ponts
20

Akisgran / Aachen
Algeciras
Anadyr
Ancona
Arkhangelsk
Asis
Astrakhan
Augsburg
Babruisk
Barnaul
Benevento
Bergamo
Birobidzhan
‘s-Hertogenbosch
Bolonia
Burgas
Bragantza

20

Brest (1918 arte, BrestLitovsk)
Brno
Brujas / Brugge
Brunswick
Cambrai
Canterbury
Capua
Karlsruhe
Carrara
Cartagena
Caserta
Kassel
Cherbourg
Xumen [Bulgariako sistema
oﬁzialaren arabera: Shumen]
Koblentza
Coburg
Coimbra
Kolonia
Como
Cuneo
Konstantza
Konstantza
Krakovia
Cremona
Crotona
Zweibrücken

Testuinguru historikoetan Akisgran da aukera bakarra.

FRANTSESA

EUSKARA

Dnipropetrovsk /
Dnipropetrovsk (1926 arte,
Dniepropetrovsk (1926 arte, Jekaterinoslav)
Iekaterinoslav)

Donetsk

Dobritx (1949-1990 bitartean,
Tolbukhin) [Bulgariako
sistema oﬁzialaren arabera:
Dobrich (1949-1990
bitartean, Tolbukhin)]
Donetsk

Dresde

Dresden

Duisbourg

Duisburg

Elche

Elx

Elista (1944 eta 1957
bitartean, Stepnoï)

Elista (1944 eta 1957
bitartean, Stepnoi)

Elseneur
Ferrare

Helsingor
Ferrara

Flessingue

Vlissingen

Florence

Florentzia

Francfort-sur-l’Oder

Frankfurt (Oder)

Francfort-sur-le Main

Frankfurt (am Main)

Fribourg-en-Brisgau
Gand

Friburgo / Friburgo
Breisgau
Gante

Gdańsk, (1945 arte,
Dantzig)

22
Gdansk (1 945 arte,
Danzig)

Dobritch (1949-1990
bitartean, Tolboukhine)

21

Gênes

Genova

Gijón

Gijón24
Homel

Gomel / Homyel
Gorno-Altaïsk (1932-1948
bitartean, Oïrot-Toura)
Göteborg / Gothembourg

23

Gorno-Altaisk (1932-1948
bitartean, Oirot-Tura)
Göteborg

Göttingen / Gœttingue /
Gottingue

Göttingen

Grozny
Halytch / Galitch

Grozny
Halytx

Hanovre

Hannover

25

Hrodna / Horodnia / Grodno Hrodna
Jakutsk
Iakoutsk
Iaroslavl

Jaroslavl

Iekaterinbourg /
Ekaterinbourg (1924–1991
bitartean, Sverdlovsk)

Jekaterinburg (1924–1991
bitartean, Sverdlovsk)

Iéna

Jena

Ijevsk (1984-1987 bitartean, Izhevsk (1984-1987
Oustinov)
bitartean, Ustinov)
Joxkar-Ola
Iochkar-Ola
21
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen letraz idaztea:
Helsingør.
22
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen diakritikoa
idaztea: Gdańsk.
23
Testuinguru historikoetan Genoa erabil daiteke.
24
Testuinguru historikoetan Kixoi erabil daiteke.
25
Grozni ere idatzi izan da euskaraz.
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FRANTSESA
Irkoutsk
Kaliningrad (1946 arte,
Königsberg)
Kamianets-Podilskyï /
Kamenets-Podolski
Kazan
Khabarovsk
Khanty-Mansiïsk
Kharkiv (lehen, errusieratik
transkribatua, Kharkov)
Krasnodar (1793-1920
bitartean, Iekaterinodar /
Ekaterinodar)
Krasnoïarsk
Kryvyï Rih ou Krivoï-Rog
Kyzyl / Kizil
La Haye
Lancastre / Lancaster
Lausanne
Leyde
Lipetsk
Livourne
Lorette
Louhansk (1935-1958 eta
1970-1992 bitartean,
Vorochilovgrad)
Louisbourg
Loutsk
Louvain
Lunebourg
Lviv (lehen, errusieratik
transkribatua, Lvov)
Maastricht (antzina:
Maestricht / Maëstricht)
Magas
Magdebourg
Maïkop
Makhatchkala (1857-1921
bitartean, Petrovsk-Port)
Malines
Mantoue
Marbourg
Marioupol (1948-1989
bitartean, Jdanov)
Mayence
Messine
Milan
Modène
Moguilev / Moghilev /
Moguiliov
Mons
Monte-Carlo
Mourmansk
Munich

Europako hiriak
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EUSKARA
Irkutsk
Kaliningrad (1946 arte,
Königsberg)
Kamianets-Podilsky
Kazan
Khabarovsk
Khanty-Mansisk
Kharkiv (lehen, errusieratik
transkribatua, Kharkov)
Krasnodar (1793-1920
bitartean, Jekaterinodar)
Krasnoiarsk
Kryvyi Rih
Kyzyl
Haga
Lancaster
Lausana / Lausanne
Leiden
Lipetsk
Livorno
Loreto
Luhansk (1935-1958 eta
1970-1992 bitartean,
Voroxilovgrad)
Ludwigsburg
Lutsk
Lovaina / Leuven
Lüneburg
Lviv (lehen, errusieratik
transkribatua, Lvov)
Maastricht
Magas
Magdeburg
Maikop
Makhatxkala (1857-1921
bitartean, Petrovsk-Port)
Malinas
Mantua
Marburg
Mariupol (1948-1989
bitartean, Zhdanov)
Mainz
Messina
Milan
Modena
Mahiliou
Mons
Monte-Carlo
Murmansk
Munich

FRANTSESA
Mykolaïv / Nikolaïev
Naberejnye Tchelny
(1982-1988 bitartean,
Brejnev)
Naltchik
Naples
Narbonne
Narian-Mar
Naupacte (Aro Modernoan:
Lépante)
Nauplie
Navahrudak
Nazran
Nijni Novgorod (1932-1991
bitartean, Gorki)
Nimègue
Nole
Novare
Novokouznetsk (1932-1961
bitartean, Stalinsk)
Novossibirsk (1926 arte,
Novonikolaïevsk)
Nuremberg
Odessa
Oldenbourg
Omsk
Orenbourg (1938-1957
bitartean, Tchkalov)
Ostende
Ostie
Otrante
Oufa
Oujhorod / Oujgorod
Oulan-Oude
Oulianovsk (1924 arte,
Simbirsk)
Padoue
Palerme
Parme
Patras
Pavie
Penza
Perm (1940-1957 bitartean,
Molotov)
Pernik
Pérouse
Petrozavodsk
Pilsen
Pise
Plaisance
Plesetsk
Pleven
Plovdiv

EUSKARA
Mykolaiv
Naberezhnye Txelny
(1982-1988 bitartean,
Brezhnev)
Naltxik
Napoles / Napoli
Narbona
Narian-Mar
Naupaktos (Aro
Modernoan: Lepanto)
Nauplio
Navahrudak
Nazran
Nizhni Novgorod (19321991 bitartean, Gorki)
Nimega
Nola
Novara
Novokuznetsk (1932-1961
bitartean, Stalinsk)
Novosibirsk (1926 arte,
Novonikolaievsk)
Nurenberg
Odesa
Oldenburg
Omsk
Orenburg (1938-1957
bitartean, Txkalov)
Ostende
Ostia
Otranto
Ufa
Uzhhorod
Ulan-Ude
Ulianovsk (1924 arte,
Simbirsk)
Padua
Palermo
Parma
Patras
Pavia
Penza
Perm (1940-1957 bitartean,
Molotov)
Pernik
Perugia
Petrozavodsk
Pilsen
Pisa
Piacenza
Plesetsk
Pleven
Plovdiv

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK
FRANTSESA
Porto
Raguse
Ratisbonne
Ravenne
Reggio de Calabre
Reggio d’Émilie
Riazan
Rostov-sur-le-Don
Rotterdam
Roussé / Ruse
Saint-Pétersbourg (19141924 bitartean, Pétrograd;
1924-1991 bitartean,
Léningrad)
Salekhard
Salerne
Samara (1935-1990
bitartean: Kouïbychev)
Saransk
Saratov
Sarrebruck
Sarrelouis
Savone
Schmalkalden (antzina:
Smalkalde)
Sébastopol
Shkodër (antzina: Scutari)
Sienne
Simferopol
Sliven
Smolensk
Sorrente
Sotchi
Spire
Spolète
Stara Zagora
Syktyvkar
Tarente
Tcheboksary
Tcheliabinsk

EUSKARA
26
Porto
Ragusa
Ratisbona
Ravenna
Reggio di Calabria
Reggio nell’Emilia
Riazan
Rostov Don
Rotterdam
Ruse
San Petersburgo (19141924 bitartean, Petrograd;
1924-1991 bitartean,
Leningrad)
Salekhard
Salerno
Samara (1935-1990
bitartean: Kuibyxev)
Saransk
Saratov
Saarbrücken
Saarlouis
Savona
Schmalkalden
Sebastopol
Shkodër (antzina: Scutari)
Siena
Simferopol
Sliven
Smolensk
Sorrento
Sotxi
Spira
Spoleto
Stara Zagora
Syktyvkar
Tarento
Txeboksary
Txeliabinsk

26
Erdal Oporto izena portugesezko artikulua toponimoari
eranstetik dator: O Porto.
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Tcherepovets

FRANTSESA

EUSKARA
Txerepovets

Tcherkessk

Txerkessk

Tchernivtsi / Tchernovtsy

Txernivtsi

Tchernobyl
Terrassa

Txernobyl27
Terrassa

Tioumen

Tiumen

Togliatti

Togliatti

Trente

Trento

Trèves

Treveris

Trévise

Treviso

Tübingen (antzina:
Tubingue)

Tübingen

Turin

Turin

Urbin

Urbino

Varna

Varna

Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo

Venise

Venezia

Vérone

Verona

Versailles

Versailles

Vicence

Vicenza

Vintimille

Ventimiglia

Vitebsk / Vitsyebsk

Vitsebsk

Viterbe

Viterbo

Vladikavkaz (parfois
francisé en Vladicaucase)
(1931-1944 eta 1954-1990
bitartean, Ordjonikidze;
1944-1954 bitartean,
Dzaoudjikaou)

Vladikavkaz (1931-1944
eta 1954-1990 bitartean,
Ordzhonikidze; 1944-1954
bitartean, Dzaudzhkau)

Vladivostok

Vladivostok

Volgograd (1589–1925
bitartean, Tsaritsyne;
1925–1961 bitartean,
Stalingrad)

Volgograd (1589–1925
bitartean, Tsaritsyn;
1925–1961 bitartean,
Stalingrad)
Voronezh

Voronej

Wurtzbourg

Wroclaw28 (1945 arte,
Breslau)
Würzburg

Yalta

Jalta

Zaporijia / Zaporojie (1921
arte, Alexandrovsk)

Zaporizhia (1921 arte,
Aleksandrovsk)

Wrocław (1945 arte,
Breslau)

27
Ukraineratik abiatuz gero, Txornobyl transkripzioa dagokio, baina lekuak nazioartean ospea lortu zuenean Sobietar Batasuna
zenez, errusieratik egindako transkripzioa zabaldu da.
28
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen letraz idaztea:
Wrocław.
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INGELESA
Aachen (antzina: Aix-laChapelle)
Abakan
Agrigento
Algeciras
Anadyr
Ancona
Arkhangelsk (antzina,
Archangel)
Assisi
Astrakhan
Augsburg
Babruysk / Bobruisk
Barnaul
Benevento
Bergamo
Birobidzhan
Bologna
Bragança / Braganza
Braunschweig (antzina:
Brunswick)
Brest (1918 arte, BrestLitovsk)
Brno
Bruges
Burgas / Bourgas
Cambrai (antzina: Cambray)
Canterbury
Capua
Carrara
Cartagena
Caserta
Cheboksary
Chelyabinsk
Cherbourg
Cherepovets
Cherkessk
Chernivtsi
Chernobyl
Coburg
Coimbra
Cologne
Como
Constanţa
Cremona
Crotone

EUSKARA
Akisgran / Aachen29
Abakan
Agrigento
Algeciras
Anadyr
Ancona
Arkhangelsk
Asis
Astrakhan
Augsburg
Babruisk
Barnaul
Benevento
Bergamo
Birobidzhan
Bolonia
Bragantza
Brunswick
Brest (1918 arte, BrestLitovsk)
Brno
Brujas / Brugge
Burgas
Cambrai
Canterbury
Capua
Carrara
Cartagena
Caserta
Txeboksary
Txeliabinsk
Cherbourg
Txerepovets
Txerkessk
Txernivtsi
Txernobyl30
Coburg
Coimbra
Kolonia
Como
Konstantza
Cremona
Crotona

29
Testuinguru historikoetan Akisgran da aukera bakarra.
30
Ukraineratik abiatuz gero, Txornobyl transkripzioa dagokio, baina lekuak nazioartean ospea lortu zuenean Sobietar Batasuna
zenez, errusieratik egindako transkripzioa zabaldu da.

Europako hiriak

INGELESA
Cuneo
Dnipropetrovsk (1926 arte,
Yekaterinoslav)
Dobrich (1949-1990
bitartean, Tolbukhin)

EUSKARA
Cuneo
Dnipropetrovsk (1926 arte,
Jekaterinoslav)
Dobritx (1949-1990
bitartean, Tolbukhin)
[Bulgariako sistema
oﬁzialaren arabera: Dobrich
(1949-1990 bitartean,
Tolbukhin)]
Donetsk
Donetsk
Dresden
Dresden
Duisburg
Duisburg
Elche
Elx
Elista (1944 eta 1957
Elista (1944 eta 1957
bitartean, Stepnoy)
bitartean, Stepnoi)
Ferrara
Ferrara
Florence
Florentzia
Frankfurt (Oder)
Frankfurt (Oder)
Frankfurt am Main
Frankfurt (am Main)
Freiburg im Breisgau
Friburgo / Friburgo
Breisgau
Gdańsk (1945 arte, Danzig / Gdansk31 (1 945 arte,
Dantzig)
Danzig)
Genova32
Genoa (antzina: Genua)
Gante
Ghent (antzina: Gaunt)
Gijón
Gijón33
Gomel / Homiel / Homel
Homel
Gorno-Altaysk or GornoGorno-Altaisk (1932-1948
Altaisk (1932-1948
bitartean, Oirot-Tura)
bitartean, Oyrot-Tura)
Gothenburg
Göteborg
Göttingen
Göttingen
Grozny
Grozny34
Halych
Halytx
Hanover
Hannover
Helsingør / Elsinore
Helsingor35
Hrodna / Grodno
Hrodna
Irkutsk
Irkutsk
Izhevsk (1984-1987
Izhevsk (1984-1987
bitartean, Ustinov)
bitartean, Ustinov)
Jena
Jena
Kaliningrad (1946 arte,
Kaliningrad (1946 arte,
Königsberg)
Königsberg)
Kamianets-Podilskyi /
Kamianets-Podilsky
Kamyanets-Podilsky /
Kamenets-Podolsky
Karlsruhe
Karlsruhe
31
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen diakritikoa
idaztea: Gdańsk.
32
Testuinguru historikoetan Genoa erabil daiteke.
33
Testuinguru historikoetan Kixoi erabil daiteke.
34
Grozni ere idatzi izan da euskaraz.
35
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen letraz idaztea:
Helsingør.

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK
INGELESA
Kassel
Kazan
Khabarovsk
Khanty-Mansiysk
Kharkiv (lehen, errusieratik
transkribatua, Kharkov)
Koblenz
Konstanz (antzina:
Constance)
Kraków / Krakow / Cracow
Krasnodar (1793-1920
bitartean, Yekaterinodar)
Krasnoyarsk
Kryvyi Rih / Krivoy Rog
Kyzyl
Lancaster
Lausanne
Leiden (antzina: Leyden)
Leuven
Lipetsk
Livorno / Leghorn
Loreto
Ludwigsburg
Luhansk (1935-1958 eta
1970-1992 bitartean,
Voroshilovgrad)
Lüneburg / Lueneburg /
Lunenburg
Lutsk
Lviv (lehen, errusieratik
transkribatua, Lvov)
Maastricht
Magas
Magdeburg
Mahilyow / Mahiloŭ /
Mogilyov / Mogilev
Mainz
Makhachkala (1857-1921
bitartean, Petrovsk-Port)
Mantua
Marburg
Mariupol /, Mariupolis
(1948-1989 bitartean,
Zhdanov)
Maykop
Mechelen (antzina:
Mechlin)
Messina
Milan
Modena
Mons
Monte-Carlo
Munich
Murmansk

EUSKARA
Kassel
Kazan
Khabarovsk
Khanty-Mansisk
Kharkiv (lehen, errusieratik
transkribatua, Kharkov)
Koblentza
Konstantza
Krakovia
Krasnodar (1793-1920
bitartean, Jekaterinodar)
Krasnoiarsk
Kryvyi Rih
Kyzyl
Lancaster
Lausana / Lausanne
Leiden
Lovaina / Leuven
Lipetsk
Livorno
Loreto
Ludwigsburg
Luhansk (1935-1958 eta
1970-1992 bitartean,
Voroxilovgrad)
Lüneburg
Lutsk
Lviv (lehen, errusieratik
transkribatua, Lvov)
Maastricht
Magas
Magdeburg
Mahiliou
Mainz
Makhatxkala (1857-1921
bitartean, Petrovsk-Port)
Mantua
Marburg
Mariupol (1948-1989
bitartean, Zhdanov)
Maikop
Malinas
Messina
Milan
Modena
Mons
Monte-Carlo
Munich
Murmansk

1043
INGELESA
Mykolaiv / Nikolayev
Naberezhnye Chelny
(1982-1988 bitartean,
Brezhnev)
Nafplion / Nafplio
Nalchik
Naples
Narbonne
Naryan-Mar
Naupactus / Nafpaktos (Aro
Modernoan: Lepanto)
Navahrudak / Novgorodok /
Novogrudok
Nazran
Nijmegen
Nizhny Novgorod (19321991 bitartean, Gorky)
Nola
Novara
Novokuznetsk (1932-1961
bitartean, Stalinsk)
Novosibirsk (1926 arte,
Novonikolayevsk)
Nuremberg
Odessa / Odesa
Oldenburg
Omsk
Orenburg (1938-1957
bitartean, Chkalov)
Ostend
Ostia
Otranto
Padua
Palermo
Parma
Patras
Pavia
Penza
Perm (1940-1957 bitartean,
Molotov)
Pernik
Perugia
Petrozavodsk
Piacenza
Pisa
Plesetsk
Pleven (antzina, Plevna)
Plovdiv
Plzeň
Porto / Oporto

EUSKARA
Mykolaiv
Naberezhnye Txelny
(1982-1988 bitartean,
Brezhnev)
Nauplio
Naltxik
Napoles / Napoli
Narbona
Narian-Mar
Naupaktos (Aro
Modernoan: Lepanto)
Navahrudak
Nazran
Nimega
Nizhni Novgorod (19321991 bitartean, Gorki)
Nola
Novara
Novokuznetsk (1932-1961
bitartean, Stalinsk)
Novosibirsk (1926 arte,
Novonikolaievsk)
Nurenberg
Odesa
Oldenburg
Omsk
Orenburg (1938-1957
bitartean, Txkalov)
Ostende
Ostia
Otranto
Padua
Palermo
Parma
Patras
Pavia
Penza
Perm (1940-1957 bitartean,
Molotov)
Pernik
Perugia
Petrozavodsk
Piacenza
Pisa
Plesetsk
Pleven
Plovdiv
Pilsen
36
Porto

36
Erdal Oporto izena portugesezko artikulua toponimoari
eranstetik dator: O Porto.
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INGELESA
Ragusa
Ravenna
Regensburg / Ratisbon
Reggio di Calabria
Reggio Emilia / Reggio
nell’Emilia
Rostov-on-Don
Rotterdam
Rousse / Ruse / Russe
Ryazan
Saarbrücken
Saarlouis
Saint Petersburg (1914-1924
bitartean, Petrograd;
1924-1991 bitartean,
Leningrad)
Salekhard
Salerno
Samara (1935-1990
bitartean: Kuybyshev)
Saransk
Saratov
Savona
Schmalkalden
Sevastopol (antzina,
Sebastopol)
s-Hertogenbosch
Shkodër (antzina: Scutari)
Shumen
Siena
Simferopol
Sliven
Smolensk
Sochi
Sorrento
Speyer (antzina: Spires)
Spoleto
Stara Zagora
Syktyvkar
Taranto
Terrassa
The Hague
Togliatti

EUSKARA
Ragusa
Ravenna
Ratisbona
Reggio di Calabria
Reggio nell’Emilia
Rostov Don
Rotterdam
Ruse
Riazan
Saarbrücken
Saarlouis
San Petersburgo (19141924 bitartean, Petrograd;
1924-1991 bitartean,
Leningrad)
Salekhard
Salerno
Samara (1935-1990
bitartean: Kuibyxev)
Saransk
Saratov
Savona
Schmalkalden
Sebastopol
‘s-Hertogenbosch
Shkodër (antzina: Scutari)
Xumen [Bulgariako sistema
oﬁzialaren arabera:
Shumen]
Siena
Simferopol
Sliven
Smolensk
Sotxi
Sorrento
Spira
Spoleto
Stara Zagora
Syktyvkar
Tarento
Terrassa
Haga
Togliatti

INGELESA
Trento (antzina: Trent)
Treviso
Trier
Tübingen
Turin
Tyumen
Ufa
Ulan-Ude
Ulyanovsk (1924 arte,
Simbirsk)
Urbino
Uzhhorod / Ungwar
Varna
Veliko Tarnovo
Venice
Ventimiglia
Verona
Versailles
Vicenza
Vitebsk / Viciebsk /
Vitsyebsk
Viterbo
Vladikavkaz (1931-1944 eta
1954-1990 bitartean,
Ordzhonikidze; 1944-1954
bitartean, Dzaudzhikau)
Vladivostok
Vlissingen / Flushing
Volgograd (1589–1925
bitartean, Tsaritsyn;
1925–1961 bitartean,
Stalingrad)
Voronezh
Wrocław / Wroclaw (1945
arte, Breslau)
Würzburg
Yakutsk
Yalta
Yaroslavl
Yekaterinburg /
Ekaterinburg (1924–1991
bitartean, Sverdlovsk)
Yoshkar-Ola
Zaporizhia (1921 arte,
Aleksandrovsk)
Zweibrücken

EUSKARA
Trento
Treviso
Treveris
Tübingen
Turin
Tiumen
Ufa
Ulan-Ude
Ulianovsk (1924 arte,
Simbirsk)
Urbino
Uzhhorod
Varna
Veliko Tarnovo
Venezia
Ventimiglia
Verona
Versailles
Vicenza
Vitsebsk
Viterbo
Vladikavkaz (1931-1944
eta 1954-1990 bitartean,
Ordzhonikidze; 1944-1954
bitartean, Dzaudzhkau)
Vladivostok
Vlissingen
Volgograd (1589–1925
bitartean, Tsaritsyn;
1925–1961 bitartean,
Stalingrad)
Voronezh
37
Wroclaw (1945 arte,
Breslau)
Würzburg
Jakutsk
Jalta
Jaroslavl
Jekaterinburg (1924–1991
bitartean, Sverdlovsk)
Joxkar-Ola
Zaporizhia (1921 arte,
Aleksandrovsk)
Zweibrücken

Arau honetako zerrendak toki eta egun hauetan onartu ditu Euskaltzaindiak:
Bilbon, 2009ko urtarrilaren 30ean.
Urkiolan, 2009ko martxoaren 26an.
37
Zilegi da euskaraz ere jatorrizko grafian duen letraz idaztea:
Wrocław.

Europako hiriak

BERRIAK

TXOMIN PEILLENEK AGOSTI-XAHO SARIA JASO
2008ko urtarrilaren 10ean, Txomin Peillen euskaltzain emerituak Agosti
Xaho saria jaso zuen. Saria Agosti Xaho Kultur Ekartearen Elixabete Piñol
presidentearen eskutik jaso zuen, Baionako Fakultatean egin zen ekitaldian.
Elixabete Piñolek azaldu bezala, bizitza guztian egindako lanagatik eman
diote saria.
Elixabete Piñolen esanetan, ugariak dira Txomin Peillenen merezimenduak: «Euskaltzain osoa, Unibertsitateko katedratiko emeritua, ikertzaile
nekagaitza hizkuntzalaritza arloan, langile sutsua hamaika erakundetan, eleberri, olerki eta antzerki idazlea».
Peillenek sortutako literatura lan batzuen izenburuak gogora ekarri zituen,
bai eta eskuratu dituen sari batzuk ere. «Egindako lan guztiagatik –gaineratu
zuen– merezi du Txominek Agosti Xaho saria. Gizon handia, estimatua, maitagarria eta euskaltzale sutsua. Eta guk beste meritu bat gehituko dugu: bere
umorea».
Elixabete Piñolekin batera, Mikel Coia elkarteko idazkaria ere izan zen
Baionan.
Agosti Xaho Kultur Elkartearen xedea euskara eta euskal kultura susta
tzea da. Ipar Euskal Herriko errealitateari begirune bereziaz erreparatze aldera,
Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako idazleek eta euskaltzaleek egiten
duten lana zabaldu nahi du, bai eta mugaz bi aldeen arteko loturak sendotu
ere, beti ere kultura eta euskararen bitartez. Urtero, beste ekitaldi batzuen
artean, Agosti Xaho saria banatzen du, Zuberoako Zohardia Kultur elkartearekin batera.
Aurreko urteotan, hauek jaso dute Agosti Xaho saria: Battitta Urruty
zenak, Jean Mixel Bedaxagarrek, Junes Casenavek, Daniel Landartek eta Jean-Louis Davantek.

BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETA:
50. URTEURRENA. BARAKALDO
2008ko abenduaren 20an, BECen jokatu zen Bizkaiko Bertsolari Txapelketan Euskaltzaindia ere izan zen. Izan ere, Akademiaren izenean, Adolfo
Arejita euskaltzain osoak saria eman zion Unai Iturriaga aurtengo txapeldunordeari. Saria Xabier Santxotenaren «Eguzkilorea» izeneko eskultura izan zen.
Bizkaiko Bertsozale Elkarteak bestalde, Valentin Lakaren eskultura bat
eman zion Euskaltzaindiari, Bizkaiko Txapelketaren 50. urteurrenean. Bertan
«Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2008. 1958-2008» irakur daiteke.
Orain dela mende erdi bat, 1958ko abuztuan, Bizkaiko Lehen Bertsolari
Txapelketa egin zen, Euskaltzaindiak antolaturik. Alfontso Irigoien euskal
tzaina ibili zen antolakuntza lanetan.
Txapelketa abuztaren 24an egin zen, Bilboko Areatzan, txapelduna Balendin Enbeita izan zelarik. Juan Ormaetxea «Taket» izan zen txapeldunordea,
Jose Alberdi hirugarren geratu zen, Asensio Bidaurrazaga laugarren, Eusebio
Zubiaga bosgarren, eta azken biak Pedro Kastrejana eta Florentzio Zarraga
izan ziren.
2008ko txapelketa aurkezteko egin zen prentsaurrekoan –abenduaren
15ean, Durangon– hori guztia gogoratu zuen Jose Luis Lizundia euskaltzain
oso eta diruzainak. Harekin batera Jon Azpillaga bertsolaria, Karmelo Uriarte
Bizkaiko Bertsozale Elkarteko lehendakaria eta aurtengo zortzi finalistak izan
ziren.
Jakina denez, Igor Elortza izan da 2008ko txapelduna.

DURANGOKO 43. EUSKAL AZOKAREKIKO
KONTU-ERRENDAPENA
Durangon, 2008ko abenduaren 5, 6,7 eta 8an
Durangoko Liburu eta Disko Azoka, 2008. urteko abenduaren 5etik 8ra
bitartean egin da Landakosolo lur eremuan kokaturik dagoen erabilera anitzeko
Erakustazokan.
Euskaltzaindiak argitalpen-salmentarako stand bi alokatu zituen irailaren
24an.
Bestalde, Gerediaga Elkarteak, duela urte batzuk hasitako digitalizazio
prozesuarekin jarraikiz, bere webgunean argitaletxe desberdinetako produktuak jarri ditu ikusgai. Euron artean, Euskaltzaindikoak.
Euskaltzaindiko Prentsa Zerbitzuak, Erakundeak Durangoko Azokan
aurkeztu duenaren informazioa helarazi die komunikabide desberdinei. Horretaz gain, eta zabalkundea hobetzeko asmoarekin, Euskaltzaindiaren 2008.urteko argitalpenen berri ematen duen aldizkari bibliografikoa doan banatu da
Erakundeko standera hurbildu diren bisitarien artean.
Aurten, Azoka izaten den Erakustazokaren ondoan dagoen Elkartegia
eraikinean, Euskaltzaindiak Pirinioetako Hizkuntzei buruzko esposizioa antolatu du. Erakustaldiarekin batera, Euskaltzaindiaren 90. urteurrena aintzat
harturik, Akademiaren lehena, geroa, oraina eta etorkizunaren berri ematen
duen bideoa etenik gabe ikusgai izan da.
Euskaltzaindiak Institut d´Estudis Catalans-ekin (IEC) daukan elkarkide
tza harremana dela eta Erakunde honek presentzia izan du Durangoko Azokan.
Euskatzaindiaren standean, IEC-ren difusio materiala ikusgai izan da.
Aurtengo edizio honetan, Euskaltzaindiak aurkeztu dituen argitalpen berriak jarraikook izan dira, hots:
–
–
–
–
–
–
–

Euskera 2007,2
Euskera 2007,3
Euskaltzaindiaren XV. Biltzarra. Iker 19
Jean Haritschelhar-i omenaldia. Iker 21
Zenbait orientabide erregistroen trataeraz. Jagon VI
Testu antolatzaileak. Erabilera estrategikoa. Jagon VII
III. Onomastika Jardunaldiak. Onomasticon Vasconiae 7
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Literatura terminoen hiztegia. Hiztegiak 13
Hiztegi Batua (2008): Euskaltzaindia-Elkar argitaletxearekin koedizioan
Hitzak orbainetan. Felipe Arrese Beitia Olerki Saria 2006
Kontrako bidean. Toribio Altzaga Antzerki Saria 2006
Euskara Ibarguen-Cachopin kronikan. Mikel Zarate Saiakera Saria 2006
Narrazioak eta Olerkiak 2007. R. Mª Azkue sariketa
Anso eta Erronkariko toponimiaz. Mendaur V
Saindu batzuen biziaz. Euskaltzainak 1
Pierre Broussain, Sa contribution aux etudes basques. Euskaltzainak 2
Yolanda. Euskaltzainak 3
Artzain beltxaren neurtitzak. Euskaltzainak 4
Gutun bilduma. Euskaltzainak 6
Morfología del verbo vasco: Compendio/Índices/Index
Juan Mari Lekuona hurbiletik (1927-2005).

Guztira Euskaltzaindiko 50 argitalpen desberdin eraman dira Azokara.
Argitalpenen hautaketa eta kopurua, aurreko urteetako salmentak kontuan
hartuz egin da.
Balorazio ofiziala nahiko baikorra izan dela adieraz daiteke. Esan da,
krisi egoera, Durangoko Azokak, bai bisitari bai salmenta aldetik, bereari eu
tsi egin diola. Euskaltzaindiak ostera, salmenta aldetik gorakada nabarmena
izan du. Ia % 50 gehiago saldu da. Hala ere, ez dugu baikorregiak izan nahi.
Gure ustea da, zenbait argitalpen berri baditugu (Euskal Izendegiaz ari gara)
eta beste batzuren kasuan, zabalkunderako denbora gehiago izanik (Hiztegi
Batua, kasuko) emaitza hobeak atera ditzakegula. Titulu batzuk aipatzearren,
Hiztegi Batua (2008), eta Testu antolatzaileak. Erabilera estrategikoa. Jagon
7. Gainontzekoetatik, denetatik apur bat saldu da; eraman diren argitalpen ia
guztietarik saldu dira ale bat edo beste.

Oro har jende ugari hurbildu da Azokara, batik bat larunbat eta igandean.
2008ko edizioan Argizaiola Juan Zelaiari eman zaio, euskal kulturgintzan egin
duen isilpeko lana eskertu nahirik. Sari-emate ekitaldira ezin izan zuen etorri
eta, ordezko moduan, Joseba Intxausti ohorezko euskaltzainak jaso zuen saria.
Bestalde, berriki zendu den Gotzon Garate josulagun idazleari omenaldia egin
zitzaion eta bertan Jabier Kaltzakorta eta Juan Manuel Etxebarria euskaltzain
urgazleek hartu zuten parte. Bernado Atxaga euskaltzain osoak ere hitzaldia
eman zuen Quim Monzó idazle kataluniarrarekin batera.
2008eko abenduaren 19an
Ricardo Badiola Uriarte,
argitalpen eragilea

Jon Artza Bikandi,
argitalpen banaketa arduraduna

EUSKALTZAINDIAK BERE WEBGUNEA BERRITU DU
2008ko abendutik, Euskaltzaindiaren webguneak baliabide berriak ditu.
www.euskaltzaindia.net webgunea edukietan berritu zen, eta Web 2.0 teknologiara egokitu. Akademiaren Informazio eta Komunikazioaren Teknologia
(IKT) batzordeak burutu zuen lana. Batzorde hori 2007an eratu zen, eta besteak beste, Akademiaren webgunean jarri du arreta berezia. Izan ere, batzordea
sortu zenetik hainbat baliabide berri erantsi zitzaizkion webguneari (arauerabakien banaketa elektronikoa (e-AEB) kasu), eta 2008ko abenduan bestelako edukiak gehitu dira www.euskaltzaindia.net webgunean.
Berritu ziren edukien artean, Plazaberri agerkari digitala dugu. 2006ko
apirilean sortu zen eta denbora honetan, hainbat aldaketa ezagutu zituen Plazaberrik: hasieran hilabetekaria zena Akademiaren aktibitateak eskatzen zuen
maiztasunez argitaratzen zen.
Hain zuzen ere, maiztasun horrek eraginda, eta guztion parte-hartzea bul
tzatze aldera, Plazaberri berritua sortu zen eta blog bihurtu zen. Blogak dituen
ezaugarri guztiak ditu eta irakurleen iruzkinei ere irekita dago.
Euskaltzaindiaren webgunean (www.euskaltzaindia.net) irakurgai da eta
RSS 2.0 eta Atom 1.0 bidezko harpidetza egin daiteke. Sistema honen bidez,
argitaratutako artikuluak banan-banan jasotzen dira, argitaratu bezain laster.
Harpidetza hori egiteko RSS irakurgailua (Bloglines, Google Reader, Feed
Reader, ...) instalatuta edo RSS jarioak jasotzeko gai den nabigatzailea (Firefox, adibidez) izan beharko du erabiltzaileak.
Edozein modutan, Plazaberri blogean kaleratzen diren izenburuen berri
ematen zaie harpidedunei.

BILBOKO UDALAK EUSKALTZAINDIA OMENDU:
90. urteurrean
Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Egunarekin, Bilboko Udalak
Euskaltzaindia omendu zuen, Akademiaren sorreraren 90. urteurrenean. Omenaldian, Udalak Akademiari gorazarre-hitzak eskaini zizkion, «90 urtez Bilborekin izan duen harreman oparoa eta estua, euskararen bilakaeran garrantzia
berezia hartu baitu gure hiriak Euskaltzaindiari esker».
Ekitaldian, Bilboko euskaltzainak ez ezik, Euskaltzaindiarekin urte luzez
lotura estua izan duten beste pertsona batzuk –langileak eta euskaltzain oso,
ohorezko, urgazleak– ere omenduak izan ziren, «haien lan baliotsuak berebiziko garrantzia izan baitu euskara sustatzeko eta normalizatzeko».
Iñaki Azkuna alkateak eta Ana de Castro Euskara zinegotziak Bilboko
Hiri Gutunaren euskarazko bertsioa eman zieten. Honela dio: «Jaungoikoaren
eta Amabirjina dohatsuaren izenean beki jende orok, nik neuk, Bizkaiko jaun
nauzuen Diego Lopez Harokoak, Lope Diaz nire semearekin batera, eta Biz
kaitar guztion oniritziz, mila eta hirurehungarren urteko aroan Bilbon hiribildu
herria sortu...» Euskararen Nazioarteko Eguna. 2008ko abenduaren 3a. Bilboko Udala. Euskaltzaindiaren omenez bere 90. urteurrenean.
Iñaki Azkuna alkatea eta Andres Urrutia euskaltzainburua mintzatu ziren
ekitaldian. Euskaltzainburuak bi erakundeon arteko harremana goraipatu zuen,
eta lankidetza-hitzarmena sinatua dutela gogoratu. Bestetik, Euskaltzaindian
gaur egun lan egiten duten guztien izenean eskertu zuen omenaldia, «eta eskertu behar diot ez bakarrik Udalari, baita gure aurrean izan zirenei ere, horiei
esker gaudelako gu hemen, gerokoan ere beste batzuk egongo diren bexalaxe.
Beti ere –nabarmendu zuen– euskara eta euskal kulturaren mesedetan».
Bestalde, Adolfo Arejita euskaltzain osoak Euskaltzaindiaren sorrera laburki azaldu zuen, eta hasiera-hasieratik bere egoitza Bilbon izan duela azpimarratu.

EUSKALTZAINDIAK, EUSKO IKASKUNTZAK ETA
EUSKALERRIAREN ADISKIDEEN ELKARTEAK HENRIKE
KNÖRR OMENDU
Abenduaren 2an, Henrike Knörr izena eman zitzaion Euskaltzaindiak,
Eusko Ikaskunt zak eta Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak Gasteizen
konpartitzen duten ekitaldi aretoari. Ekitaldian hiru erakundeotako kideek
hartu zuten parte, eta guztion izenean honako hauek hitz egin zuten: Fernando
Salazar Rodríguez de Mendarozqueta, Euskalerriko Adiskideen Elkartearen
Arabako batzordearen lehendakariak; Maria Nieves Urrutia Agorreta, Eusko
Ikaskunt zaren Arabako lehendakariordeak; eta Manu Ruiz Urrestarazu,
Euskaltzaindiaren Arabako ordezkariak.
Hitzen ostean, Armando Llanos Ortiz de Landalucek omenduari buruz
egindako argazki-sorta ikusi zen, eta «Ariadna» korda taldeak musika emanaldia eman zuen. Azkenik, «Henrike Knörr Ekitaldi Aretoa» izena jartzen duen
plaka agerian jarri zen. Txari Santiago Henrike Knörr zenaren emazteak eskerrak eman zizkien bertan ziren pertsona guztiei.
Euskaltzaindiaren izenean, hauek izan ziren: Andres Urrutia, euskal
tzainburua; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Andres
Iñigo, Jagon sailburua; Adolfo Arejita, Patxi Goenaga, Joseba Lakarra, Miren
Lourdes Oñederra eta Patxi Uribarren euskaltzain osoak; Manu Ruiz Urrestarazu, Arabako ordezkaria; Gorka Aulestia, Joakin Gorrotxategi, Pruden Gartzia
eta Pello Telleria euskaltzain urgazleak.

GASTEIZKO URREZKO DOMINA HENRIKE KNÖRR-I
Manu Ruiz Urrestarazu,
Arabako ordezkaria
Gasteizko Udalak urtero eta Gasteizko zaindari den Andre Maria Zuriaren
egunean, abuztuaren 5ean, ageriko ekitaldi bat antolatzen du eta bertan hiriko
alkateak iraganeko urtearen oroitza orokorra egiten du eta datorren aldirako
aurrikuspena zabaltzen du, nahi egokiak eta proiektu nabarmenak agertuz.
Udalaren bizitzaren osagarri eta hiri osoaren ohoragarri, urte horretarako lehendik Udalak izendatu duen hiriaren urrezko dominadun izateko pertsonari
ematen dio domina.
Aurten, 2008an, bi pertsona izan ziren hautatu urrezko domina hartzeko
gai: Henrike Knörr Borràs gure euskaltzaina, eta Amelia Baldeón Iñigo arkeologoa. Lehenengoa, gure Henrike maitea, hil ondorengoa.
Igarotako azken urteetan halako ekitaldia Zulueta jauregian egiten zen,
Florida parkearen ondoan, hiri erdian, baina Gasteizko Udalak Salburuko
«Ataria» deritzan naturaren interpretazio zentroa ezagutarazi nahi zuela-eta,
«Ataria» delako horretara aldatu zuen ekitaldia.
«Ataria» interpretazio gune hori Salburuko aintziren iparraldean dago,
hango hezeguneen gain-gainean eta ikusgarri gertatzen da benetan. Kanpotik
datorren jendearentzat ere hara iristea eroso da. Buesa Arenaren ondoan aurki
tzen da, hiriaren zirkunbalaziotik gertu, barruko alderantz.
Baina ez omen dago arrosa arantzarik gabe. Ekologia arauak agintzen
duenez «Ataria»-k ez du aire egokiturik eta egia esan orain arteko ipar eta
erdiko euskal hirietan soberan dago aire egokitua, baldin eta airea era naturalean berriztatzen bada.
Halabaina, eta ingurumenaren aldetik begiratuta gainera, egun egiten diren eraikin mordo batek aje komun bat badu. Eta da: leiho itxiak izatea, leihoak ezin zabaltzekoak. Eta eraikinaren frontisean leiho batzuk kenduz gero,
horrelako itxitura gertatzen da «Ataria»ren barruan ere. Abuztuaren 5ean,
34 ºC-ko beroa zela-eta, «Ataria»n bildu eta itxi ginenok hor murgildu ginen,
atmosfera estu horretan, gure izerditan garunak egosten.
Patxi Lazcoz Baigorrik, Gasteizko alkate denak, hitzaldi oparoa eskaini
zigun, hasieran euskaraz eta gero gaztelaniaz, hango tokian aproposa zen in-
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gurumenari buruzko burutazio aberatsak opatuz. Behin Gasteizen igarotako
urtean egindako lanak aipatuz eta hurrengo aldirako bete beharko ziren proiektuak plazaratuz, Gasteiz Euskadiko hiriburua zela gogoratu eta aldarrikatu
zigun, Gasteizko Udalekoetatik aparte hor zeuden Euskadiko beste erakundeen
ordezkariek ere kontuan izan zezaten. Lazcoz Baigorri jauna bere sorkuntzaz
kaskagogorra zela ziurtatu zigun eta denok Euskadiko hiriburuaren zidor zin
tzotik joateko inbitatu gintuen.
Gero Alkateak berak omentzen genituen bi pertsonen kurrikuluma goraipatu zuen eta hitza eman zien omendutakoei beren agerraldia bilduen aurrean
egiteko.
Lehenbizikoa Henrikerena izan zen. Txari Santiago, beraren emazte maitea izan genuen gure aurrean. Orduan bertan harekin batera Henrikeren per
tsona ikusten genuen arimaren begiekin. Ekitaldiaren momentu gogoangarriena izan zen hura. Txari Santiago, ahot s gozo eta sentipenez beterik,
Henrikeren nondik norakoaz mintzatu zitzaigun. Knörr-Santiago bikotearen
duintasuna eta dotoretasunaren eredu gertatu zen hitzaldia. Henrike gizatasunean eta euskaltzaletasunean eredugarri genuenontzat hitzaldi sentibera eta
betea. Hitzaldi mamitua eta ederra.

D-MAILAKO AGIRIAK

D-MAILAKO HIZKUNTZA GAITASUN AGIRIA
Emate eguna: Bilbo, 2008-VII-18
7.062
7.063
7.064
7.065
7.066
7.067
7.068
7.069
7.070
7.071
7.072
7.073
7.074
7.075
7.076
7.077
7.078
7.079
7.080
7.081
7.082
7.083
7.084
7.085
7.086
7.087
7.088
7.089
7.090
7.091
7.092
7.093
7.094
7.095

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kristina AGUERRE
Maria Carmen AIZPIOLEA NARRASPE
Bruno ALASTUEY
Iban ALCHOURROUN PETRISSANS
Elorri ALGALARRONDO
Elorri ARIN ELIZAGOIEN
Inge ARIN LARRAÑAGA
Julen ARMENDARIZ LASSALLETTE
Xabina BARBIER ERDOZAINTZI
Elai BERASATEGI
Patxi BERHOUET
Bixintxo BILBAO TAPIA
Txomin CASTEIGTS HARAN
Naiara CHARRITTON
Maina CHASSEVENT
Sylvie CHENAL
Txomin Auxtin DARRITCHON
Maite DELIART
Jon DUHALDE
Iñigo ELIZEGI ERBITI
Txomin ELIZONDO
Maider FRANCHESSENA ETCHEMENDY
Garai GARCIA CALVO
Dominika GOÑI
Itxaro GOYHENECHE
Elena GUERIN
Antton GUICHANDUT
Mikela IGLESIAS DUNATE
Ihintza IRUNGARAY
Andoni ITURRIRIA MATXINANDIARENA
Eñaut JAUREGI MIKELARENA
Asier KINTANA ZORROZUA
Naroa LABEGUERIE
Maia LACROIX
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7.096
7.097
7.098
7.099
7.100
7.101
7.102
7.103
7.104
7.105
7.106
7.107
7.108
7.109
7.110
7.111
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Naia LACROIX ETXEBERRIA
Txomin LANTARON ARANTZABAL
Pierre LAPEYRADE
Iban LARRABURU
Maider LARRE
Eztitxu LASCOR
Mikel MANTEROLA EIZMENDI
Maritxu NEGELUA
Arantxa ORONOZ
Elena OTHONDO ETCHEGOIN
Maialen SAGARDUY
Isabelle SAINT-PIERRE
Maika THICOIPE
Elorri UHALDE
Coline URCUN MARCO
Maite ZELESTINO SANTAMARIA

D-MAILAKO HIZKUNTZA GAITASUN AGIRIA
Emate eguna: Bilbo, 2008-XI-28
7.112
7.113
7.114
7.115

–
–
–
–

Amaia DUCLERCQ
Iker IPARRAGIRRE GALARRAGA
Ainara LARRETXEA BERROUET
Oihana ZAMPONI GALÉ

EUSKALTZAINDIAREN ADIERAZPENA, «D» MAILAKO
HIZKUNTZA GAITASUN AGIRIA EMATEARI UZTEAN
Azken urte hauetan Euskaltzaindiak «D» Mailako Hizkuntza Gaitasun
Agiria izeneko titulua eman izan die araberako azterketa gainditzen zuten
Iparraldeko biztanleei.

Hori dela eta, honako hauek adierazi nahi ditu Euskaltzaindiaren Zuzen
daritzak:
A)	Euskalt zaindiaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren arteko
lankidetza-hitzarmenaren barnean, Euskaltzaindiak lagundu dio Euskararen Erakunde Publikoari hizkuntza gaitasuna egiaztatuko duen
agiri baten garatze-bidean.

	Hortaz, Euskaltzaindiak «D» titulua emateko eskubideak gordez, ez
du oraingoz beste deialdirik egingo «D» titulua eskuratzeko.

B)	Iparraldean, bistan denez, hizkuntza-gaitasuna froga zezakeen azterketa publikorik ez izanik, 2008 arte segitu du Akademiak «D» Mailako Hizkuntza Gaitasun Agiria banatzen azterketa gainditzen zuten
Iparraldeko biztanleen artean.
	Lurralde horretan euskara gaur egun ere ofiziala ez den arren, azken
urte hauetan Euskararen Erakunde Publikoa pixkanaka indartuz joan
da, eta 2009tik aitzina berak antolatuko ditu Iparraldean euskararen
gaitasunari dagozkion beste titulu berriak.
C)	Euskaltzaindiak begi onez ikusten du Iparraldean agintari publikoek
beren gain hartzea sail horri dagozkion erantzukizunak.

D)	Era berean, Euskaltzaindiak eginahalak eginen ditu, Euskararen
Erakunde Publikoarekin solastatuz, Euskaltzaindiaren «D» tituluaren
jabe direnek baliokidetza egokia aurki dezaten hemendik aitzina Iparraldean antolatuko diren gaitasun agiri berrietan.
E)	Bestaldetik ere, Euskaltzaindiak bere gain hartzen du, orain arte bezalaxe, Iparraldean eman dituen «D» Mailako Hizkuntza Gaitasuna Agiriaren eskuratzaileentzako zerbitzuak ematea, nola kopiak egitea hala
bestelako premiei erantzutea (eskuratzaileen erregistroa eta abar).
Donostian, 2009ko otsailaren 13an.

EUSKALTZAINDIAREN ARGITALPEN
AURKEZPENAK

JUAN MARI LEKUONA HURBILETIK (1927-2005)
Aurkezpena
Azaroaren 14an, Juan Mari Lekuona hurbiletik (1927-2005) liburua aurkeztu zen Donostian, Koldo Mitxelena Kulturunean. Liburua Oiartzungo Udalak eta Euskaltzaindiak argitaratu dute, Juan Mari Lekuona zenaren omenez.
Lourdes Otaegi Euskaltzaindiko Literatura Ikerketa batzordeko idazkariak
koordinatu duen liburu honetan, Juan Mari Lekuona ezagutu, maite eta mirestu duten hainbat idazle, poeta, abeslari eta euskaltzainek hartu dute parte,
omenaldi gisa, liburu honetan idatziz.
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Aurkezpena honako hauek egin zuten: Aitor Etxeberria Oiartzungo alkateak, Andres Urrutia euskaltzainburuak eta Lourdes Otaegi Euskaltzaindiko
Literatura Ikerketa batzordeko idazkariak.

Liburuak hiru zati nagusi ditu: «Lekuona. Gertuko erretratuak»; «Lekuonaren bizitza ibilbidea iruditan (1927-2005)»; eta «Lekuona. Literatura ikerle
eta poeta». Joan Mari Lekuoaren bizi-urratsak oroitzen ditu liburuak, bai euskal idazle ezagunen idatzizko lekukotzen bidez, bai eta senide eta lagunen
eskuzabaltasunari esker osatu den argazki bilduma zabalaren bidez ere; era
berean, haren ikerlanaren eta sorkuntza literarioaren azterketa baloratzaileari
ere lotu zaizkio ikerketa batzordeko kideen lanek.
Hauek dira liburuaren egileak: Xabier Lete, Gorka Aulestia, Anjel Ler
txundi, Pello Esnal, Jean Haritschelhar, Ana Toledo, Jon Kortazar, Joxe Austin Arrieta eta Lourdes Otaegi.
Egun berean, azaroaren 14an, iluntzean, Oiartzungo herriarentzako aurkezpena egin zen, bertoko Udaletxeko areto nagusian. Aretoa beteta zegoela,
hauek hitz egin zuten: Idurre Bera Kultura zinegotziak, Jean Haritschelhar
Euskaltzaindiko Literatura batzordeko buruak eta Lourdes Otaegik Literatura
Ikerketa batzordeko idazkariak.

EUSKALTZAINDIA-BILBAO BIZKAIA
KUTXA FUNDAZIOA: LITERATURA SARIAK

EUSKALTZAINDIA-BILBAO BIZKAIA KUTXA
FUNDAZIOA: LITERATURA SARIAK
2008ko abenduaren 16an, Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak urtero antolatzen dituzten literatura sari nagusiak jakinarazi ziren
Sari-ematea Euskaltzaindiaren egoitzan egin zen.
Honako hauek dira 2008ko deialdiko irabazleak, eta epaimahaikideak:
Txomin Agirre eleberri-saria: Mikel Zubeldia. Lana: Ekilibristaren polka
Epaimahaikideak: Ur Apalategi, Karlos Otegi eta Iratxe Retolaza
 oribio Altzaga antzerki-saria: Pako Aristi. Lana: Josu Dukatiren propoT
samena
Epaimahaikideak: Eugenio Arozena, Daniel Landart eta Patri Urkizu.
Felipe Arrese Beitia olerki-saria: Amaia Jauregizar. Lana: Azazkalak jaten
Epaimahaikideak: Mikel Lasa, Felipe Juaristi eta Lourdes Otaegi
Mikel Zarate saio-saria: eman gabe geratu da, lanik aurkeztu ez delako.

MIKEL ZUBELDIA
TXOMIN AGIRRE SARIA. ELEBERRIA
EKILIBRISTAREN POLKA
Elkarrekin lotuta diren bost narraziok osatzen dute Ekilibristaren polka
eleberria. Ôchreland izena duen probintzietako hiri grisean girotzen ditu autoreak narrazio gehienak. Jon Gallimore protagonistak, Margrit Makay aktoresarenganako zentzurik gabeko ihesa planteatuko dio irakurleari. Bidaia alderrai
honetan, oreka galduarekin polka dantzatzen duten galtzaile jendearekin topo
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egingo du: Muratori, iragan iluneko museoko kikeronearekin; Soeur Coraline,
amodio eta luxuzko nobelak idazten dituen lekaimearekin; Bérénice, camping
batean bizi den pied-noir kantariarekin, edo Martin Gallimore, Radio Tirana
irrati-kate komunistari esker bizitzari eusten dion langilearekin, besteak beste.
Narrazioen joanean atmosfera estrainio bat, oso pertsonala, nagusituko da,
irakurlea ezbairik gabe bertan murgiltzea helburu duena.
Identitateaz, pertsonen arteko gatazkez, maitasun lokaztuez, joandako
XX. mendeaz eta beste hainbat gauzaz hitz egingo digu Ekilibristaren polkak.
Betiere tonu umoretsua erabiliz.
Mikel Zubeldia
Donostian jaioa, 1972. urtean.
Enpresa zientzietan lizentziatua da eta kanpo merkataritzan aditua.
Aurrez, honako sariak eskuratu ditu:
– Lutelestia. 1994. urteko «Jorge Oteiza» Ipuin lehiaketan bigarren saria.
– Zokaloak margotzeko eskailerak (Elkar Argitaletxea - Debako Udala).
2001. urteko «Tene Mujika» narrazio lehiaketan hirugarren saria.
– Manikien hilerria (Ereintza Kultur Elkartea - Errenteriako Udala).
2002. urteko «Errenteria Hiria» ipuin lehiaketan lehen saria.
–M
 anikien Galeria (Euskaltzaindia – BBK). 2003. urteko Txomin Agirre
saria.

PAKO ARISTI
TORIBIO ALTZAGA SARIA. ANTZERKIA
JOSU DUKATIREN PROPOSAMENA
Atxiloketa batekin hasten da obra: Ertzaintzak ETAko buruzagi bat
atzeman du. Galdeketa gelan dago, eta ertzain-burua datorkio galderak egitera.
Bi gizonek, aurrez aurre, elkarri zorrotz begiratuko diote, aspaldiko ezagunak
baitira: institutu garaian ikaskideak ziren, eta lagunak. Biak neska berberaz
maiteminduta bazeuden ere. Institutua amaitutakoan haien bideak bereiztu egin
ziren. Biek hartu zituzten armak: batek legearen alde, besteak legearen aurka.
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Hogeita bost urte igaro dira, eta koartelean gertatzen dena ez da galdeketa soila izango, zerbait gehiago baizik: ertzain-buruak jartzen dizkion argazki batzuen bitartez euren bizitzak errepasatuko dituzte, Euskal Herriaren
hogeita bost urteotako historiari errepaso sakona emanez. Amaieran ezuste bat
baino gehiago deskubrituko du ikusleak. Euskal Herriak bizi duen egoera
zakarraren aurrean irteera bat irudikatzen eta eskaintzen saiatzen da obra. 
Pako Aristi
Urrestillan jaioa 1963an. Idazlea, gidoilaria, kazetaritzan lizentziatua eta
musika ikasketak egina. 1985ean agertu zen euskal literaturaren panoraman,
hiru liburuokin: Kcappo eleberria, Martinellok ez du kukurik entzuten haur
literaturan eta Euskal kantagintza berria saiakera periodistikoan.
Geroztik liburu asko argitaratu ditu. Urregilearen orduak nobelarekin
Espainiako Kritika saria jaso zuen 1999an. Gauza txikien liburua obrarekin,
berriz, Beterriko Liburua saria 2005ean.
Poesia argitaratu du: Castletown, Oherako hitzak eta Libreta horiko poemak. Hainbat biografia ere idatzi ditu: Gelatxo, Soinuaren bidaia amaigabea,
Nire uztapide edota Kontxu Odriozola.
Bi aldiz jaso du Rikardo Arregi kazetaritza saria, 1992an eta 1993an,
urteko erreportairik onenak baloratuz.
Mikel Markez kantariarekin batean hiru ikuskizun estreinatu ditu eta
Euskal Herri osoan ibili da bere testuak irakurtzen.

AMAIA JAUREGIZAR
FELIPE ARRESE BEITIA SARIA. OLERKIA
AZAZKALAK JATEN
Egunek aurpegiak ugari izan ditzakete, egun horiek bizi dituztenek bezala. Aurpegiotako zenbait dira, besteak beste, poema-liburu honen ardatz.
Sarritan, begirada joandako egunetan dago. Aitzitik, begiak orainaldian
daude.
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Denbora, beraz, oso garrantzitsua da; bestela, nekez jakin edo erabaki
baitaiteke zein den eguneroko istorioen amaiera.

Hiru ataletan banatuta dago. «Aduanazainaren ardurak» izenburupean
dago lehenengoa. Bigarrena, «Oin-puntetan» deitzen da, eta hirugarren eta
azkena «Egiak euritan». Poema oso labur zein luzeagoetan islatzen da hori
guztia.
Amaia Jauregizar
Gernika-Lumon jaioa, 1985ean. Euskal filologoa.
Irakurtzeko eta idazteko zaletasuna gaztetarik datorkio. Behin baino gehiagotan parte hartu izan du literatur sariketetan. 2002an, R. Maria Azkue
literatura sariketan, olerkiaren alorrean, 1.saria eskuratu zuen.
Matrakan eta Busturialdeko Hitzan azaldu dira bere artikuluak.

HIL BERRIAK

HENRIKE KNÖRR EUSKALTZAINDIAN
Azken aldi honetan joan zaizkigun Euskaltzaindiko sei kideren omenezko ospakizuna da gaur. Hainbeste izanik, txosten luze batzuren ordez, modu arinago baten
aurkeztuko dugu. Horrela bedi, nahiz eta, gero, Euskera gure agerkarian eranskin
bibliografiko ahalik eta zehatzena argitara dezakegun. Kostako da, Henrikeren kasuan.
Henrike Knörr Euskaltzaindian jarri diot izenburua txosten honi, zeren eta beste
erakunde, elkarte eta talde askotako partaidetza eta lankidetza ezingo baitut gaur
azaldu, hots, Euskal Herriko Unibertsitatean eta beste zenbait unibertsitatetan, Sancho
el Sabio erakundean, Landazuri elkartean, Eusko Ikaskuntzan, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Paísen eta abarretan. Beraz, hizkuntza Akademian egindakora mugatuko naiz. Gauza jakina duzue, bestalde, Tarragonan jaio zela, 1947ko mar
txoaren 2an.
Henrikeren ezagutza 1971n izango zela uste dut, oker ez banago Manu Ruiz
Urrestarazuren bidez, zeren eta berau maiz ikusten nuen Iurreta-Durangon, berak eta
nire emazteak enpresa berean lan egiten baitzuten. Bestalde, Manu 1969tik ezagutzen
nuen, Arabako Euskaltzaindiaren Ordezkaritzari lehen oinarriak jartzeko ahaleginetan
aritu ginenetik, Gasteizko Institución Sancho el Sabiok Probintziako Plazan zuen egoi
tzan. Patxadaz mintzatzeko hitzordua finkatu genuen, Urkiolan, hain zuzen. Luze eta
zabal aritu nintzaion Euskaltzaindiaren beharrizanez, batez ere, Araban. Ez daukat egun
hori ahazteko, besteak beste, Henrikek agertu zuelako bere protestarako sena. Hain
zuzen, pagope baten elkarren oharrak jasotzen geundela, kanpandorreko bozgorailua
trikitrixa soinu eten gabe eta errime hasia baitzen eta ez zen isiltzen. Santutegiko erretorearengana joan eta hain paraje ederreko bakea hausteko eskubiderik ez zegoela esan
zion.
Arabako hiriburuan Euskaltzaindiak bulego bat eraikitzea, ezinezkoa izango zen
Manu eta bere partaidetzarik gabe. Sancho El Sabioko Jesus Olaizola liburutegi zuzendariaren laguntza ezinbestekoa suertatu zitzaigun. Zumaiar hau, oso integrista zen,
beste euskaldun asko bezala, baina oso euskaltzalea ere, bere erara, noski. Gestio hauek
gauzatu zirenean, Euskaltzaindiaren Arabako ordezkaritza taldeko idazkaria izendatua
izan zen 1975.eko urriaren 31n, gero, beste bi aldiz kargu horretan errepikatuko zuelarik, Patxi Goenaga eta Manu Ruiz Urrestarazuk ere tartekatuz. Arabako Ordezkari
tzaren historia ondo egiteko bi hauen laguntza ere nahiko nuke.
1973an estreinatu zen Henrike gure Euskera agerkarian, hain zuzen, Gerardo
López de Gereñuk, honen adiskide mina zen Juan San Martinen eraginez Más voces
alavesas lanari eranskin bat egin baitzion Knörrek. Orrialdetxo bat, baina esanguratsua
Arraia-Maeztu udalerriko XIX. mendearen hasierako euskararen lekukotasuna biltzen
baitzuen. 1975eko uztailaren 17an Ulibarren omenez Okondoko herrian Akademiak
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egin zuen batzar irekian jaso zuen euskaltzain urgazletzako diploma. Ekainaren 27ko
osoko bilkuran izendatua izan zen beste hamazazpi lagunekin batera, beraien artean
gaur euskaltzain oso ditugun Patxi Zabaleta eta Joan Mari Torrealdai eta Juanjo Zearreta gure kudeatzailea, besteak beste. Hala ere, ez zen esku hutsik joan Aiara eskualde hartara txosten interesgarri bat irakurri baitzuen. Hara zer dioen aktak:
H. Knörr jaunak, Okondo bere jaioterriari buruz Ulibarrik zer esan zuen azaldu zuen.
Orduko giroa, euskerazko eskola, t.a.

Onomastikaz izan zen haren lehen txostena, ordea, berak, gero, bere bizitza guztian jorratuko zuen gaiaz, hain zuzen, 1974ko apirilaren 19ko osoko bilkuran bion
artean idatzi genuena: «Herri eta herritarren izendegia» tituluduna. Bere bibliografia
oparoan irakurriko duzue gai honen inguruan ikertu, idatzi eta argitaraturiko lan ugari.
K. Mitxelena izan zen Onomastika batzordeburu eta bera kide batzordea sortu zenetik
1985. urtea hasi arte, orduan, Henrikek hartu zuelarik buruzagitza, ni biekin idazkari.
Hamasei urte iraun zuen karguan, 2001ean, Andres Iñigok txanda hartu arte. Garai
horretakoak eta kargu horri zuzenean dagozkionak dira, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle Entitateen Herri Izendegia, Gasteiz, 1986; Nafarroako Herri
Izendegia, Iruñea, 1990; Euskal Deituren Izendegia / Nomenclátor de Apellidos Vascos,
Madril, 1998; eta hainbeste irizpen, txosten eta ikerketa. Orobat, onomastika alorreko
Biltzar eta Jardunaldietan parte hartzea, asko Euskal Herritik kanpo, nazioarte mailakoak.
1977ko otsailaren 26an hautatu zuen Akademiak euskaltzain oso. Orduko euskal
tzainburu zen A. Luis Villasantek Henrikeren sarrera hitzaldiko agurrean hau zioen:
Euskaltzaindiak, egia esan, beti ezagutu izan ditu arabarrak bere barnean, sortze
egunetik beretik. Sortu zen garaian, euskaltzain osoak hamabi ziren, eta horien artean bazen
arabar bat: Aita Olabide, Gasteizko semea. Orain ere ohorezko euskaltzainen artean hor da
Odon Apraiz jauna. Eta euskaltzain urgazleen artean ez dira gutti...: Manuel M. Ruiz Urrestarazu, Patxi Uribarren, Gerardo López de Gereñu, Peli Martin, Antonio Berrueta, etab.
Baina hau ere aitortu beharra dago: hutsune ageri bat nabari zela aspaldidanik euskaltzain
osoen artean. Euskal Herriko beste euskalki eta eskualde guztien beren ordezkaria edo
mandatariak zituztelarik, Araba bat ere gabe zegoen, 1942an Aita Olabide Frantziako Tolosan hil zenetik... Eta hutsune hau bete-beharra zen. Hala ikusi eta aitortu zuen Euskal
tzaindiak berak eta batzarre batean erabaki zuen lehen hutsartea gertatzen zenean, ahal
baldin bazen behintzat, hutsarte hori arabar batekin hornitu behar zela. Eta hala egin ere
du. Antonio Arrue euskaltzain jaunaren hutsartea betetzeko Enrique Knörr jaun arabarra
hautatuz...

1978ko San Prudentzio egunean egin zuen sarrera, hitzaldiaren gaia, Akademiaren
sorreratik euskaltzain urgazle izan zen beste arabar baten, Federiko Belaustegigoitia
laudioarraren, lanez. Erantzunean, Jose Mari Satrustegi aitapontekoak, jadanik, hain
urte gutxitan, Henrikek euskalgintzan egindako lanen berri eman zigun. 1978ko Euskera agerkarian irakurri daitezke, hiruren hitzaldiak: Villasante, Satrustegi eta Knörrenak, alegia. Baita ere, Jean-Louis Davant sartze horren karietara kantatzeko idatzi zituen bertso politak: «Ziberotik Arabara». Ordutik iaz arte erakunde barruan egindako
lan gehienak, agerkari horretan eta beste bildumetan ikus daitezke.
Diruzain kargua izan zuen 1983tik 1986 bitartean. Lau urte esanguratsuetan izan
zuen kargua. Berak zeregin horretarako ez zela prestatua aitortzen bazuen ere, gobernamendu kargudun baten balioa izan zuen, alegia, «Ekonomia batzordea» sortu bai zuen,
alegia, diruzaintza kudeaketan laguntzeko talde bat sortuz: Alberto Garate eta Miguel
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Angel Redondo ekonomilariak, Juanjo
Zearreta eta Xabier Gereño gure ekonomia eragile eta kontalariak, Federico
González legelaria eta, ni neu, idazkariorde legez. Garai horretakoak dira Euskal
tzaindiaren langilego plantillaren finkapena, Eusko Jaurlaritzako mailaketara eta
Hitzarmenera egokituz. Herri Aginteekin
Euskalt zaindiaren aurrekontuen lehen
normalizazio saioa eta beste.
Jagon sailburutza, 1989-1994 bitartean eraman zuen. Ardura honetan,
It ziar Rekalde Gasteizko Ordezkari
tzako bulegariaren laguntzaz, erakunde
publikoek euskararen sustapen arloan
egiten zituzten, edota, ezin egin zituzten
lanei buruzko jarraipenaz arduratu zen,
prent sa dossier interesgarriak osatuz.
Estatu Gobernuaren Ordezkaritzari aholkuak, irizpenak eta itzulpenak eginaz,
hots, hauteskunde papereria, trafikoko
dokumentazioa, NAN eta pasaporte inprimakiak, Justizia Ministeritzarakoa, etab.
Arabako euskararen erabilera ofiziala eztabaidatzeko eta dudatan jartzeko asmoz,
UAren eraginez, Batzar Nagusietan sortu zen ponentzian, bera aurrenengo zela Jagon Sailak parte hartu zuen. Sailkide ginen Manu Ruiz Urrestarazu, Andres Urrutia
eta lauok foru erakundeko batzordean txostenak aurkeztu genituen. Orobat, Arabako
euskaltzain oso, ohorezko eta urgazle guztiei Sailera deituz, lurralde historikoarekiko euskararen aldeko adierazpena bultzatuz. Azken aipamen bat, 1993koa hain
zuzen, Urkiola mendateko Garaitorreko Bentan, bera sailburu eta hiru kide: gaur,
euskaltzainburu dugun Andres Urrutia, Mikel Zalbide eta laurok bildu ginen. Lan
gaia honako hau izan zen: Akademia bati dagokion hizkuntza normatibizazio eginkizuna planifikatzea eta gauzatzea. Benta hartan prestatutako proposamena Bizkaiko
Diputazio jauregian egindako osoko bilkuran aurkeztu eta onartu zen eta «Arau»
mailadun erabakiak hartzen hasi, aurretiaz, Iker Saileko batzordeetan ikertuak eta
landuak.
Idazkari akademiko kargua 1992tik 1996 bitartean eraman zuen, Jose Mari Satrustegik utzi ondoren. Jean Haritschelhar, euskaltzainburu; Juan Mari Lekuona,
buruorde eta Jose Antonio Arana, diruzainarekin batera, Zuzendaritza taldeak ez zituzten erakundearen gobernamenduan lau urte errazak igaro, Herri Aginteetako kargudun
batzuekin tentsio uneak barne eta 1995eko diru egoera larria tartean, Legutio-Larrabeako IX. Barne Jardunaldietan lehertuko zena. Zuzendaritzakideek, Henrikek barne,
ez zuten zenbait euskaltzainek estutasunetik ateratzeko proposamena onartu, hots,
Euskaltzaindiaren ordezkaritzak kentzea eta batzorde gehienak ezabatzea, salbu
Hiztegigintza, Gramatika eta Onomastika.
1997-2004 bitartean, euskaltzainburuorde kargua izan zuen, Juan Mari Lekuona
gipuzkoarraren segidan. Zortzi urtetan, Jean Haritschelharren eta Zuzendaritzaren errepresentazioa eraman zuen Arabako ordezkariak, ez bakarrik Hego Euskal Herrian,
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baita Madrilen, Galizian, Katalunian eta atzerriko beste hainbat lekutan ere. Erakunde
akademikoa ordezkapen eginkizunetarako gizon aproposa zen.
Azkenik, 2005-2008 agintaldian, Iker sailburu kargurako hautatua izan zen,
buruordetza lapurtar batek, Beñat Oihartzabalek, hain zuzen, txandatu zuelako. Bai
Argomaizen, XIV. Barne Jardunaldietan eta, baita ere, XV.etan, Etxalarren, ikerketa
alorreko bere asmoak agertu zituen, besteak beste, iazko Pirinioetako hizkuntzei buruko
Biltzarraren aurre-egitasmoa aurkeztu genuen, berak, ikerketa akademikoena, nik, apalagoa, antolaketakoa. Bizi izan balitz, datorren hilean, XVI. Barne Jardunaldietan,
zerbait eginkizun berri aurkeztuko zizkigun, hain zuzen, duela 38 urte bion harremanak
hasi genituen leku berean, Urkiolan. Tamalez, ezin, zeren eta, haren euskalgintzaren
sasoirik hoberenean, «herioak erezan handik bi kilometrora hasten den euskal herrialdearen hiriburuan», Gasteizen, alegia, joan baitzaigu den apirilaren 30ean.
Donostian, 2009ko otsailaren 27an
Jose Luis Lizundia Askondo

IRATZEDER
«Itsas-portu eta herriko etxetik sar zaite elizako alderat karrika handian... Lehen
etxe multzoa iragan-eta, baduzu ezkerretik karrika ttipi bat eta izkinean euskal-etxe bat
behereko aldean goxotegi bat daukana. Han sortua naiz 1920ko urtarrilaren 4ean.
Orduan bazuen etxe horrek izen bat: Martikotenea. Behereko aldean dirutegi bat
zagon eta nere aita zen hor buru. Bizitegiko atea karrika ttipirat zen zabaltzen; zer
karrika! Gaineko aldetik itsasorat zoan, peko aldetik Larrun mendia zen ageri...» (Biziaren olerkia, 571. or.)
Itsasoa eta mendia Jean Diharce-n ingurumena bere haurtzaroan: maiz aipatu ditu
bere olerkietan gogoan sartuak baitzituen errotik:
Larrungo mendia
Bazterez bazter nabilarik maiz nago zuri begira
(49. or.)
Egia da bere bizi guzian lilluraturik egon dela ikusiz itsasotik hain hurbil zen
mendi kaskoa:
Oi! Larruneri egin diotan azken behatze beroa!
Bihotza pil pil hantxet ikusiz haren lillura-kaxkoa,
Hari so baitzait amets zabalez haurretik sutu gogoa.
(125. or.)
Mendia alde batetik, itsasoa bertzetik. Zoraturik zagon itsasoaren aurrean, neurri
gabeko eremuari begira:
Oi! itsaso zabalaren zabalaren zabala!
Leiorretik maiz nindagon ezin asez hari so,
Maiz nindagon, amets zoroz irakitan odola,
Noiz ote nindoaken itsasoz itsaso.
(111. or.)
Bainan ez zen beti leihorrean egoiten. Bazoan ere bere anaiarekin, hain zuzen
1940an gerlan hil zen anaiarekin, itsasoz itsaso:
Itsasoan, itsasoan,
Uhain zabal zoroan,
Urrunerat itsasoan,
Zurekin maiz nindoan.
Ez zen han neurririk,
Ez zen han mugarik!
Zu kapitain, ni lemazain,

1090

EUSKERA – LIII, 2008, 3

Ez zen han gu bezain
Bihotzez alairik.
(234. or.)
Gehiago zen Iratzeder-entzat itsasoa. Haren «zabalaren zabalaren zabala» bereganatuz bertze bide bat erakusten zion olerkariari:
    Itsasoa!
Zerk du ba zure baitan xoratzen gogoa?
Zabal zabala zare, muga gabekoa:
Gogoratzen dautazu gure Jaun Goikoa.
(56. or.)
Ez zen osagarri onekoa Jean Diharce gaztea eta aldi bat baino gehiagotan utzi izan
behar zituen estudioak, bai Uztaritzeko seminario ttipian, bai Baionako apeztegigai handian, bai ere Beloken eta Afrikan egon zelarik 17 hilabetez. Halere beti erakutsi du
bizitzeko nahia: Baiona utzirik 21 urte zituela, sartu zen Beloken eta han iragan bizi
guzia, salbu Afrikako egonaldia. Beloken, apeztuz gero 1945ean kargu bereziak ukan
ditu Aita Xabier-ek izen berria hartuz, hala manatzen baitu beneditarren legeak, fraidegai
berrien erakasle, ostalari gero, priore eta 1972tik 1987 arte komentuko Aita Abade.
Aspaldian ezagutua zen euskal letretan euskaltzain oso izendatua izan zelarik
1962ko uztailean. Egun berean biak izendatuak izan ginen, hura jadanik euskararen
alde egina zuena gatik, ni, aldiz, Lafitte-k zionaz, euskararen alde eginen nuenarentzat.
Orain dekano gisa, gelditzen naiz bakarrik, umezurtz, Iratzeder euskaltzainkide zenaren
oroitzapena eskainiz zuen guzien aitzinean.
Iratzeder zen Aita Xabier-en izen-ordea literaturan. Larrun mendiari begira, ikusi
du urtez urte iratzea berdetzen udaberrian, horitzen uda minean eta gorritzen udazkenean, hain zuzen haize hegoak perekatzen zuelarik goxoki, dantzan sartuz harekin.
Dantza horretan doala euskalduna bere euskararekin:
Iratze zabal hetarat goazen
anaiak, bira ta bira.
Ileak harro, irrintzinaka
goazen Euskaldun mendira.
Guziak betan, guziak dantzan,
aitzeko deika ta pertsuz
Har iratzean, har osto bana
bira ta bira airatuz.
(89. or.)
Hola sar daiteke euskara, Bernat Etxepare-k amesten zuena, munduko hizkuntzen
dantzan. Urte baten buruan, 1941an, berrikitan Beloken bere bizi guzirako sartu zelarik,
idatzi zuen «Nahi nuen» olerkian:
Nahi nuen, bihotz osoz, nere Jainkoa maitatu
Nahi nuen indar osoz Herriarentzat bermatu.
(97. or.)
Bi neurtitz horietan datza bizi baten ametsa esaldi batean bildua: «Jaungoikoa
maitez, maite zuen Euskal Herria».
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Nahi nuen bihotz osoz nere Jainkoa maitatu
edo Jainkoa lehen
Jainkoaren zerbitzari umila izana da bere bizi
guzian, ixiltasuna, gogoetak, otoitza zirela eguneroko lana Jainkoarekilako kantu, bertso eta solasetan. «Pindar eta lano», «Zeru menditik», «Argiz
argi», «Uhaineri nausi» eta «Jaunaren hegala» olerki bildumek salatzen dute nola bere bizi guzian
ibilia den Jainkoaren bila.
Urratsez urrats badoa, gazte gazterik hasia,
hamazazpi urtetan Larresoron:
Lorietan dut gogoa;
Airez aire banoa...
Zorionez naiz zoroa;
Nerekin dut Jainkoa.
(55. or.)
Bainan ez dago beti zoriontsu; bere duda mudak ere baditu asmatzen duelarik Jainko
bat osoki hartarik urrundua eta orduan oihuak, deiadarrak eta nigarrak dira nagusitzen:
    Jainkoa, nere Jainkoa,
Zertako zaude nitarik urrun, zertako nauzu ahantzi?
Auhenez eta marrumaz nago, atsekabeak itoa,
Egunaz deika, gauaz oihuka, behar ote dut nik bizi?
    Jainko, nere Jainkoa.
    (103. or.)
Enetzat egiazko bihotz min oihua.
Nork uka dezake ez duela ezagutu San Juan de la Cruz-ek berak «La noche oscura del alma» deitzen zuen mistikoek pairatu dutena:
Bi gau, oi bi gau luze, nigarrez nagola,
Gainez gain, harat hunat oihuka nabila,
Nere Jaun maite hori suntsitu zaitala...
(138. or.)
Gau beltza nagusitu izana gatik, mistikoek daukate beti gogoan argi-zirrintaren
esperantza. Hori gertatzen zaio aita Xabier-i:
    Argia,
Jainkoaren dirdiraren ñir ñir zoragarria.
    Argia,
Gau mendetan gure Aitek su-harritik jalia!
Zu bilatuz, zu hedatuz, pindarka dut begia...
    Argia!
Dohakabe-artaldeen ilunpeko lehia,
Gizon-minen ke saindua, zeruaren hazia,
Jainkoaren dirdiraren sekulako irria.
(206. or.)

1092

EUSKERA – LIII, 2008, 3

Itsaso eta mendi. Donibane Lohizundarrak ez du sekulan baztertu itsasoa. Ikusi
dugu nola zoraturik zagon haren aitzinean, nola gogoarazten zion Jaun Goikoa. Bere
Jainkoaren ganako bidean uhainaren irudia hartuz, olerkaria sartuko da, emeki-emeki,
Jainkoaren itsasoan:
Uhainez uhain eman naiz eman
Jainkoaren itsasoan
(369. or.)
lehenbiziko neurtitzak bere ots errepikekin ain-ain/an-an adierazten duela on
tziaren dantza itsaso zabalean.
Jainkoaz duen gose eta egarria izanen da gogoan daukan ametsa eta urtez urte
lelo bera errepikatuko du:
Oi ene bihotz barneko
Jainko maite maitea,
Noiz izanen naiz betiko
Zutaz bete betea.
Ixilka, Jauna, nitan ar zaite
Zutaratuz urtez urte.
Noiz nauzu joanen bizi osoan
Zure dirdir itsasoan.
(400. or.)
Noiz dut Jainkoa
Goza beharra:
Duen gozoa,
Duen ederra.
Nere begia, nere begia,
Noiz ikusiko duk Jainkoa?
Nere buru, nere burua
Noiz gozatuko duk Zerua?
Nere beso, nere besoa
Noiz besarkatuko Jainkoa?
(439-440. orr.)
Galdera lehiatsu horietan (Noiz?) Jainkoarekilako gaiari osoki emana zaio gorpu
tzez (begi eta beso) eta arimaz (buru) betiereko gozamena amestuz.
Gertatu zaio joan den urriaren 12an Belokeko Aita Abade ohiak bere azken hatsa
bota duelarik, bazuela jadanik zenbait urte ixiltasunean bizi zela.
Nahi nuen indar osoz Herriarentzat bermatu
Bihotz osoz Jainkoa, indar osoz Herria. Badakigu Herriarentzat ez bakarrik indar
osoz jokatu dela bainan ere bihotz osoz. Ez ditu sekulan ahantzi euskaldunak, gogoan
zituen beti, ez bakarrik otoitzetan baita ere ekintzetan:
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«Beloken sartu-eta, Aita Lerchundik galdatu daut Kantika bere liburu haundian
hutsak betetzeko kantika berrien egitea.
Salmoak fraidekin kantatuago eta handiago nuen bihotzean egarri mina: ai! otoi
tz hoik eta Liburu sainduetako erranak euskaraz adi-arazten ahal baniozkate herritarreri...
1947an bezperetako salmoak eman nituen eta Mugerren kantarazi. Orduan ere
egin nituen aita Lerchundirekin: Pasionea, Mortutik oihu eta bertze... 1956an Ezkila
euskal liburutegia sortzen zen eta 54an Otoizlari aldizkaria. Gero bururatuak baigintuen Salmoak, herrietako apez batzuekin lan eta lan egin dugu liturgia berriari buruz».
(575. or.)
Hala, xumeki kondatua, zer izan den Aita Xabier-ek Euskal Herriari eta euskaldunei egin dien emaitza. Batzutan bakarrik, hala nola Salmoen itzulpenak, hautatuz 9
silabako neurtitza bere etenarekin bosgarren silabaren ondotik (5+4), halakoak ere
kantika zaharretan, hala nola:
Hor zaude Jesus, / aldarean:
Nahi zintuzket / bihotzean
Iratzeder-ek egin duena da garatu duela 9 silabako neurtitza gehituz 5 silabakoa
lehen neurtitzean (5+5+4) eta 14 silabako neurtitza sortuz. Bi neurtitzeko ahapaldiak
hiru moldetan ager daitezke.
1.  Lehen neurtitza 14 silabakoa (5+5+4), bigarrena 9 silabakoa (5+4):
Zeru zeruek / aipatzen dute / Jainko Jauna,
Izartegiak / Haren lana
(18. salmoa)
2.  Lehen neurtitza 9 silabakoa (5+4), bigarrena 14 silabakoa (5+5+4):
Urrikal zaite / nitaz Jauna:
Hoin duzu-eta / neurrigabeko / bihotz ona
(50. salmoa)
3.  Bi neurtitzak 14 silabakoak (5+5+4)
Orkatzak udan / iturriraino / zer lehia!
Zu ganat Jauna / nik ere dudan / egarria
(41. salmoa)
Horiek kantatzen dira orain, igandero, Iparraldeko elizetan.
Gogoan atxik dezagun ere Vatikano II. Kontzilioaren ondotik meza-bezperak
euskaraz eman direla –nahiz orain bezpera guti– eta apez multzo batek aita Xabier eta
hemen dagoen apez ixil batzu barne. Behar zen orduko prest zuten lana, egun berean
euskaldunek frantsesek eta espainiarrek bezala liturgia berria abesten zutela. Euskaldun
giristinoen eskerrak merezi ditu delako apez multzo horrek.
Iratzeder-ek ez du sekulan ahantzi aitak ihardetsi ziona erran ziolarik apeztu nahi
zuela: «Hi apez? Euskal Herrian apez? ez dakik-eta hortarakotz euskararik aski.» (573.
or.) Zinez, barna harturik eta euskarari loturik, emaitza ederra egin dio euskal literatu-
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rari. Egia da, garai haietan eta Donibane Lohizunen erdara nagusitzen ari zela eta
galtzera zoala euskara. Iratzeder-ek berak garbiki erraiten digu zer gertatu zaion:
«Euskaldun berria ote naiz? Ez: Euskaldun berritua. Haur-haurretik euskalduna
nintzen, gero eskolan ta karrikan erdaldundu, euskal mintzairan arrozteraino.
Erakasleek ez emana, bazterretik ikasi dut; eskoletan aintzinaturik ere, ez naiz
bakarrik euskaldun gelditu, bainan gero-ta euskaldunago bilakatu». (605. or.)
Ez du bakarrik euskara maitatu, kantatu du ere bere olerkietan. Gogoan zuelarik
Etxepareren oihua: «Euskara, jalgi hadi kanpora» bera ere XX. mendeko oihua bota
tzen du: euskara ilunpetik jalgi hadi.
Ez egon ilunpean, zato jauntziketa,
Urrez eta iduzkiz beztiko baitzitut.
Ager zaite, Euskara, xuti-ordu baita
(11. or.)
euskara berria, oraiko jauntziekin emana:
Ager zaite, Euskara, utz pilda zaharrak;
Emazu ba, soinean jauntzi kartsu hori,
Gaindi egiten baitaut nere gazte karrak
(12. or.)
Bordeleko unibertsitatean sortu zelarik lehenbiziko euskal katedra, René Lafon
jaun erakasleari eskaini zion olerki bat. Hastapenetik toka mintzatu zaio euskarari,
erakusten duela harentzat daukan atxikimendua:
Berriz ere pertsu-kantuz heldu nitzaik, Euskara;
Hire suzko ele hoitan zirimolan aitzera...
(219. or.)
Bukatzen du olerkia egiazko fedezko akta batekin:
Bai, bizi haiz ta biziko, denen gatik, Euskara,
Euskal-hitzak helaraziz Goikoaren Mintzora.
Bai, bizi haiz ta biziko betiere Euskara,
Munduz mundu kar ixuriz mendieri behera.
(221. or.)
«Hori dut beraz» deitu olerkian, erakusten du bere kezka Beloke erdaltzen ari baita:
Hori dut beraz, Jauna, nere kurutzea:
Belokeren erdaltzea.
(416. or.)
Bi besoak zabalik hartzen ditu fraide berriak, bihotz kartsuak direla... nahiz mihiz
erdaldunak diren eta ahapaldi sarkor batean salatzen zein barna bere baitan sartua zaion
euskara:
Gau batez balin banaiz hiltzen kurutzean
Aurkituko dukete zaurien artean
Jainkoa euskal-kantuz nere bihotzean.
(417. or.)
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Halere etsipenetik urrun dago Iratzeder ikusten baitu elizak Vatikano II. Kon
tzilioaren ondotik eman diola euskarari bertze hizkuntzek daukaten tokia Euskal Herrian, liturgia euskaratuz eta ere ikastolek ukan dezaketen eragina:
Ez, ez da hilen euskaldungoa;
Elizetarik gaur deika doa
Kristo Jaunaren euskal-mintzoa
Ez, ez da hilen euskaldungoa;
Ikastolekin pizterat doa
Haurretan dugu euskal-geroa.
(458. or.)
Uztaritzeko seminarioan segitzen zituen estudioak gerla zibila hasi zelarik Hegoaldean. Kondatzen du orduko giroa:
«Hainbertzenarekin, Espainiako gerla piztu zen. Erakasle eta ikasleak oro (Lafitte salbu, erran gabe doa) Franco-ren alde ziren. Zazkiten guziak Franco-tarren ikusmoldean ikasten eta ikusten zituzten.
Xarriton eta ni ginen bakarrik, agerian eta goraki, abertzaleen alde. Xarriton
“adimendua” zela zioten eta ni “bihotza”». (604. or.)
Orduan idatzi ditu zenbait olerki Hegoaldeko giro ikaragarria, euskaldunen arteko
guduka, Aitzol eta bertze apez batzuen tirokatzea:
Jainkoaren amodioz jazartzerat apezeri (25. or.),
auhenka aipatuz «Zorigaitzeko Euskadi», bai eta ere «Gernika», hiri suntsitua, goraipatuz orduko gizonak, Basarri bertsolaria, Aitzol, Eizagirre eta Monzon, «Zer gizonak!»
Kantatuko ditu bere «sort herria» eta Euskal Herria bere osotasunean, Lazkaoko
egonaldia eginen duelarik Alemaniara ez joaiteko «Haitz pea» deritzan olerkian argi
eta garbi aitortzen du zer den bere aberria:
Euskal Herria, nun nahi, bihotzean dugula
Eta usu ezpainetan «Gernikako arbola».
Euskal-seme bakotxak bi Herri dituela
Lehenik Euskal Herria eta... Mundu zabala.
(231. or.)
Euskal Herria eta Mundu zabala: Bi begirada, lehena hurbileko lurrari, bertzea
besarkatuz anaitasun haundienean mundu osoa. Zangoak finkatuak euskal lurrean, izpiritua zabalduz orokortasunera:
Jainkoa maitez maite zuen Euskal Herria.
Biak elgarri lotuak direla argi eta garbi dago Iratzeder-ek berak kantatzen duen
bezala «Munduan iragan da» olerkian:
Munduan badabila Jainkoaren soa:
Hargatik zaiku eder geroko geroa,
Geroko Euskal Herri betierekoa.
Guri so iragan da Jainkoaren soa.
(235. or.)
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Joan zaigu Iratzeder olerkaria, Belokeko Aita Abade ohia, Jainkoaren, euskararen
eta Euskal Herriaren zerbitzari umila. Ba ote da xede edo helburu ederragorik? Biziaren olerkia liburua eskaini didalarik hauxe idatzi zuen: «Nere pindarrak bihotz zonbeitetan pindar piztuko duelako esperantzan.» Halakoa zen Iratzeder eta Lafitte-k idatzi
zuen bezala:
Bertzek jo dezatela hil-zeinua goizetik arrats, on bazaiote. Iratzeder-ek Bazko ezkila joiten dauku, mundu huntako argietarik bertzeko argietarat geramatzala, argiz-argi.
(5. or.)

Ene otoitz xumea: betiereko argian dagoela!
Donostian, 2009/02/27an
Jean Haritschelhar

KARMELO ETXENAGUSIA
(1932-2008)
Elizgizona eta euskaltzale handia, gotzaina eta irakaslea, idazlea eta sermoilaria,
ertz eta ezpal asko dituen gizona, biografia txosten labur baten nekez jaso daitekeen
bizitza oparo baten jabe. Baina beronen bizitzako alderdi marduletariko bat berak
erraztu digu hartan ere, Euskerea nire bizitzan (2003) azken liburuaz. Obra honek,
arterago onduak eta hor-hemen argitaratuak zituen idatzi laburrez gain, liburuari
izenburua damaion sarrera-atal luze bat dakar (27-110. orr.), zeinetan txikitatik gehiago euskararekin izan duen harreman luzea lehen pertsonan, barne gogoz, garatzen
digun.
Karmelo Etxenagusia Iurretako herriko elizatean jaio zen, 1932ko apirilaren 24an.
Urte batzuk lehenagotik (1926) Iurreta Durangoko udalbarrutiaren barruan zegoen, eta
halaxe iraun dute hiri-elizateok udal bat direla orain urte batzuk arte (1990), herritarrik
gehienen eskariz atzera bere udala izatea eskuratu zuten arte. Batze-banatze gertaeron
gainetik, Idxorretako semetzat eduki du beti bere burua Don Karmelok –gainerako
herritar gehienak legez–. Ertzilbengoa baserri-etxean bizi zen familia. Hiru bizitzako
etxea ei zen Bilbotik Donostiarako errepide kontran dagoen etxe hori. Guraso biak ere
iurretarrak izan zituen. Euskaldun huts-hutsak. Erdara ulertu eta jakin ere bai, baina
euren artean zein umeekin beti euskara. Aita, Durangoko lantegi bateko langilea, gazte samar hil zitzaien, 54 urteko zela.
1937an, gerrate denboran –Karmelo 5 urteko mutikotxoa oraindino–, ebakuazioa
gertatu zenean, Etxebarri Uribekora joan zen familia osoa, amaren neba baten etxera,
«ganadu ta guzti» diosku berak. Huraxe izan zuen gaztelaniarekiko lehen harreman
hurbila. Polito ikasi ei zuen gaztelania hango egotaldian, baina atzera Iurretara itzuli
zirenean berriro zabartu. Gerotxoago, sei urte t’erdiko zela, hasi zen eskolara, Iurretako
Herriko Eskolara, lehen ikasketak egitera. Artean etxean ikasita ei zekizkien zenbaketa, irakurtzen eta gehiago ere. Eskola erdara hutsean jaso zuen; maisu guztiak ere erdaldunak eta erdaltzaleak. Maisu euskaldun bakarra, Nikolas Zuazo herriko semea izan
zuen. Elizan ikasten zuen dotrina izan zen aldi hartan euskaraz hartzen zuen gai nagusia, arrosario eta beste elizkizun batzuetan entzuten zuenaz ostean.
Hamaika urtegaz joan zen Seminariora «abade egiteko», orduan esaten zen moduan. «Ordurako Kristau Ikasbideko hiru mailak buruz ikasita neukazan» diosku1.
Kristau Ikasbidearen hiru mailak izan ziren, bada, Karmelok euskaraz irakurritako
lehen liburua. Aldi horretan don Domingo Zuluaga ibarrangelutarra zegoen Iurretan
abade, 29 urteko apaiz gaztea bera ere, eta haren bitartez sortu ei zitzaion abadetzarako
1
Karmelo Etxenagusia (2003), Euskerea nire bizitzan. Sutondoan sorta. Labayru Ikastegia
& BBK Fundazioa, Bilbao, 36. or.
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gogoa. Don Domingo abade edadetua oraintsu argitara berri duen liburu baten2 eskain
tzen digu gertaera horren lekukotasun zuzen eta bizia:
On Karmelo hamaika urteko mutiltxoa zala ezagutu neban. Iurretako parrokian abade
nengoan eta goiz argitsu baten eleiza aurreko enparantzan eskola-umeak olgetan ebilzan, ni han
ondoan egoan iturri baten aldean begira. Honetan, bat-batean eta gehiagoko barik, mutiltxo bat
hurreratu jatan esanez: «Nik abade ixen gurot». Zerbait harrituta, honela erantzun neutsan:
«Abade? Abade izan nahi dozu?» Eta berak: «Bai». «Ba, abade izango zara, lagunduko deu
tsugu izaten, zure etxekoakaz egongo naz, zure amagaz berba egingo dot, egon trankil. Bihar
be etorri, eta zerbait egiten hasiko gara». Salto bat eginagaz football-ean ebilen.

Karmelo hil den arteino iraun du apaiz bion arteko adiskidetasun sakonak. Gernikan euskal artzainen omenez 2007an egin zen omenaldian gertatu zien biok eta
oroipen monolitoaren ondoan argazkia elkarrekin atera (Ibarrangelu, 76). Karmeloren
Mezaberrian eta abadetzako urrezko ezteietan ere aldamenean izan zuen. Eta Karmelo
bera zen Zuluaga abadearen, Ibarrangeluren, gaineko liburuaren sarrera egiteko, artean
ustebako heriotzeak eroan ez balu.
Harira bihurturik, K. Etxenagusiak bere lehen abade ikasketak –orduan Seminario
Txikia zerit zanaren lehen urtea–, Gordexolan egin zuen (1943-1944), hango
«Preceptoria»n. Enkanterriko herri dotore horretan orduan erdara baino ez zen entzuten,
eta «Preceptoria» barruko giroa ere guztiz erdalduna ei zen, nahiz apaizgaietarik hirutik bat euskaldun hutsak izan. Apaizak guztiak erdaldunak. Hurrengo ikasturte biak
(1945-1946) Arratiako Artean igaro zituen ikasle. Bizkaitik abade zihoazenak Gaztelu-Elexabeitira bidaltzen zituzten, eta Karmelo ere hara joan zen. Baina ikasturtea, urrian
hasi beharrekoa, hurrengo urtarrilaren azkenera arte ezin izan zuten hasi, harik eta
gerran kalte handiekin gertatu zen Seminario Txikiko eraikina konpondu zen arte.
Bizkaiko ibarrik euskaldunenetariko baten bihotzean egonagatik, euskararen usainik ez
ei zuen asmatu Seminario barruan: guztia erdaraz, nahiz hizkuntza-ikasteari ahalegin
handia opatzen zitzaion ikas egitarauan: latina eta batez ere gaztelania ikasi zituen,
baina baita grekoa eta frantsesa ere. Irakaslerik erdiak euskaldunak ei ziren, M. Estonba, J.M. Iruretagoiena eta S. Duo beste batzuen artean; lehen biak gudu aurreko Gasteizko Seminarioan M. Lekuonak zuzentzen zuen Kardaberaz bazkuneko kide izanak.
Urte bi han igaro ondoren, Gasteizera joan zen 1946an, hango Seminario Nagusira:
«Hamalau urteko mutil bardingoa nintzan» diosku. Filosofia hastearekin, hizkuntzei dagokienez, gaztelania eta latineko literaturetan murgildu ei zen buru-belarri, grekoa eta
frantsesa hobeto lantzen saiatu, eta hizkuntza berri bi ikasten hasi: italianoa eta ingelesa.
Erbeste-hizkuntzok gerora, nagusitan, bere kontura ugaritu eta landu ei zituen polito eta
ez mesede makala egin gerora. Beraren hitzetan: «Inglesak, frantsesak eta italianoak ez
deuste gitxi lagundu munduan zehar ibilteko:» (ENB, 46). Santos Teodoro Rekalde durangarra izan zen ingelesera zaletu zuena, orduko aldian oraindik horren ohiko ez zen
hizkuntza. Abadegai hau –gerora abade eta idazle bihurtuko zena–, baina ikasketetan urtebete aurreragokoa bakarrik. Apaiztu ondoren Ameriketako euskal artzainekin urte luzeak
3
igaro zituen eta hango oroitzapenekin Deunor elaberria ondu , zeinen kapitulu bat Karmelok Euskal Idazleak Bizkaieraz antologian jasorik dakarren (266-268), gomuta eta gorazarre modura ziurrenik. Abadegai berau izan zen euskal literaturara zaletu zuena ere.
2
Domingo Zuluaga (2009): Ibarrangelu kantu eta kontu. Labayru Ikastegia & BBK Fundazioa, Bilbao, 29. or.
3
Deunor, Kulixka Sorta 76, Zarautz, 1973.
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Honek eskuratu zizkion Paulo Zamarriparen euskara errazeko liburu batzuk: Kili-Kili, Firi-Firi, Zaparradak-eta hizlauzkoak eta Gora begira poema liburua.
Eurokin abiatu zen Karmelo euskal literaturaren alorrean. Zamarriparen «Iketzako abade zarra» pasadizua
sartu zuen bere Euskal-Idazleen Lorategia (Bizkaieraz
– hitzlauz) delakoan (1965, 32) eta geroago Euskal
Idazleak Bizkaieraz delakoan «Bakea dala bake» ida
tzia (1980, 160-161), baina egia esatera literatura aldetik ez zuen meritu handiegikotzat: gatz gutxiko umorea
zuela zeritzan eta haren idatziak gutxi erabiltzen zituen
bere eskoletan. Hori bai, herri euskara oso ondo
menderatzen zuela aitortzen zuen. Karmelo gramatizale baino literaturazaleago zenez, haren Gramática Vasca edo Manual del vascófilo ez
zituen erabiltzen irakaste-jardunean.
Karmelo, behin euskararen harrak jo zuelarik, euskal literaturarik ederrenean
murgiltzen hasi zen: Lizardiren Biotz-begietan irakurri zuen, neke handiz eta erdal
itzulpenaz lagundurik. Handik urte luzeetara Derion Filosofia kurtsoetan bere ikasle
ginenok sakonkiro aztertuko genuen obra (1970-1971), gudu osteko beste poeta ospe
tsu batzuekin batera. Lizardiren poemak irakurtzean «euskera be goi mailako edertasuna adierazoteko gauza badala ikusi neban», aitortuko digu (ENB 49).
Gasteizko Seminarioan bete zituen apaizgo ikasketa guztiak: Filosofiako hiru ikasturteak lehenik eta 1951etik aurrera Teologiako laurak. Filosofian «greko biblikoa» eta
hebreoa ere ikasi zituen. Euskara lagunarte harremanetara mugatzen zen, koruaren euskal
kantaren batzuk eta Mezatako eliz kantaren bat kenduta. Bere kontura irakurtzen zuen,
ordea, euskal literatura: Domingo Agirreren Garoa eta Orixeren Euskaldunak poema
luzea, besteak beste. Garoa horretatik hainbat txatal hautatuko zituen gerora bere lorategietarako: «Inaxio Marirentzat andregaia aukeratzea», «Ana Joseparen diru-zaletasuna»
eta «Malentxoren azken agurra bere baserriari» batez ere. Orixeren Euskaldunak, hizkeraz urrunagoa eta neurtitzez jasoagoa eta trinkoagoa izanik, neke gehiagoz menderatu
zuen. Gerora, hirurogeitaka urteetan, Derioko Seminario Nagusian euskara irakasten
zuelarik, apaizgai euskaldunekin landuko zuen berriz obra hau, eta ez irakurri eta aztertu bakarrik, baita ere kantatu eta buruz ikasi ere hango poemak eskoletan, doinuz hornituak izaki. Orixeren lanetan, hitz lauz maiteago zuen Santa Kruz apaiza elaberria. Horretarako «Aramaiotik ere igesi» atala berarekin landuko genuen geroago Derioko
Seminario Txikian (1968-1969), Euskal Idazleen Lorategia [itz lauz] II. Gipuzkeraz
aztertzen genuelarik. Filosofia ikasle zela hil zitzaion aita 1950ean «ia bapatean» eta
handik gutxira «nire anaia bakarra soldadu eroan eben Donostiara», ama alarguna bakardade handian utzirik. Gertaera latz horrek etxera ekarri zuen tristezia arintzeko asmoz
edo, astero amari euskaraz gutuna bidaltzen hasi zitzaion. Horretxetara «normaldu» zuen
idatziz amarekin eta etxekoekin berbaz euskara hutsean beti izan zuen hartu-emana.
Euskara bera lantzeko bidea zen hori, eta ahozko erregistroari idatzizko bidea urratzea
ere bai aldi berean. Gerora Bizkaiko gotzain izango zen Koldobika Mirena Larrea abadearekiko harremana ere orduantxe hasi zuen. Larrea gotzain egin zelarik, Karmelo izan
zuen luzaroan haren euskarazko idatzien zuzentzaile eta txukuntzaile.
Hemeretzi urteko zela hasi zituen Teologia ikasketak, lau urte iraungo zutenak
(1951-1955). Eta orduantxe hasi zituen beste apaizgai batzuekin batera euskara eskolak:
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«euskal abadegei batzuk, geu hasi ginan alkarregaz astean behin batu, eta alkarri euskera apur bat irakasten» diosku (ENB 54). Martin Olazar, Julian Olazabalaga eta
Txomin Artetxe izan ei ziren euskara-taldetxo horren eragileak. Eta minpeko barik
aitortzen digu eurok izan zirela gerraostean Gasteizko Seminarioan euskara lantzen hasi
ziren lehenak, 1951. inguruko urte horretan edo, Juan Mari Lekuona eta beste apaizgai
gipuzkoar batzuk ere aldi beretsuan hasi ei ziren taldean euskara lantzen. Seminarioko
Erretore zen Felipe Ugalde urretxuarraren isil-baimen batekin hasi ziren euskarazko
talde-jardun horiekin. Urte horietan hasi zen Seminarioko ikasle zen Juan Mari Lekuona ere bere lehen lantxoak Egan-era bidaltzen, Pablo Bilbao Aristegik zirikaturik. Julian Olazabalaga aipatzen du euskara kontuetan bere lehen maisutzat, taldetxo horren
buru bera izan baitzen. Gerora, euskararen suspertzaile eta beste ekimen askoren sor
tzaile eta eragile legez agertu du burua gehiago abade izan den herri eta inguruetan,
ibiltari handia izateaz gain.
Baina Filosofian bezala Teologian ere bere kontura euskarazko literatura irakur
tzeari gogotik ekin zion. Bizitza guztian otoitz eta euskara kontuetan gidabide izango
zuen liburu bat orduan ezagutu zuen: Orixek latinetik euskaraturiko Eguneroko mezabezperak, argitaratu zenetik, 50 eta 60ko hamarkadetan batez ere, beste apaiz euskal
tzale askoren esku-liburu ere bihurtuko zen esku-liburua. Karmelok ikara barik aitor
tzen digu: «nire bizi guztian euskal arloan mesederik gehien egin deustan liburua hauxe
izan dot» (ENB 60). Euskara eskoletan maiz aipatzen zuen Orixe –eta honek atonduriko
euskal literaturaren atze laburra erabili ere bai‑ eta arreta bereziz meza-bezperen liburua. Teologiako meza denbora guztietan liburu horretako txatalak irakurtzen zituen:
«Lau urtetan goizero, egunean orduerdi, euskeraz irakurtea, badakizu zer dan? Urtearen
azkenerako zenbat ordu diran?» (ENB 61). Ondorioz gogo-bizitza guztia euskaraz
ausnartzen hasi zen: «Lehen latinez buruz nekizan otoitzak, salmoak, antifonak, eleiz
kantak… orain euskeraz hausnartzea harrigarri eta zoragarri egin jatan» (ENB 61).
Santi Onaindiaren Milla euskal olerki eder poesia bilduma hanpatua ere Teologiaren
azkenerantz zuzendu eta irakurri zuen.
1955.ean abadetu zen, San Pedro egunez, Begoñako basilikan, eta Meza berria
urte berean esan Mikel deunaren egunez bere jaioterrian. Latinez Meza, orduan ohi
zenez, eta sermoia euskaraz, bera Seminariora eroan zuen Don Domingo Zuluaga,
gorago aipatua dugunak eskainia. Abadetzako lehen hogei egunak Lanestosan igaro
ondoren, Derioko Seminario Txikira bidali zuten, abadegai gaztetxoen hezitzaile eta
irakasle izatera. Han, beste ekimen batzuen artean, apaizgai ikasleen artean dantzariak
ere bazirela eta, dantzari taldetxoa eratzea erabaki zuten. Iurretako semeak ere euskal
dantzen sena barruan izan! Lorentzo Zugazaga zen apaizgai dantzari horietako bat,
gerora euskara eta literatura gaietan gailenduko zena, Seminario Nagusian Karmeloren
eskutik eskolak hartuz eta 1970az geroz, Derioko Udako Euskal Ikastaroa sortu zelarik,
luzaroko urteetan hango irakasle eta material-sortzaile izango zena. Eta Elizbarrutiko
euskarazko idatzien ontzaile eta zuzentzaile, Karmelo bera bezala. 1956-57 ikasturtean
etorri ziren Gasteizko Seminarioko abadegaiak Derioko Seminariora, euskal dantzek
indar handia hartzen zutela.
Derioko Seminarioa gertatu zen, bada, Karmeloren irakaste-jardunaren lehen
esperientzia. Seminario Txikiko hezitzaile-irakasle zen aldetik, askotariko gaiak ematen
zituen: «latina eta gaztelania lehenengo urtekoei, gaztelaniazko literatura hirugarren eta
laugarren kurtsokoei, solfeo apur bat be bai hasibarriei» bere hitzez esanda. Orduxerik
nabari da letretarako joera: hizkuntzetara eta batez ere literaturara, musika ahaztu gabe.
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Ikasturte horrexetan edo hurrengoan hasi zen Karmelo euskara eskolak Seminario
Nagusiko apaizgai euskaldunei ematen. Teologiako ikasleak ziren, handik lasterrera herrietara apaiz joango zirenak. Lehenagotik ere hasita zeuden euskara eskolak Seminarioan, era apalez bazen ere. Astean eskola bat. Gramatika ikasteari barik idazte-jardunari
eskaini zion lehenengotatik lehentasuna. Hona bere metodologia: «Euskeraz irakurri,
euskeraz idatzi, idatzitakoa aztertu ta zuzendu: horra hor gure orduko ikasbide urria...».
Ordukoxea da Karmeloren lehen euskal liburua, itzulpenezkoa eta euskara-ikasleon laguntzaz burutua: Lagunarteko Meza Orienteko Kristiñauen eraz (Bilbao, 1959).
Ekialdeko liturgiak onartzen zuen orduan herri-hizkuntzetan Meza ematea eta bazen
Derion abade bat, don Francisco Vallester Viu, horretarako baimena zuena, eta euskararik jakin ez arren, beronen eskariz eta borondatez egin zen liturgia-euskaratze hori.
Erromako Elizak Vatikano II. Kontziliora arte ez zuen horretarako biderik irekiko.
Derion hiru urte egin ondoren, Comillas-era bidali zuen apezpikuak, «Jus Canonicum» ikastera. Ez ei zuen eliza lege eta kanonen mundua guztiz bere gogoko, baina
aginduari men egin eta Comillasen dugu goi ikasketen ikasle (1958). Seminario eta
Unibertsitate zen ikastegi ospetsu horretan giro guztiz erdalduna idoro zuen, bertako
ikasleak estatu guztitik etorriak baitziren.
Gudu aurrean han egonak ziren, hala ere, euskaltzale ezagun batzuk: Orixe eta
Nemesio Etxaniz idazleak eta Antonio Zaldua gorliztarra, hau ere euskaltzale handia eta
gerratean atzerria ezagutu zuena. Baina esan dugunez, gerraosteko giro ilun hartan nekez
arnas zitekeen euskaltzale sundarik han: Juan Bizente Gallastegi durangoarra, gerora
abade eta euskaltzale ageria izango zena zen horietariko bat. Berbaz ia ezin eta, irakurtze
bidez jagoten saiatu zen jatorrizko bere euskara: gipuzkerazko liburuska bat, Kristoren
Antz-bidea erabiltzen zuen maizenik otoitz egiteko. Barne gogoeta eta ezagun-adiskideei
bidalitzen zizkien gutunak ziren euskara lantzeko beste bere bideak. Han ikasturte bi egin
(1958-1960) eta Zuzenbide Kanonikoan agiriaren jabe egin ondoren, Derioko Seminariora dator atzera hurrengo ikasturterako, baina oraingoan Seminario Nagusira teologoen
arduradun eta irakasle. Irakasgaiak oraingoan: «Jus Publicum Ecclesiastaicum» eta euskara –izen horren barruan doa euskal literatura ere‑ izango ditu. 1960-61 ikasturtean,
euskarazko eskolak atondu behar eta, euskal idazleak gehiago eta hobeto ikasten hasi
zen, garaikide zituen euskal idazle batzuk ezagutzen ere bai, eta orduantxe hasi zen, hain
zuzen, gerora izena eman dioten euskal idazleen lorategiak, antologiak prestatzen. Gramatika ere irakatsi behar zuen, hala ere. Eta horretan lagungarri berebizikoak izan zituen
Joseba Intxaustiren Euskal Aditza (1960)4 eta Sebero Altuberen Erderismos, hau gudu
aurreko lana (1929). Eta hauekin batera, bai eskoletarako eta bai lasterrera onduko zituen
lorategietarako argibide eta aitzindari izan zuen orduantxe aurretxoan Iñazio Omae
txebarriak eta Luis Villasantek atera zuten Euskera (1959) ikasbidea, non lehenak gramatika atala eta bigarrenak euskal testuen antologia lantzen baitzuten5.
Karmeloren kezka, hasiera bertatik, euskara irakasbidea bere ikasleen premietara
egokitzea zen, eta horretan datza arrazoia, batetik Altuberen Erderismos liburuaren
laburpen egokitu bat atontzea eta ikasleen beharren araberako irakurgai egokien bila
Joseba Intxausti (1960). Euskal-aditza. Gipuzko-bizkaierak. Paradigmas verbales y método
racional para su estudio. Zarauz, Icharopena.
5
Omaetxebarria, Ignacio (1959): Euskera. Un poco de gramática y algo de morfología del
verbo vasco. Zarauz, Ed. Icharopena.
4
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hastea. Beraren berbaz esanda: «Handik urte batzuetara, gure Udako Ikataroak [Deriokoak] bere ikurtzat hartuko eban bide zuhur horretatik eroatea ikasleak: «Dakigunetik ez dakigunera...» (ENB 71). Bera bezala Durangerriko seme izan zen Kirikiñoren
idatzietatik abiatu zen horretara. «Kirikiñoren irakurgai errez atsegin mordo bat eskainitakoan, beste idazle batzuen zatiak be sartzen hasi nintzan eta holan, igarri be egin
barik, Bizkaiko idazle asko agertzen dira hor. Azkenean, polikopiaz banan-banan argitara emoniko orriak batu… eta horra hor nire lehenengo antologia» (ENB 71).
Eskolak ematen jardun eta bostgarren urtera atera zuen ziklostil sistemaz, eskolaapunte itxuraz, baina txukuntasun eta liburu inprimatu baten metodologia osoaz –prologoa, idazle bakoitzaren aurkezpen laburra, idatzi hautatuak ondoan datozela, bilabideak
idazleka eta aurkibide orokorra– bere lehen antologia: Euskal Idazleen Lorategia. Itz-lauz.
Bizkaieraz. 1965. Ateraldi mugatua izango zuen, baina orduko Seminarioan, bai Nagusian, bai Txikian, ondoko hainbat urtetan izan zen euskara-ikasle talde askoren ikasbide
liburua, eta hartan oinarrituko zen ere batipat Euskal Literatura gaiaren irakaskuntza urte
batzuetara eratuko zen Derioko Udako Euskal Ikastaro barruan (1970az geroz).
Euskal literatura irakasteko Orixeren aspalditxoko sintesi-lantxo bat ere erabili
zuen eskoletan, berberak polikopiazko ateraldi berezi bat eginik: Euskal literaturaren
atze edo kondaira laburra izenekoa. Eta lehen lorategiaren ondoren, handik urte bira,
bigarren antologia bat atera zuen, oraingoa gipuzkerazko idazleei eskainia: Euskal
Idazleen Lorategia: itz lauz. II. Gipuzkeraz. 1967. Hau ere aurrekoaren sistema bere
tsuaz, baina metodologiaz zehatzago eta osoago, inprimatzez txukunago eta batez ere
edukiz ugariago. Honen hartzaileak ere Seminarioko bere ikasleak zituen: lehen ikasturtean bizkaierazko testuak landu zituzten apaizgaiek hurrengo urtean gipuzkerazko
literatura hautatua lantzea zuten bidea. Lorategi biok izan ziren Derioko Seminarioan,
bai Nagusian, eta bai Txikian Karmeloren ikasle ginenontzat, euskara ikasteko bitarteko oinarrizkoak, bata bestearen hurrengo. Literatura bidez landu eta gozatu genuen
euskara, gramatika agorragoaren bidez barik. Eta literaturazko bide horrek, irakasleak
gaiari ematen zion gozotasunaz eta sentiberatasunaz, gozagarri eta liluragarri bihurtzen
zituen gure euskara eskolak. Handik urte luzeetara ere iritzi eta hots bera entzun zaie
Derioko Udako Ikastaroan haren eskolak jaso dituztenei.
Aurreko lorategi biotan oinarriturik 1969an, oraingoan inprimategian, hirugarren
antologia bat argitaratu zuen: Euskal Idazleen Lorategia (itz lauz)6. Labur beharrez,
bizirik zeuden idazleen lanak bazter utzi behar izan zituen.
Seminario Nagusian ikasle izan zituen apaizgaien artean gerora ezagun egin ziren
ikasleak izan zituen, X. Amuritza, G. Garitaonaindia, J. J. Pujana, A. Muniategi, L.
Zugazaga... Batzuk kantari onak ere bazirela eta, ikasleei kantarazi zizkien S. Mi
txelenaren Arantzazuko 20 kanta, Orixeren Euskaldunak poemaren gehigarriko kantak
eta beste herri kanta asko, batez ere literatura balio apartekoa zutenak. Kanta grabatuok
literatura eskoletan erabiltzen zituen aringarri gisa, eskolak atseginago eta edukia
erakargarriago bihur zedin. Bai jadetsi ere.
Goi literaturako obrarik bikainenekin hirugarren ikas egitarau bat ere garatu zuen
Derion Seminario Nagusiko Filosofiako ikasleei zuzendua: euskal literatura jasoeneko
lanak, batez ere poesia, sakon eta era monografikoaz aztertzea. Eskolak baino mintegi
Iñaki Beobide jaunak argitaratu zuen Donostian 1969an.

6
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ziren gehiago, eta ikasleok ere lanak egin behar genituen. Gudu aurreko eta gudu osteko sorkuntzarik ederrenak hautatu zizkigun eta aztergai zuen idazle bakoitzeko
apunte idatzi luzeak paratu eta banatzen zizkigun: Lizardi, Lauaxeta, Orixe, Salbatore
Mitxelena, eta uholde berriko batzuk: Gabriel Aresti, Bitoriano Gandiaga, Joxe Azurmendi eta Xabier Lete besteak beste. Gu izan ginen, oker ez banago, ikastaro horren
azken hartzaileak Derioko Seminario Nagusian, 1971-1972 ikasturtean. Hurrengo ikasturtean, 1972-73koan, Lorentzo Zugazagaren gidaritzapean, Mogelen Peru Abarka
aztertu genuen gai, estilo eta hizkera aldetik. Asteango saioak izaten ziren. Handik
aurrera, bai Karmelo, bai Mikel Zarate, eta aipatu berri dugun Lorentzo batez ere,
Seminario Txikiko euskara eskolekin jardungo zuten urte batzuetan.
Artean, Ander Manterolaren ardurapean, Derioko Udako Euskal Ikastaroa sortu
zen 1970eko udan, urtez urte mailarik maila garatzen eta goratzen joango zena, goiz
eta arratsaldeko ikastaro trinkoaren egitura hartzen zuela. Karmelo eta Mikel izan ziren
hasiera horretako irakasleak, euren ikasleak gehienbat abade, fraide eta monjak zirela.
Ondoko urteetan mailaz maila garatzen eta goratzen joango zen, eta irakasle berriak
hartzen: L. Zugazaga eta J. M. Irazola lehenengoetarikoak eta gerora gure belaunaldiko
eta ondokoetakoak, batez ere Ikastaroan bertan ikasle izan zirenak.
Karmeloren lana, hor ere, idazkuntza eta literaturara zuzendu zen gero eta argiago, eta literaturaren barruan, lehenengo bizkaierazkora, ondoren gipuzkera eta gaurregungo literatura, eta azkenik Iparraldekora, Ikastaroa mailetan hazi ahala.
Hasieran Ikastaro bakoitzean eman beharreko edukiak aldez aurretik prestatu eta
karpetetan polikopia sistemaz banatzen ziren. Karmelo ere hala hasi zen literaturakoekin. Haien lehen fruitu izango dira haren hurrengo antologia biak. 1980an argitaratuko
da Euskal Idazleak bizkaieraz izenekoa, Jon Kortazar eta Aitor Etxebarria ere egilekide direla: Karmelorenak dira testu-hautaketa, idazleen aurkezpenak eta testuen oharrak, eta orduko laguntzaile bienak testuen gaineko ariketak eta azterbideak. Aurreko
lorategietatik bereziak ziren testuak hautatu zituen beren-beregi, eta herri literaturari
ere aparteko tokia eskaini. Antologia hau berak ia ez zuen erabiliko 80ko hamarkadako
eskoletan, zeren ordurako Udako Ikastaroko goi mailetan Iparraldeko literatura irakasten baitzuen. Ikastaroko beheragoko mailetako irakasle gazteagoak izango ziren liburu
horrezaz baliatuko zirenak, eta ordurako Derion bertan zegoen «Begoñako Andra Mari»
Irakasle Eskolan ere erabiltzen zen ikasle euskaldunekin.
Hurrengo urtean, 1981ean, Iparraldeko Euskal Idazleak izeneko antologia plazaratu zuen, aurrerago, 1988an, erantsi eta zuzenketa berriekin bigarren argitaraldi bat
ezagutuko zuena. Derioko Ikastaroan luzaz erabili zen liburu hori 5. mailako eskoletan,
eta Iparraldean bertan ere erabilia izan zen hango zenbait ikastarotan.
Derioko Udako Ikastaroan hogei urtez izan zen jarraian irakasle, eta 1989. urteko
ikastaro ondoko ekitaldi akademikoan eskaini zitzaion omenaldiaz burutu zuen hango
irakaste ziklo luze eta oparoa.
Euskal idazleen mundua eta Euskaltzaindia
Comillasetik itzuli ondoren berez-berez joan zen orduko idazle eta euskaltzaleen
mundutxoan murgiltzen. Lehen urteotan ezagutuko dituenik gehienak hurrekoak dira,
Bizkai aldekoak: Lino Akesolo, Santi Onaindia, Jaime Kerexeta, Eusebio Erkiaga,
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Xabier Peña, Augustin Zubikarai, Nikolas Alzola Bitaño, Justo Mª Mokoroa, Luis
Villasante, Juan San Martin eta beste gehiago. Batez ere bere lehen lorategiak (1965
eta 1967) atontzeko erabakia hartu zuenean hasi zen aholku eta laguntza eske, eta goian
aipatuetariko batzuk laguntza handia eskaini zioten, idazleak eta idatziak proposatuz.
1965eko irailaren 24an Euskaltzaindiak urgazle izendatuko du, euskara gaietan
oraindik hain ezagun ez zen denboretan; hori zen behintzat beraren iritzia. Hala ere
nondik edo handik ezagunak izango ziren euskaltzain batzuentzat Derioko Seminarioan apaizgaiei ematen zizkien eskolak eta haientzat prestatzen zituen polikopia-sorta
txukunak, ikasleentzat ulergaitz ziren hitz eta esamoldeen argibide eta guztikoak.
Euskaltzaindiaren batzar berezietara eta joaten izan da batez ere, baina, berak aitortua
zuenez, Akademiaren barneko jardun eta bileretan jarduteko asti-urri ei zebilen. Elizako
arazoetan murgildurik egoteak ez zion bestelakoetarako betarik ematen. Ageriko ba
tzarretan-eta, hala ere, maiz izaten zen partaide, eta aspaldi hartako 1968ko Aran
tzazuko batzar seinalagarrian ere izan zen, Mikel Zarategaz batera. 1998ko apirilaren
24an Euskaltzaindiak ohorezko euskaltzain izendatu zuen.
Beste euskara erakundeekin izan dituen harremanen artean, aipamen berezia merezi du Bilboko «Euskerazaleak»-ekin izan zuenak. Aspaldi baten harreman estua izan
zuen, batez ere Jesus Oleaga buru eta Jose Antonio Montiano buruorde izan ziren
garaian. Xabier Peñaren metodoa lagun zuela hainbat urtetan eman zituen euskara
eskolak elkarte horretan, nahiz lan hori ez izan berarentzat horren gustukoa, euskara
maila urriko ikasleak baitziren ia denak.
Eskola-jardun horrekin loturik dago Jose Antonio Montianok 1972an atera zuen
Diccionario de bolsillo Ikas: euskera-castellano, castellano-euskera, guztira hamar bat
mila hitz-sarreraz hornitua, eta bizkaiera-gipuzkera euskalkietako ereduetara mugatua.
Karmelo Etxenagusia, Xabier Peñagaz batera, aholkulari legez ageri den arren, badakigu, berak aitorturik, horko euskarazko hitz guztien hautaketa Karmeloren lumaz eta
bermeaz egina dena.
Euskal liturgia eta eliz ardurak
Comillasen ikasitako Zuzenbide Kanonikoak eman zion eliz legeen ezagutza bide
zela, gazterik hartu behar izan zituen ardurak Bilboko Elizbarrutian. 1968tik aurrera,
ohiko irakasle-lanez gainera, Gotzaindegiko kantziler izendatuko dute eta luzaroan
iraungo du gotzainaren hur-hurreko kargu horretan. Beronen zereginen artean, go
tzainaren agiri eta txosten ofizialak egiten laguntzea egongo da, eta berau izango da
luzaroan agiri ofizialon euskarazko bertsioen idazle.
Gurpidez gero Bilboko Gotzaindegian beti izan ditu karguak. Jose Maria Cirarda
«administrador apostólico» izendatu zutelarik 1968an, haren gobernu-taldeko izan zan.
Antonio Añoveros 1971an gotzain izendatu zutelarik, harekin ere kargu berean iraun
zuen. 1979an Luis Maria Larrea gotzain izendatua izan zelarik, bikario nagusi izendatu zuen 1980an. Kargu horretan bederatzi bat urte egin ondoren, aldia bete zuenean
urte sabatikoa eskatu eta Erromara joan zen urtebeterako Teologia arloko ikasketetan
berritzeko asmoz. 1990ean, Erromatik etorrita, Begoñako Basilikan parroko izendatu
zuten. 1995ean L. M. Larreak Bilboko gotzaintza utzi eta Ricardo Blazquez izendatu
zutenean gotzain berri, honekin batera izendatua izan zen Karmelo Etxenagusia ere
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gotzain laguntzaile. Goi kargu horretan iraun du hil aurretxora harte. 2007an, 75 urte
betetzeaz, gotzaintza uzteko eskaria egin zuen eta 2008ko apirilaren 4an utzi zuen
kargua Begoñako basilikan egindako meza-ospakizun baten bidez.
Baina elizbarrutiari atxikirik euskararen alde egin duen lana luzarokoa, isila eta anonimo samarra izan da, eta, are garrantzizkoago dena, eragin handikoa. Liturgia eta Go
tzaindegiko idatzi ofizialak euskaratzeari loturik egon da batez ere isileko jardun hori.
Hirurogeiko hamarkadan Bilboko Gotzaindegiak liturgia euskaratzeko talde bat
eratu zuen. Lino Akesolo buru zela, Karmelo eta Mikel Zarate ere talde horretako kide
izan ziren. Horren lehen emaitza Mezaren egunerokoa (1970) izan zen, Bizkaiko elizetan erabiltzeko.
Handik gerotxoago euskal elizbarruti diferenteetako itzultzaile-taldeak elkarrekin
biltzen eta lan elkartua egiten hasi ziren. Horren ondorioz, euskal liturgiako testuak
eliztarren euskalki literarioan idatziak egon arren, testu bakarraren funtsa izan dute:
bertsio bakarretik euskalkietara egokituak izan dira.
Karmelori harrotasunik handiena eman zioten liturgia lanak Meza Liburua eta
Irakurgaiak liburuki apain ederrak izan dira. Meza liburua, edo Altarako liburua
1984an argitaratu zuten euskal elizbarruti guztiek batera. Bizkaierazko testua, taldelanean egokitua izanik ere, Karmelok bere idaz-makinaz jo ei zuen hitzez hitz, bere
galbahetik igaroa da. Beste horrenbeste Irakurgaiak izenekoa ere, 1988an elizbarruti
guztien artean aterea.
Euskararen testamentua
2003an argitaratu zuen Karmelok Euskerea nire bizitzan izeneko liburua, bere
bizitzan zehar idatzitako lan laburrez osatua, baina euskararekin izan duen harremana
(eta osterantzekoa ere) jasotzen duen ehun bat orrialdetako saio dialogatu luze bat
aurrean duela.
Egia esatera, Karmelok, gizon zehatz eta ordenatu bezala, karpetetan txukun gorderik zituen askoz lehenagorik bere idazlan labur guztiak, eta urte batzuk lehenago nire
esku utzi zituen, astia geneukanean transkribatu, sailkatu eta argitara genitzan. Denbora
txoa igaro zen, baina azkenean Igone Etxebarria lankideak hartu zuen ardura hori, eta
Ander Manterolaren eskariz idatzi zuen bilduma horrek duen sarrera biografiko luzea.
Tokatzen zen moduan, aspaldiko eta oraintsuagoko idazlan guztiak gaurko grafiara ekarri ziren eta arloka sailkatu. Emaitza ederra izan zen, eta hor gelditu da Etxenagusiaren
azken liburu hori elizgizon, irakasle, idazle eta euskaltzale handiaren oinordeko.
Gotzaintza ardurak eta Elizbarrutian ia gaztetarik eduki zituen guztiak behin betiko alderatu eta Berrizko Mertzedeko monjen komentura joateko asmoa hartu zuenean,
euskara, literatura eta herri literatura gaietan ikertzen eta idazten ekiteko gogoa eta
borondatea agertu zuen. Baina tamalez eritasun txar batek jo eta uste-uste barik eroan
zuen 2008ko azaroaren 6an.
Goain bego.
Donostian, 2009/II/27an
Adolfo Arejita

JOSE IGNAZIO TELLETXEA IDIGORAS
(1928-2008)
Jose Ignazio Telletxea Idigoras-ek azken hilabeteetan gorespen anitz izan du,
adiskideenak, elkarte ezberdinetan izan dituen lagunenak, historialarienak, kazetarienak. Baliteke, bada, nire hamaikagarren hau berritasun handirik gabekoa izatea; hala
ere, deus gutxi ikusi dut idatzitako horietan Euskaltzaindiaren alorrekorik, hau da,
historialaria euskararen iraganarekin eta Euskaltzaindiarekin lotzen duenik. Beraz,
hilberriaren alde honi helduko diot berariaz hemen, haren gainerako lan erraldoiari
dagokion lekua eman ondoren; horretarako, jada eskueran dauden albiste-argitalpenez
baliatuko naiz1.
BIZITZAKO ZERTZELADAK
Jose Ignazio Telletxea Idigoras donostiarra zen, Gipuzkoa Plazan jaioa, 1928ko
apirilaren 13an, eta iaz hil zen bere sorterri horretan, 2008ko martxoaren 8an. Guraso
euskaldunak izan zituen, euskal hiztunak, esan nahi dut. Nafarra izan zuen aita, Iturengo Joxe Telletxea, elektrikaria, eta ama Zumarragako alaba, Balentina Idigoras, jostuna. Bien lanarekin atera zuten familia aurrera. Bi seme-alaba izan zituzten, Jose Ignazio eta Maria Anjeles.
Egoera ekonomikoak behartuta, familia 1934 inguruan Iturena joan zen, Donostia
utzita2, baina 1937an berriro Hiriburu horretara itzultzeko. Konstituzio Plazan jarri
ziren bizitzen, eta azkenik Usandizaga kalean hartu zuten etxebizitza.
Donostian bertan eta Iturenen egindako eskola-urteez esango dut aurrerago zerbait,
baina gogora dezadan orain gerrate-hilabete batzuetan Hiriko eskola pribatu batean ibili
zela, eta berehala Peñaflorida Institutuan eman zituela gero bi urte3, harik eta Aldundiaren beka batez baliaturik Seminariora joan zen arte, ez ordea Donostiakora, Bergara eta
1
Biografia eta bibliografia: brsbap 2008-1 eta 2008-2 (2008-1 horretan aurkituko du irakurleak nire idazlan honetan emango ditudan aipu kronologiko-bibliografikoen gida den Telletxearen
liburu-zerrenda: 42-93); omenaldi-liburuak: behss 1982 (Donostia); Salmanticensis aldizkaria,
1998; «M. Lekuona» Sariaren karietara Goñi Galarragak prestatutakoa (Eusko-Ikaskuntza, 2001).
Internet-en: http://wikipedia.org (biografia), http://dialnet.unirioja.es (bibliografia).
2
Ik. Tellechea Idígoras, J. I. (1991): Tapices de la memoria. Historia clínica 279.952.
Donostia: Kutxa. 27.
3
Id. 62, 63: «Algún tiempo fuimos mi hermana y yo a la clase de Maritxu Barrena, en su
casa de San Marcial». «En los años 1938 y 1939-40 hice los dos primeros cursos de bachillerato
en el ‘Insti’, como lo llamábamos entonces, esto es, en el Instituto Peñaflorida».
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Gasteizkoetara baizik; haietan beteko zuen apaizetara arteko ikasbidea (1940-1951). Data
hauek azpimarratzekoak dira, laster ikusiko ditugun arrazoiengatik.
1950eko hamarkada izan zuen goi-ikasketen garaia, Erroman lehenengo (jesulagunen Universitas Gregoriana-n, 1951-1956), Teologian doktoregoa egiteko eta Historian lizentziatura. Orduan jarri zituen ondoko bere lanerako oinarri teknikoak,
Scuola Vaticana di Paleografia-n ere ikasiz. Doktore-tesirako gaia Teologiaren historiatik hartu zuen, orduan eta geroago ere begiratuko zuena4: La Concepción Inmaculada en la controversia del P. Maldonado, S. J., con la Sorbona (Gasteiz, Victoriensia, 1958).
Hogeita hamar urte betetzear zela osatu zuen, beraz, goi -ikasketen lana. Hala ere,
berriro Unibertsitatera itzuli eta Madrilgo Complutense-an Historian bigarren lizen
tziatura atera zuen. Aukera ona egokitu zitzaion orduan mundu akademiko madrildarrean ezagun eta adiskideak egiteko: esate baterako, G. Marañón medikua, X. Zubiri
filosofoa5, R. Menéndez Pidal hizkuntzalaria, P. Laín Entralgo mediku historialaria edo
J. Pabón historialaria.
Ikasturte haiek amaitzean, mende-erdiko irakasle-ibilerari ekin zion Telletxea
gazteak: Donostiako Seminarioan (1956-1966) eta Salamanca-ko Unibertsitate Pontifizioan (1966-1999), Gasteizko Teologia Fakultatean ere ari zen bitartean.
Baina, irakaskuntzako lan horrekin batera, inguruan bizirik topatutako hainbat
elkartetan parte hartuko du: Euskalerriaren Adiskideen Elkartean, adibidez; baina zinez
berea, sortu eta hasieratik bertatik Arautegi eta guzti gidatutakoa, «Grupo Dr. Camino»
deitu zuena izan da, eta gaur egun «Dr. Camino Institutu» bezala ezagutzen duguna
(1966...). Camino historialaria ikurtzat harturik, Donostiako eta Gipuzkoako historiaren
ikerkuntza sustatu zuen, horretarako aldizkaria abiaraziz, Udal Kutxaren babespean
(1967): Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián (behss). Horrela, bada,
jaioterritik kanpo zituen zereginen ondoan, sorterrikoak bertakoak lagundu ez ezik
sortu eta sustatu ere egin zituen.
Bizitza pertsonala eta akademiko-soziala, biak, erabat gurutzaturik ageri dira
Telletxearen bizi-ibilaldian, ikerkuntza eta argitalpenerako bizi zela, baina ez laborategi ezkutu batean, gizarteko eta jakitunen arteko harremanak ongi zainduz baizik.
35 liburu bere-bereak zenbatu zaizkio Telletxeari, baina inorenak prestatzen ez
du lan laburra egin, gehienak zuzenean artxiboetatik kaleratu zituenak dira, edo gutxi
batzuk edizio berriak, testuak osatu nahiz zuzenduta, eta hitzaurre, ikaslan eta oharrez
hornituta. Haien eta hauen artean 118 liburu dirateke, noski tamaina eta konpromiso
ezberdinekoak, baina hainbat eta hainbat bide-urratzaile izan direnak. Bestalde, berak
utzitako zerrendan 639 artikulu ageri dira urtez urte emanda, nahiz eta egunkarietako
lanak zerrenda horretara bildu gabe geratu zaizkion6.
4
Katolikoen sinesgaia izateaz gain eta ahaztuxea dugun arren, Sortzez Garbiaren honek
Euskal Herrian ere bere historia erlijioso eta politikoa izan zuen aurreko mendeetan, Ordena erlijioso, Udal eta Batzarrak tarteko zirela.
5
Hainbat urte geroago (1984) X. Zubiri-ri buruzko omenaldi-liburua paratu eta hartaz bere
omen-aurkezpena egiteko ardura izan zuen: Zubiri (1898-1973). Donostia.
6
Zerrenda bibliografikoa, aipatutako aldizkarian: brsbap. lxiv, 2008-1, 43-92.
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Hirurogei urteko idazketa-lana
izan da Tellet xearena (1949-2008);
emankorrenak azkeneko hiru hamarkadak izan ditu (orotara, 87): liburutan 33,
32 eta 22 1980-2008. urteetan.
MUNDURA BEGIRA
Unibertsitate ezberdinetako ohizko
jarduerarekin batera, han eta hemen
beraietako argitalpenen ardurak ere izan
zituen, horrek berez dakartzan harremanak lotu eta hedatuz. Donostiako Boletín-ean bezalatsu, Salamanca-ko Salmanticensis aldizkarian zuzendari izan
da, eta zuzendari-lagun gisara aurkituko
dugu Donostiako brsbap -ean nahiz
Erromako Archivio Italiano per la Storia de la Pietà-n. Era berean, Espirituales Españoles bildumako zuzendaritzan ageri zaigu (hain zuzen, Aita Villasante-k
Axularren Gero gaztelaniazko itzulpenarekin eman zigun liburu-sorta hartan). Kasu
honetan eta Fundación Universitaria Española-n, Pedro Sáinz Rodríguez aspaldi Ministro izanaren (1938) eta gerora, laster, 1942tik 1960. hamarkada arte erbesteratuaren
ondoan jardungo du Telletxeak.
Hizlari aparta zen Telletxea, distira ederreko mintzoa zuen, eta irakasmen pedagogiko bizia gaiak artetsu jorratu eta entzulea irabazteko. Unibertsitate, Erakunde,
Elkarte eta Kultur Etxeek deitu eta gogoz ireki zizkioten ateak, Oxford, Erroma, Geneva, Madril, Paris, Trento, Augsburg, Santander eta hainbat tokitan. Bere kabuz edo/
eta deiei erantzunez, hamaikatxo Kongresutan parte hartu zuen Espainia, Frantzia,
Italia nahiz Mexikon. Eta hau ere esan behar da: Historiako Akademia ezberdinetan
ageri da Telletxea (Espainia, Venezuela, Mexiko).
Nazioartean, Espainian eta Euskal Herrian aldizkari berezituetan eskaini dituen
goi-ikerlanen ondoan, Telletxea beti saiatu da ezagutza historikoak gizarte zabalera
banatzen, kazetari-jarduera sistematiko baten bidez: Diario Vasco-ko lankidetza
iraunkorra da horren lekukorik ezagunena (1958...)7, baina ez bakarra. Hor edo bestetan,
milaka idazlan eman zituen Telletxeak bere ezagutza zehatz eta zabalak egunkaritik
irakurle arruntaren eskuetan jartzen. Eta, albisteak beraren lumatik zetozela, askotan
gertatu ohi ziren berezilarientzat ikergai berrietarako iradokizun baliotsu, kazeta-arintasunak ez baitzion lausotzen ofizioko historialari onaren ikusmen zolia.
Oro har, ukitu eta aztertu zituen gaiek balio eta interes unibertsala dute sarritan:
Karrantzari buruzko ikerlan ugarietan justizia zibil eta eliztarraren arazoa dago azpian,
7
Testuinguruak bestelakorik adierazten ez duen bitartean, parentesi arteko zenbakiek argitalpen-urtea ematen dute aditzera, eta ez gertakariarena, eta brsbap 2008-1eko bibliografiaren
arabera daude emanda urteak.
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eta, orobat, XVI. mende zaileko tolerantzia/intolerantzien historia (1963...): lehenago
M. Bataillon (1937) edo J. Leclerc-ek (1955) erakutsi zuten ildoari jarraituz egin du
lan. Irakurtzekoak dira Karrantza nafarraren alde idatzi izan dituen pasarte batzuk,
besterik ez bada mirandarrari beranduko justizia zein garbiki egin dion ikusteko. Azken
urteetan, tolerantziaren gai honi espresuki heldu dio berriro, Espainian XVI.eko humanismo politiko-erlijioso malguaren hondamena ekarri zutenen zurruntasun eta bortizkeria salatzean (1996, 2001).
Mentalitate instituzional eta sozialen arteko jokoa da Telletxeak aztertu duen
beste gai bat. Honetan, Espainia eta Erromako Inkisizio(ar)en historiarako hainbat
ekarpen egin du (1976, 1978, 2002), garaiko joan-etorri politiko eta eliztarren ur nahasiak nola zebiltzan arakatu eta azaltzean (1977, 1984, 1989). Horren karietara,
Karlos V.arekiko miresmena edo Felipe II.arekiko ikuspegi eta ondorio kritikoak daude (azken urteetan maizago berrikusi dituen bi pertsonaia aipatzeko: 1999...).
Erreforma katoliko/protestanteen eta Kontrarreforma katolikoaren bihotzean ibili
da Telletxearen ikerkuntza, alde batekoen (San Ignazio), bestekoen (Luter) eta erdikoen
(Erasmus) erreforma-zaletasunak azpimarratuz (1993), eta horien artean piztutako
aurkakotasunak ez ezik azpi-azpiko hurbiltasun posibleak ere erakusten ahaleginduz.
Trentoko Kontzilioaz nahiz Vives-en edo geroagoko Zalduntxoen historiez ari zela ere,
ortodoxia/heterodoxien mugalde maiz lausoan gauzak bere onera ekartzen ahalegindu
da (1969, 1992, 1996, 1997).
Europako Mendebaldean aukera sozio-erlijioso kontrajarriak eskaini zituen XVI.
mendeko bidegurutzea zehaztasunez erakusten saiatu da bizialdi osoan historialaria,
Espainiari ez ezik Flandes, Italia, Alemania edo Ingalaterrari ere erreparatuz (adibidez,
1964, 1989,1990). Garrantzizko zerbait otu zitzaion hori, orduan nagusitutako erabakiek sufrikario anitz ekarri baitzuten ondorengo hainbat izpiritu kezkaturentzat.
Elizen arteko ekumenismoa izan da, XVI.ekoa eta oraingoa, aztergai maiteetako
bat. Kontzilio-ondoan, indarberriturik ageri zaigu kezka hau ikertzailearen baitan (1971,
1973, 1974, 1982, 1985, 1987, 2001): gogora, bereziki Melanchton y Carranza. Préstamos y afinidades (1977; Salamanca, 1979).
Munduko euskal gaietara etorriz (nolabait esateko), jakineko bi lan aipatuko ditut:
San Ignazio-ren «bizitza» hura (Ignacio de Loyola: solo y a pie, 1986), biografia ernai
eta iradokitzailea da, historialariaren heldutasuneko ezagutza historikoz betea8. Beharbada, euskal herritar batek beste euskaldun bati buruz sortu duen testu biografiko
helduena, eta urte askotako iker-lanen azken emaitza dena. Hainbat hizkuntzatan izan
ditu edizioak liburu honek, gaztelaniaz hamar gutxienez. Biografia horren bidez, Ignazioren irudia eguneratu berritua eskaini du Telletxeak, geroxeago sintesian ere eman
ziguna (1989, 1991, 1992, 2007).
Bestalde, Telletxearen arduren artean egon da mota guztietako euskal diaspora:
misiolari eta marinelena (Xabier, Erkizia, Aozaraza; Okendotarrak, D. Altzega), merkatari eta konkistariena (Legazpi), aurkitzaile eta indiano aberastuena (A. Leiza), edo
irakasle-ikasleena (2000); kortsari eta piratak ere ez zaizkio falta izan (1999, 2003).
Testuinguru horretan, Amerikak leku zabala izan du Telletxearen idazlanetan, Mexiko
8

1987.

Pedro Berrondo-k eman zuen euskaraz: Loiolako Iñazio. Bakarrik eta oñez. Donostia,

JOSE IGNAZIO TELLETXEA IDIGORAS (1928-2008) - Joseba Intxausti

1111

edo Venezuela aldeak bereziki, eta inoiz edo bestetan India eta Japoniara iritsiko da,
hango Misio-historiak biltzera: Nagasaki. Gesta martirial en Japón (1597). Documentos (1998).
Telletxearen obra osoan badaude eremu gutxi batzuk garapen handia eta ahalegin
handiagoa eskatu dituztenak. Ez naiz horietan sartuko, ezagunak baitira, baina aipatu
egingo ditut behintzat.
Zalantzarik gabe, gai nagusia Karrantza eta Erreforma katolikoarena da Telle
txearen bibliografian; denetik eman du idazleak: edizioak paratu ditu, agiri-bilduma
gaitza egin du, ikaslan luze eta laburrak eman dizkigu. Moldiztegian geratu zaio,
argitaratzear, Artzapezpikuaz bildutako Documentos históricos-en VIII. alea. Guztiaren
ondorioz, Karrantza eta beraren auzi historikoki esanguratsuaz Telletxea dugu gaur
egun berezilaririk estimatuena. Hilondoan utzi duen artxiboak emango du oraindik
horren neurri hobea.
Ondoren, Felipe II.aren errege-aldiaz diharduena da historialariaren bigarren ikereremu nagusia. Berak hasitako El Papado y Felipe II obrak oinarri berriak emango
dizkio XVI. mendeko Espainiako historia politiko-erlijiosoari. Jada hiru liburuki kalean
ditu apaiz donostiarrak (1999...).
Berehala ikusiko den bezala, Jesus-en Lagundia izango litzateke Telletxearen
hirugarren alor maitea. Euskal Herritik kanpokoaz dihardudala, Maldonado jesulagunaren teologiaz egin zuen doktore-tesia eta ingurukoak aipatuko ditut (1954, 1958,
1961, 1967), eta gero errenkan etorri ziren Lagundiko eta jesulagunen berri-emateak:
Inkisizioarekiko 1559ko pasadizoa (1964), Karrantzaren Dotrinaren zentsura (1969),
Villagarcía de Campos-eko jesuitagai euskaldunak (1973), T. Zapelena jesulagun pilotazalea (1984), Salamanca-ko Kolegioko teologia (1987), Donostiako fundazioa (1988,
1997), Kolegio Erromatarra (1991), Gogo-Jardunak (1992), Paraguai-ko jesulagun
euskal herritarrak (1993), Aita Calatayud predikariaren Bilbokoa (1994), Gaztelako
jesuiten herri-misioak (1996), Maldonado edo Larramendiren biografiak (2001), Fran
tzisko Xabierrekoaren biografia (1955, 2006), baina guztien gainetik irakurle arruntaren
tzat idatzitako finezia bat: esan dudan San Ignazioren bizitza (1986).
Gainerakoan, beherago aipatuko ditut Euskalerriaren Adiskideen historiari eskaini dizkion lanak edo jesulagun euskaltzaleekiko Telletxearen ardura.
OINAK EUSKAL HERRIAN
Mundura begira eta munduan ibiliz bizi izan den Telletxeak bere erroak Euskal
Herrian, Gipuzkoa/Nafarroan eta Donostian gorde ditu beti. Familiaren egoitza izan du
bere etxe, eta kanpoko lanak amaitzean horra itzuli izan da, nonahiko lagunak ahaztu
gabe, baina hemengo familiarteari atxikita; Iturengo oikonimoen bila ikusten dugu
(1958) edo hango ermiten albisteak jasotzen (1962, 1968). Gipuzkoako hiriburura,
erabat bereak zituen kultur zereginak zaindu eta garatzeko bildu ohi zen, Dr. Caminora bezala Euskalerriaren Adiskideen artera. Donostian zuen, esan bezala, astero
gipuzkoarrentzat idazteko kazeta-zutabea.
Iradokitakoetatik pentsa daiteke Telletxearen idazlanetan euskal gaiak ugariak
izan direla. Bistan da Donostiako bere Boletín-a hemengo iragana aztertu eta argitara
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emateko sortu zuela, Udal Kutxaren laguntzari esker. Eta horrek ez du etenik izan, eta
heldutasunera iritsi da bere berrogei urteak betetzean. Horren ondoan, Boletín-aren bi
liburu-sorta osagarri sustatu zituen: «Dostiako Gaiak» eta «Monografiak».
Bi sorta hauetako katalogoak ehunen bat titulutara iristen ari dira. Batean nahiz
bestean hainbat gai interesgarri bildu da, lankidetza zabal bati esker; besteak beste eta
lehenengo, Hiriaren historia: udalerriko lurraldea, udalaren kudeakuntza, udal-bizitza
ekonomikoa, gaztelu-harresiak, 1813ko sutea, hirigintza, XIX. mendea, historia ekonomikoa, herri-arkitektura, Alde Zaharra, Aiete, Sta. Klara. Baina ugariak izan dira
bestelakoak ere: pertsonaiak (K. Erauso, A. Okendo, santiagistak, S. Mujika, Bilintx,
Aita Donostia, Olaizola, Artetxe, Martín Santos), parrokia eta komentuen historiak (Sta.
Maria, Altza, Loiola, Artzain Ona; domingotarrak, frantziskotarrak, jesulagunak, karmeldarrak, kaputxinoak), Probintziako herrien albisteak: Hiribilduen sortzea, Kostaldeko Hiribilduak, 1597ko izurritea, Donostialdeko geografia sozial hiritarra, Pasaiako
auzia (1623-27), etab. Ikertzaile askori eman diote aterbe ona bi bilduma horiek.
Boletín-a eta liburu-sorta biak lankidetza zabalean egindakoak dira, noski, eta
bereak eta hainbat lumaren idazlanak bildu dituzte; guztiz berea da, ordea, egunkarietan idatzitakoa: ehunka dezenteko idatz-sorta da hau. Batzuetan, kazeta-jardun hori
liburu ere bilakatu zen gero. Hala nola, Papeles viejos (1968) edo Santiaguistas guipuzcoanos (2004) liburuak argitaratzean.
Herrietako pertsonaia historiko galduak, edo nortasun handikoen zertzelada biografikoak, nahiz gertakari gogoangarriak bilduko dira orrialde horietan. Haiek ba
tzuetan donostiarrak izango dira, baina herri txikietakoak ere eman zituen ezagutzera:
Albizturko Kareaga kapitaina, Arriola debatarra, Fr. San Julianena tolosarra, etab. Ez
da faltako indiano, marinel, fraide eta gotzainik. Lan horietarako eta, oro har, tokiko
historiarako bere gogoeta eta oharrak eginda zituen Telletxeak (1973)
Euskal gai hauetan idazlan landuagoetara gatozela, badago zer aipaturik: Donostiako Elizaren agiri historikoak eman zituen behin eta berriz (1963, 1970-1971, 1973,
1993), Gipuzkoako eta Euskal Herriko Elizaren sintesi historikoak (1969, 1981, 1984,
1985, 1987); parrokien historiak (1978) eta fraide-mojen eta kristau-elkarteen iragana
argitzen ari zen bitartean (1963, 1964, 1968, 1970, 1979, 1988, 1997), euskaldunek
erbestean zuten Ordena erlijiosoetako presentzia agiriztatu, dokumentatu zigun (1973,
1993, 1999); bestalde, Euskal Herriko Gotzainen ad limina Bisiten albisteak ekarri
zizkigun Erromatik, Iruñeko Diozesiari buruz ere ari zela (1966, 1970, 1972), eta
Kalahorra (1985, 1991, 1992) eta Gasteizkoak ahaztu gabe (1956, 1995).
Demografiak eta ekonomia giputzak badute lekurik gure historialariaren orrialdeetan (1971): garai ezberdinetako Donostia, Errenteria, Zarimuz, Zumaia, Zarautz,
Errezil edo Gatzagako gizarteak (1972, 1974, 1976, 1986, 1987, 1999, 2003, 2004),
Hernaniko ola zaharrak eta aingura-ola (1975, 1978, 1984), etab. dira adibide batzuk.
Eta gertakari politikoen historiarik ere badago, Azkoitia, Lekeitio edo Getaria aipatuz
(2003), edo Komunitateen gerra (1979), Donostiako 1719ko setioa (2002), Konben
tzioko gerratea (2001, 2006), 1813ko erreketa ondokoak (1988) nahiz 1827ko Donostiako liskarrak ikertzean (1984).
Euskal Herri-Erakundeak, zuzeneko interesagatik edo bestelako gertakari eta per
tsonaien haritik helduta, Telletxearen idazketan presente egon dira, eta Gipuzkoako
Foru-bizitzaren albistegi berritua eman digu, Larramendi eta Zandategiren edizioak dira
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horren lekuko nabariena (1982, 1983, 1984, 1992). Bizitza politikoaren oihartzuna dira,
gainera, Euskal Herriak Errege eta Gortearekin izandako harremanak, modu batera edo
bestera zerbitzuak ematean, itsasoan batez ere: gogora, e. b., Otra cara de la Invencible. La aportación vasca liburu mardula eta antzekoak (1987, 1988, 1989, 1990, 1996,
1997, 2005, 2000), betiere euskaldunek itsasoarekin jatorriz izan duten harremana
azpimarratuz (1984, 1988).
Pertsonaia ekileak maite izan dituen bezala (Elkano, Legazpi eta lur berrien aurki
tzaileak), kultur munduko pertsonaiak ere beren nortasunean begiratzen eta erakusten
saiatu da. Interes berezia azaldu du, gutuneria bilatu eta kaleratuz XIX eta XX. mende
arteko idazle, margolari, pentsatzaile, musikari eta abarren arima agerian jartzen. Anitz
pertsonaia dago tartean: Unamuno, Zuloaga, S. Mujika, Grandmontagne, Regoyos,
Maeztu, Basterra, Salaberria, J. de Encina, K. Etxegarai, Artetxe... Norbanakoen ondoan, begiratu du, gainera, kultur egituren historia ere: Unibertsitate asmoek (1975) eta
eskolagintzak beren lekua dute Telletxearen luman (1978, 1982, 1986).
Kulturaren ardura hori ageri da Telletxeak luzaro aztertu eta zabaldu duen Euskalerriaren Adiskideekiko lanetan; ugariak izan dira eta batzuetan mardulak ere bai
Adiskideei eskaini dizkien azterlanak: idazki-edizioak prestatu ditu eta ikerlanak egin.
Bergarako Seminarioaz (1975, 1979), X. M. Muniberi eta beronen kezka eta harremanei buruz, haren gutunak jasoz (1980, 1985, 1986, 1987); Mexikoko Adiskideen berri
ematean (1992, 1995) edo Elkarte-barneko harremanak erakustean (2004) Adiskideekiko gure ezagutza ez du gutxi aberastu. Baina Elkarte harekiko hurbiltasun berria
batez ere Ensayo. Reglamentos. Extractos. Resúmenes de Actas-en edizio faksimilearen
bidez eman digu, 12 liburukitan (1985; 1988), edo J. Iriarte-ren El Conde Peñaflorida
(1991) nahiz J. Urkixo-ren Un juicio sujeto a revisión berrargitaratzean (1996). Azkenik, historialariontzat mesede ona izan zen Adiskideekiko iker-bibliografia eguneratuta
eskaintzea (1983).
Iraganeko euskal kultur munduari egindako mesedeen ondoan jarriko dut gaurko
euskalari eta euskaltzaleen onetan utzi digun zenbait lan.
EUSKARA ETA EUSKAL MUNDUAZ
1979ko abenduaren 20an Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle izendatu zuen Jose
Ignazio Telletxea Idigoras. Zergatik, ordea, izendapen hori euskaraz ari ez zen idazleari? Zer eman du Telletxeak euskararen eta euskal hiztungoaren ezagutzarako?
Dakidanez, ohar laburren bat salbu, Telletxeak ez du idatzi euskaraz, gaztelaniaz
eman ditu lanak, eta premiazkoa zenean italiera, frantses, ingeles, alemaniera eta behar
izan denera itzuli dizkiote idazkiak. Inoiz, euskarara itzulpenen bat egin zaio, baina
Euskaltzaindirako egindako lanetan ere gaztelaniaz jardun izan du.
Galde daiteke, beraz, nolako euskal hiztuna zen Telletxea. Zenbaterainoko gaitasuna zuen bizitza arrunta ez ezik jasota zuen kultura euskaraz ere eman ahal izateko.
Galderak badu interesik Telletxearenaz jakiteaz gain, Euskal Herriko Elizan bururik
jantzienek kultur elebitasun pertsonal eskolatua lortzeko izan dituzten zailtasunak
ezagutzeko.
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Gerra aurreko lehen ikasketak Donostiako ikastola batean hasi zituen9, eta sendia
Iturenen bizitzen jartzean, herriko eskolan jarraitu. Herrian eta hemengo eskola-lagunekin euskarak bere lekua izan zuen, protagonistak gogorarazi digunaren arabera10:
En Ituren existían dos escuelas separadas, una de niñas y otra de niños; a ésta
acudí yo durante dos o tres años. Para cuando fui ya sabía leer, pues me lo enseñó mi
madre, aun antes de ir a la ikastola en la que leíamos el inolvidable Xabiertxo cuyos
dibujos a color tengo muy presentes. La asistencia prolongada y continua a aquella
escuela dejó en mí huellas imborrables. Entre otras la práctica del euskera, más habitual entre chicos que entre chicas, pero fuera de la escuela. Tenía principios del guipuzcoano, pero arraigaría en mí con más fuerza el euskera navarro o baztanés, que es
el que más espontáneamente me brota. Con él me despacho a gusto con los viejos del
pueblo, que, gracias a Dios, no son académicos y acaso maltratan en alguna ocasión
la gramática.

Iturengo hau baino lehenago, badago beste zertzelada interesgarri bat: ekonomia
apaleko sendi bateko aita nafarraren eta ama giputzaren semea eskolaratzeko lekua
ikastola batean aurkitu zutela gurasoek. Errepublika-urteetan eta Donostiako hirian
gertatu zen hori; gerra lehertzean, egoera arras aldatu zitzaien, ordea: desagertu ziren
ikastolak, eta desagertu bertako andereño eta ikasleak (1936-1940).
Badakigu Donostiako familia euskaldun askotan euskara isilduz joan zela: sarritan, gurasoek elkarren artean euskaraz egiten zutela, baina haurrekin gaztelaniaz osorik
edo gehienbat (hauentzat, gurasoen euskara kripto-hizkuntza bilakatzeko arriskuan
zelarik), edota guraso eta seme-alaba zaharrenak euskaraz ari ziren bitartean, txikiekin
eta hauek beren artean gaztelaniaz zihardutela.
Hamarkada berriari ekitean, esan dugu Jose Ignazio mutikoa hamabi urte eta
erdirekin Seminariora joan zela: 1940an, ikastetxe euskaldunetik ezer gutxi zeukan
Apaizgaitegira. Horregatik, Gasteizko Seminarioan bizi izandako euskaltasun eskasa
atsekabez deskribatu zuen bere oroit-idazkian. Euskal literaturarik gabeko Seminarioko
erdal curriculum-a gomutatzean zera dio Telletxeak11:
El paisaje de Castilla, descrito por Azorín, sólo imaginado por nosotros, nos desconcertaba, aunque por puro mimetismo intercalábamos –vinieran o no a cuento– en nuestra
composiciones, brezos, jarales, tomillo y espliego, inmensas llanuras, sin tener noticia
verdadera de lo que tales términos significaban o, mejor, tales cosas eran. D. Juan José,
experto en literatura, excitaba nuestra fantasía, aunque a veces luego recogía resultados
sorprendentes de mentes no despegadas de su euskera nativo, del que, por cierto nunca se
hizo mención, uso ni estudio por mor de los tiempos, dejando a muchos de aquella generación un vacío difícilmente recuperable.

Bizitzako azken asteetan, beste behin hitzez hitz honela deskribatu zion Telletxeak
Lara Madinabeitia kazetariari hezkuntza-sistema haren akats hori12:
Id. 27: «Recuerdo vagamente mi asistencia a una ikastola que estaba en el mismo portal
donostiarra donde hoy vivo y en ella a la andereño Carmen, que hoy [1991] es monja brígida».
10
Id. 32.
11
Tapices de la memoria, 78-79). Gaztelaniazko literatura klasiko eta modernoarena gozamena izan zen berarentzat, baina hezur-mami errealik gabekoa, nonbait.
12
Ikus http://www.berria.info/berriatb/179/lege_info.htm. Lara Madinabeitiak jasoa, eta esku-zabalki osorik ere emana. (Transkripzioa neurea da. Elkarrizketa honen erreferentzia Antxon
Ugarte-ri zor diot).
9
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No tuvimos nunca, ni una hora, de cultivo del euskera. Lo único, que en Vitoria
nació otra cosa más: el grupo creado por Don Manuel Lekuona, que era de cultivo del
euskera, el Grupo Kardaberaz [gerra-aurrean]. Y, entonces [1940.eko hamarkadan], eso de
alguna manera resucitó, sin levantar la voz; pero entre algunos se juntaban, escribían, se
cultivaban, pero era iniciativa particular. Al terminar el curso, el último día en la Misa...
nadie de dirigir, nadie de tal, pero hubo un impulso: Agur, Jesusen Ama... Y los que sabíamos cantábamos, los que no sabían no podían cantar... Pero cantábamos eso, lo único.
Ah, bueno: luego naturalmente había muchas cosas en música que eran en euskera, pero
otra cosa no había.

Are tristeagoa zen euskal murrizkeria hori, gerra-aurrean halako euskaltasun berri
tzailea ezagutu zuen Seminario hartan, hots, gaur jada deskribatuta dagoen euskal
heziketa hura gerra-aurretik bizi izan ondoren13.
A. Ibáñez historialariak kasik hitzez hitz berretsiko ditu Telletxearen oroi
tzapenak: 1940ko ekainaren 27-29etan Pilareko Amarengana egindako erromesaldi
handian (3000 herritar eta Gasteizko 400 apaizgai), Zaragozan, entzun zen apaizgaiek
abestutako Agur Jesusen Ama hura. Gerra-ondoan lehen aldiz abestu zuten euskaraz
Gasteizko apaizgaiek; baina urrun eta inolako ondoriorik gabe14.
Ia hiru urte pasatu ziren Seminarioan bertan lehenengo aldiz abesten euskaraz
entzuteko (1943-04-28), euskaraz abestea debekatu ez zitzaion abesbatza nafar baten
ahotsetan (Cuarteto Doble Vocal de Pamplona: Guridiren Ator mutil eta Zubizarretaren
Erriko pesta abestu zituen)15. Hurrengo hilean, maiatzaren 30ean, abestu zuen euskaraz
lehenengo aldiz Seminarioko Schola abesbatzak, Zubizarretaren Aldapeko16, baina hori
Arrasateko Santa Agedako erietxean gertatu zen.
Noski, ez zen larriena abestien hau, euskara apaizgaien bizitza publiko ofizialetik eta
ikas-sistema osotik aldentzea baizik. Lauzurika Administrari Apostolikoaren (1936-1943)
lana goraipatzen duen Ibáñez historialaria zorrotz mintzatu da hizkuntza-politika honetaz17:
No hizo bien en proscribir totalmente el euskera de las actividades del Seminario.
Alguien que no tuviera una mente tan lúcida como la suya podía confundir euskera con
nacionalismo y rechazar la lengua con la misma energía que la idea política. Él no. Si no
se atrevía a reanudar unas modestas clases de euskera los jueves, que parecía obligado,
aunque fuera sólo porque muchos de los alumnos del Seminario tendrían que ejercer toda su
labor pastoral en esa lengua, ¿había algún inconveniente en que, siquiera de vez en cuando,
se cantara algo en euskera, si no en la capilla, al menos en el salón de actos, donde lo
único que se busca es el lucimiento de los cantores y el recreo de los oídos de los oyentes?
13
Ik. Ibáñez, A. (2005a): «Gasteizko Apaizgaitegia eta euskara gerra aurretik / El Seminario de Vitoria y el euskera antes de la guerra civil», in: Euskera. 48, 2005, 875-883. Idazle beraren ondoko beste argitalpen honetan Seminarioko albisteen artean ikus daiteke euskararena:
(2005b): Historia del Seminario de Vitoria. Vitoria-Gasteiz: eset. Lehenengo liburukian gerraaurrekoa (I, 69-70, n. 49, 193, 385, 435-436, 498-500, 524-528, 536), eta bigarrenean gerratetik
Seminarioa Teologia Fakultate bihurtu zen urtea artekoa (1967) (II, 41, 78, 80, 90). J. M. Barandiaran-ek ere gomutarazi ditu gerra-aurrekoak bere oroitidazkietan.
14
Ibáñez 2005b: II, 41. «Es muy de notar que el «Agur, Jesusen Ama» (como ningún otro
canto en euskera) no se había escuchado en el Seminario desde el 1ª de junio de 1936, y que
tardaría todavía mucho en escucharse en el mismo Seminario».
15
Ibáñez 2005b: II, 78. «A este coro no se le vetó el cantar en euskera».
16
Ibáñez 2005b: II, 80. «Por fin una canción en euskera, aunque no en el Seminario».
17
Ibáñez 2005b: II, 90.
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Esan bezala, aipatu diren euskal abestiena deus gutxi zen Seminario barruko giro
euskaldun edo elebidun posiblea garatzeko, eta are gutxiago apaizgai euskaldunen
hizkuntza zaindu, indarrean eutsi, alfabetatu eta lantzeko18. Argi esan du berrikitan Jose
Ignaziok: «ez genuen ezer ezer egin» euskara eskolatzeko Gasteizen. Ondorioz, bestelako kultur mundu zabalagoek erakarri behar zituzten, nahitaez, ikaslerik jantzienak.
Halaxe gertatu zen, uste dudanez, eta izenak ere eman daitezke, Diozesietako Seminarioetan ez ezik Erlijiosoen barne-ikastetxeetan ere.
Badut susmoa Larramendik bizi izandako egoera linguistiko-kulturala gogora
tzean, ez ote zen ari Telletxea bere bizitzako esperientziaz19:
El escenario de la vida de Larramendi puede abonar la tesis de que Larramendi
recuperó un euskera en buena parte olvidado y no practicado [Patxi Altunak Larramendi
«euskaldun-berritua» ote zen galdetu zuen], llegando con su esfuerzo a componer páginas
de verdadera antología. La ausencia de su tierra nativa desde los once hasta los cuarenta
y cuatro años hubo de ejercer un efecto negativo en la posesión de su lengua nativa.

Gerra-osteko olatu zakar hark harrapatu zituen Telletxea eta 1940. hamarkadako
eliz belaunaldia. Gerra-ondo gordineko Seminarioan hezi zen (1940-1951); beraz, harreman pertsonalak lotu eta kultur mundua gaztelaniaz (bakarrik) garatzen zituela.
Hori dena gorabehera, euskararekin, euskal munduarekin eta Euskaltzaindiarekin
zer ikusirik izan duen lanik utzi digu Telletxeak, eta hori da hemen batez ere aipatu
behar dena. Euskaltzaindiarekin argitara emandako artikulu eta txostenak dira lehendabizi hona ekartzekoak. Euskaltzaindiaren historiaurrea K. Etxegarairen gutunerian bilatu zuen, eta langaiak eskueran jarri zizkigun Euskera-n (1988)20. Ondoren21, lan bana
daude gure aldizkarian, historialariak izan dituen bi euskal pertsonaia landuenak aurkezteko, lanok Euskaltzainditik eskatutakoak dira: bata Larramendiri Andoain-en egin
zitzaion omenaldikoa (1990): «Larramendi, un guipuzcoano transplantado y vuelto a
implantar» deritzana, eta bestea Karrantzari Miranda-Argan eskaini zitzaionekoa
(2003): «Mirandensis, Fray Bartolomé de Carranza de Miranda» izenburukoa22.
Apenas dagoen esan beharrik, Telletxeak ere parte hartu zuela Andoainen Euskal
tzaindiak beste Herri-Erakundeekin prestaturiko hitzaldi eta argitalpenean (1992), hiru
lanekin kasu honetan: «La personalidad humana de Larramendi», «La Guipúzkoa descrita por Larramendi» eta «Epílogo» batekin23.
18
Euskararen lagunarteko erabilera pribatuaz Telletxeak egin dizkio zenbait ohar kazetariari, apaizgaien jatorrizko herriak eta herriak bereiziz, eta euskara lagunartean gehiago erabiltzen
zuten herri horietako apaizgaiak gogoratuz.
19
Telletxea 1992: 378.
20
Tellet xea Idigoras, J. I. (1988): «Los orígenes de la Academia Vasca en el epistolario
de D, Carmelo de Echegaray», in: Euskera.XXXIII, 1988, 537-549. Hitzaldi honen sarrera euskaraz eman zuen Telletxeak, laburki. Hor ikus daiteke gerora ere euskara idatzian lortu zuen
gaitasun mugatua.
21
Goñi Galarragak argitara eman duen katalogo bibliografikoan bada lan bat «Coplas inéditas sobre la tercera guerra carlista. Carta de versos con destino a Puerto Rico (1876)» deritzana
eta Euskera-n omen dagoena (Euskera. 1985, 547-562), baina ez dut lekutu ahal izan.
22
«Larramendi, un guipuzcoano transplantado y vuelto a implantar». Euskera. 36, 1991,
45-49. «Mirandensis, Fray Bartolomé de Carranza de Miranda». Euskera. 48, 2003, 187-192.
23
Lakarra, J. A. (ed.) (1992): Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990).
Andoain: Andoaingo Udala / Euskaltzaindia / Gipuzkoako Foru Aldundia / E.J. Kultura Saila.
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Guztiok dakigun bezala, Telletxeak euskararen historiari egin dion ekarpen aberasgarrienetako bat Larramendiren lekutze historikoa eta pentsamendu politikoa ere argi
berriz aurkeztea izan da. Garaiz hasi zen zeregin horretan, Aldunditik bideratutako
agiri historikoen bilduma batean (1966).
Andoaindarrari egin dizkion edizio eta iruzkinek osotasun berria eman diote jesulagunari, eta Telletxea oso ohartuta zegoen bere lan horren balio eta berritasunaz,
Larramendiren inguruan bizi izandako iker-ibileren berri ematean aditzera eman zuenaren arabera24. Corografia-ren edizio berria «aportando datos biográficos y cronológicos desconocidos» egin zuela dio, eta idazlan guztien argitalpeneko II. liburukiaz zera
idatzi zuen (1973 )25:
La perla de este tomo es la que llamé Autobiografía o Autoapología de Larramendi,
escrito íntimo, totalmente reservado a su Superior y absolutamente desconocido. [...]. En
efecto, la figura de Larramendi permanecía hasta entonces completamente olvidada.

Larramendiren biografiarako albiste berriak ekarri zizkigun Telletxeak, bere idaz
lanetan protagonistaren nortasuna, datu pertsonalak, lagunarteko harremanak, egin zituen zerbitzu eta hil-ondokoen albisteak metatzean (1966, 1971, 1977, 1985, 1992,
2004). Bestalde, idazki larramenditarren edizioetan sarrerak eta oharrak ugari eta luze
ageri dira (1969, 1973, 1983, 1990). Eta Larramendirenekin batera, hor daude beste
hiru idazle jesulagunei buruzkoak ere: Kardaberaz (1971, 2003), Mendiburu (1967,
1971) eta Meagher (1972; kasu honetan Murugarren-en eskutik ere bai).
Euskal Letrekin eta euskararen erabilpen sozialen historiarekin zerikusia izan duten
beste batzuen iragana ere presente dago Telletxearen ikerlanetan, ia beti notizia berriak
bilduz. Hona historialariaren arreta irabazi duten batzuk: Luku gotzaina (1956), Axular
eta bere Gero (Pap. Viejos, 123), Adiskideak (1969, 1983, 1987, 1996), Lizarraga
Elkanokoa (1978), Astarloa (2003), Iztueta (1999), Pascual Iturriagatarrak (1978), Campión (1984), A. Artzak (1998), H. Schuchardt (1960), J. Urkixo (2006), R. Azkue (1976,
1987), I. López-Mendizabal (1983), Orixe (2004), eta behin eta berriz argitara emandako
gutunerian ditugunak. Norbanakoen lanak ez ezik hizkuntzaren erakundeztapenak irabazi du Telletxearen arreta: Euskaltzaindiaren sortzeaz idatzitakoa esan dut, eta horren
parean euskara-katedren aldeko proposamenak ere gogorarazi zituen (1982).
Aipatu dudan eta argitara emanda dagoen zerrenda bibliografikoan aurkituko ditu
irakurleak lan horien xehetasunak, argitalpen-urteekin batera lekuak ere, argitaletxe eta
argitara emandako aldizkarien albisteak. Guztiak du bere esanahia.
*

*

*

Mundu zabala du Telletxeak bere idazkietan erabili duena: garai ezberdinak, XVI.
mendetik gure azken mendera datozenak, gizartekoak bezala elizakoak, erakunde eta ideiena, pertsonaia eta taldeena, Unibertsitateetakoak nahiz bestelako kultur erakunderenak.
Ez dago zalantzarik: XVI.a izan da Telletxeak maiteena izan duen mendea, eta
berorren ezagutzan ildo berri(tu)a ireki du, eta gaurko historiografiak ezin du saihestu
apaiz jakitun honek ekoitzitakoa. XVIII.era jauzi egin zuelarik, Euskal Herriari begira
27-38, 49-62, 375-379.
24
Id. 1992: 27-29.
25
Id. 1992: 28.
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eman zituen onenak, Larramendiren inguruan ez ezik Euskal Herriaren Adiskideena
ikertu eta argitara ematen.
Donostiako historiak asko zor dio, berak ondu dituen lanengatik, noski, eta, era
berean, sustatzaile bezala egin duen lan bipilagatik, behss sortu eta gidatzeagatik. Hor
eta liburu-sortetan emandakoan Gipuzkoa ere ez da atzera geratu. Oro har, ekoizpen
intelektual horrek hutsune nabaria bete zuen historia-argitalpenetan, batez ere gure
iragana Euskal Herriko beranduko Unibertsitateetan ikergai arrotza edo izan zen bitartean, eta gero ere hainbat ikerlani kalerako bide erosoa eskaintzean.
Nabaria da Telletxearen oroitzapenetan gerra-osteko euskararen kultur zokorapenaz egin zuen juzku kritikoa, ondorioak ere bere haragian jasan behar izan baitzituen:
horrekin orduko eliz belaunari egin zitzaion kaltea aipatu digu, idatziz eta mintzatuz.
Agerian dago Telletxearen obra honek guztiak bere ikertzailea beharko duela
luzaro gabe, laster batean, erabilitako lan-metodoak aztertzeko, lan osoaren garapen,
lorpen eta mugak ezagutzera emateko, haren liburutegia arakatzeko, betiere historialaria bera ahaztu gabe, eta beraren tamainako biografia egoki batekin.
Hil-ondoko berri-emate honek Telletxea gogoratzea ez ezik haren obra historiografikoa gomutarazteko asmoa izan du, aldi berean nolabaiteko irakur-gida xumea
eskainiz.
Apaiz eta fededun zenari espero zuen zeru garbia opa diot. Har bitza Euskal
tzaindiaren eta berarekin zorretan nagoen honen omen eta diosala.
2009-02-10
Joseba Intxausti

TELLETXEA IDIGORASI OMENALDI LIBURUA
2008.eko martxoaren 8an hil zaigu 79 urterekin Jose Ignacio Telletxea Idigoras,
euskaltzain urgazlea, iker lanetan, gehien bat, gailendu zena euskal kulturaren munduan, historia zelarik ikergai nabarmenena haren lanetatik hedatuena. Donostian jaioa
(1928-4-15) azaldu zigun jakituria Iturengo ikastolatik sendotzen hasi zen. Baina gai
honi buruz Joseba Intxaustiri utzi beharko diot ikerlana, hala eskatu baitzion euskaltzain
osoen bilkurak apirilaren 4ean.
Baina aipatu bilera horretan tartetxo bat eskatu nuen adiskide honi eskaini zitzaion
Omenaldi liburuaz zerbait idazteko eta erreseina hau nik egitea baietsi zen. Eta labur
baino ez bada ere, liburuaren iruzkin bibliografikotik aparte, sentimendu pertsonalak
nahiko nituzke azaleratu, oso hunkitua geratu nintzelako ez heriotzagatik bakarrik,
1980.eko urrian sendaezinezko gaixotasuna pairatzen hasi ondoren paregabeko gizon
jakintsua galtzen hasi ginelako baizik.
Aspalditik ezagutzen nuen. Bergara eta Gasteizko seminarioetan ezagutu nuen
(1940-1947), nik erdal ikastegi hura utzi eta gero berak Erromako Gregoriar Uniber
tsitateko bidea hartu zuenean (1951). Donostiako seminarioan liburuzaina izan zen
(1956-66) ni hamahiru urte geroago lan eta ardura berbera hartu nuela. Horregatik, eta
sarritan berarekin honetaz eta hartaz hitz egin nuelako apalki eredu eta ispilu gisa
hartu nuen nire lanetarako. Eta adiskidetasun seinale, Omenaldi liburuan ikerlan bat
eskaini nion (1983).
Duela 25 urte argitaratu zen liburu hori, edo hobeto esateko, bi liburukitan batu
ziren ikasle, adiskide, zientzialari eta abarrek prestatutako 80 ikerlanak. Eduardo Txillidak ilustratua du azala, Donostiako Doctor Camino Taldeak argitaratua, talde horren
zuzendaria izan baizen Telletxea Idigoras bizitzako azken urteetan. Lehen liburukiak
528 orrialde ditu, eta bigarrenak bezala 24 x 15,5 zentimetro. Bigarrenak 614 orrialde,
hots, guztira 1.143 orrialdeko argitalpena.
Lehen liburukian datoz: Aurkezpenak, Omenezko hitzak, Biografia (Juan Antonio
Garmendia) eta 1983. arte argitaratutako Bibliografia, omenduak berak prestatua. Eta
gero hasten dira lankidetzak, hiru kapitulutan: I, Etnografia eta Artea; II, Erdi Aroa;
eta III, Aro Berria. Euskaltzaindiari dagokionetik lehen eta bigarren kapituluetan idazten dute euskaraz Manuel Lekuonak eta Jose Migel Barandiaranek. Hirugarrenean,
gaztelaniaz, Jose Mari Satrustegik.
Bigarren liburukian dena agertzen da gaztelaniaz, Luis Villasanterena izan ezik.
Lehendabiziko liburukian hasia den Aro Berriak jarraitzen du eta hemen daude argitaratuak Apezetxea eta San Martinen lanak. IV. Kapituluan, eta euskaltzainak baino ez
aipatzearren, agertzen dira nire lana eta lehen esandako Aita Villasanterena. Azken V.
kapituluan azaltzen dira Lekukotasunak edo zenbait lagunen agurrak.
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Gasteizko Seminarioko «Gráficas Eset»-ek inprimatu zuen liburua. Irudi batzuk
ere baditu. Eta ez nuke amaitu nahi zera esan gabe, nirekin sentimentuz lotzen zuena:
musikazalea zela gure omendua. Parisko Biblioteka Nazionalean aurkitu zituen Santesteban donostiarraren musika-lan batzuk. Baina dena laburtu nahiez gero, atxiki behar
zaio lan ugari eta baliotsuen artean hiru nabarmentzen direla: Larramendi, Loiolako
Inazio eta Bartolomé de Carranza nafarra.
Jose Antonio Arana Martixa

JACQUES ISIDORE ETCHEVERRY UNANUE
(1921-XII-16) – (2006-III-22)
ETXEKOAK ETA HAURTZAROA
Jacques Isidore Etcheverry Unanue Lapurdiko Donibane Lohizunen sortu zen,
1921-eko abenduaren 16an; aita Jean Baptiste Etcheverry Bidartetik zetorren eta ama
Dominika Unanue, berriz, Gipuzkoa, andoaindarra, beste gipuzkoar gazte asko bezala
lapurtar lagunarekin Donibanen ezkondua. Bost seme eta bi alaba izan zituen Etcheverry Unanue familiak eta Jakes, bigarren semea izan zen, baina badakigu 2008ko
martxoaren 22an hil zaigula gure laguna Baionako ospitalean eta gero haurride-adiskidek Donibaneko elizan egin dizkiogula ehortzetak martxoaren 26an.
Nola bera joan baino lehen zenduak baitziren bi burasoak eta hiru anaia, orain
gelditzen zaizkigu anaia gazteena, Ernest Etcheverry, Senperen dagoena, eta bi arrebak,
Aline Etcheverry, Iturria batekin Donibanen berean familiatua, eta Marguerite Etcheverry, ezkongabea eta 7 haurridetarik gazteena.
Xehetasun hauek oro Etcheverry bi ahizpen ganik ditudala bildu, ez dut erraite
beharrik, nahiz Donibane Lohizune eta Hazparne eta Bidaxune eta Peirohade, Lapurdiko itsas bazterreraino, 1914-ko gerla aitzin elkarretarik hurbildu behar zituen treinbideari uko egina zioten, «Gerla Handi» hura irabazi omen zuten gure buruzagiek,
Jakesek eta nihonek gaztedanik aski ongi elkar ezagutu genuen, gaztaroko urteetan.
GAZTAROA SORTERRIAN
Ustegabeko bigarren mundu gerlaren bezperetan, Lapurdi leihorreko donibandar
eta barnealdeko hazpandar mutil gazte askok bat egiten zuten alabaina, elkarretarik
biderditan, Uztaritzeko gaintto batean eraiki berria zen San Frantzes Xabierreko seminarioan. Jakizue bada hango hazpandar buruzagi eta hain gizon ona zen Garat kalonjea
lauzkatzen zuten hogei apez irakasle ezberdinen artean, ikasle bakoitzak hauta zezakeela bere gogoko zuen gidaria. Nahiz ez zuten oraino funts handirik gutarteko eztabaidek, gure ustez elkarren bete baitziren, bai kiroletan, bai elizkizunetan, bai politikan,
Etcheverry, Diharce, Mourguy, Solaberrieta donibandarrak eta Carçabal, Challet, Charritton, Duhour, hazpandarrak.
Laster ordea, hots 1936eko udaminetik hara, Lapurdi aldetik beretik ozen genituen
Irun eta mugaldeko gerla hotsak eta ondorioz gure irakasleen artean sendi genituen su
horrek piztu alderdikeriak. Ez zituzten alabaina aburu berak, Uztaritzeko buruzagi ohi
Clément Mathieu apezpikuaren ildotik zebiltzan Pierre Lafitte eta Etienne Salaberry
gure irakaslek eta bestalde Le Figaro edo Je suis partout egunero hartzen zuten Bis-
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quey eta Dourisboure apezek edo hauen kideko Eskualduna astekariaren Ybarnegarayzale amorratuek.
Baina Espainiako gerla bururatu orduko, hasi zen Frantziakoa eta orduan gure
irakasle zenbait ikusi genituen, berek nahi ala ez, gerlari bihurtzen. Eta, harrigarriago
oraino, aste guti barne, Hegoaldeko ihesliarren ondotik Iparraldeko euskaldunek ikusi
genituen Belgikako, Frantziako gudaloste «ezingaraituen!» hondakin herrestak gure
mendietaraino heltzen, Alemanak Hendaian sartu aitzin, Donibane Lohizuneko portutik
Londresera urruntzeko gisan, poloniarren azken itsasontziekin.
Gogoratzen zait, hain zuzen, Jakesek eta nihonek eta Uztaritzeko lagunek, ba
txilergoako bigarren mailaren probak Baionako lizeoan gainditu genituela, Pétain
marexal zaharrak Hitler garhaileari menia eskatu zion egunetan eta de Gaulle jeneral
ezezagun gaztea jazarri zitzaion 1940eko ekainaren 18an.
Dena dela, Uztaritzeko seminariotik lekora eta ondoko udazkenean berean, gutarteko ikaskide anitzen bideak elkarretarik urrundu ziren:lagun gehienak Baionako Seminario Nagusira sartu ginen, bi urtez Filosofia ikasketak egiteko, nahiz gure bizitegiaren erdian soldadu alemanak bizikide izan. Jakes Etcheverry aldiz irakaslegoari lotu
zitzaion berehala Donibane Lohizuneko Santa Maria ikastegian.
1943ko abuztuan ordea, adineko herritar zenbait bezala, gure laguna ere Bordeleko alderat deitua izan zen, sei zazpi hilabetez, Akitaniako «maquisards» edo sasipetarren aurka, baina armarik gabe, burdinbideen zaintzeko. Eta gero, Frantziako gerla
bururatu artean, sorterriko irakaslegoara itzuli zen.
Bizkitartean, Amerikanoek eta Errusoek amore emanerazi zietelarik Alemanei eta
Japoniarrei, hots 1945eko udaminean, Frantzesek uste izan zuten berreskuratuko zutela, Asian edo Afrikan galdua zuten inperioa, eta de Gaulle jeneralak dei egin zion
Frantziako gazteriari sail berri horri lot zedin. Badakigu nola galdu den azkenean, eta
zenbat odol isuririk, Indotxinan lehenik, gero Afrika Iparralde ta Mendebaldean, de
Gaulle jeneralaren eta bere lagunen ametsa.
Baina sasoi hartan Jacques Etcheverryk ere etxetik urrundu nahi izan zuen eta
Bordelen, Anguleman, Ipar Afrikako Oranen gaindi ibili zen, sei hilabeteko soldaduzka
bete arte eta gero, 1946etik 1948ko ikasturterarte San Bernateko salletarren ikastegian
Baionan zeraman irakaslegoa utzirik, Iparraldeko gazte anitzek bezala, hartu zuen
Pariseko trenbidea.
PARISEKO URTEAK (1948-1962)
Gure adiskide lapurtarrak bere 26-27 urteekin, Sorbonara buruz jo zuen lehenik,
filosofiako, psikologiako eta soziologiako azterketen prestatzeko xedetan eta 1955ean
lizentzia horiek ardietsi zituen.
Baina nihonek ere, bizpalau urte geroago, Baionako Seminariotik landa, Erroman
teologia puska bat eginik, eta Hazparnen eta Maulen irakaslegoa apur bat dastaturik,
Pierre Narbaitz kalonjearen eskaintza bati esker, Jakesek nik baino lehen hartua zuen
bide bera egin nuen. Horra nola 1953eko ikasturtean Sorbona barneko eta auzoko
geletan ala liburutegietan nenbilen ni ere. Jakesek bezala, filosofia, psikologia edo
soziologia irakasle bertsuak entzun nituen eta azterketak ere araberakoak iragan.
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Orduz geroz bada, ene Euskal herriko herritar gazte ala zahar askorekin ezagutzak
egin ditugu, ene bizibide luzean, hiru bider bederen, bi urteko egonaldiak eginik bainago Parisen, zergatik ez aitor ordea Jakesek eta nik ez dugula behinere han elkar
topatu? – Egia da ez garela orain hemen Piarresen itzulinguruez behar ari, Jakesen
ibilaldiez baizik.
Badakigu menturaz anitzek Pariseko erdi erdian, eta Matignoneko harresien
bestaldean aurkitzen dela, egundainotik Asiako misiolari euskaldunenen aterpe izana
dela, eta gaurregun oraino aita Etxarren Irulegiko semea horko buruzagia dela. «Missions Etrangères de Paris» deitu etxe famatuan ibilia zen Jakes Etcheverry eta ezagutu zuen han berean aita Chabagno, Albert Chabagno gure ikaskide ohiaren osaba
misionesta eta haren inguramenean zebiltzan Pariseko euskaltzale eta euskal ikasle
asko aurkitu zuen.
Erran behar dut bestalde, aita Piarres Lafitte gure ezinahantzizko irakasle zenaren
gutundegi osoa, Piarres Andiazabal kalonjeak ximenki zaindu duena gaur arte, digitalizatu berri duelarik Euskaltzaindiak, eskuratu dugula 1951eko martxoaren 21 ean,
Baionako Herria astekariaren Zuzendariari, hots, Pierre Lafitte jaunari berari, Jacques
Lafitte karrikako bulegora igorri zion 4 orrialdeko gutuna, I. Etcheberryk sinatua, Parise V.eko Quatrefages karrikako 4.eko bulegoan.
1951ko gutun mamitsu horrek ordea argi bat piztu du ene memorian: Piarres
Lafittek oraino, lehen bezala gaur ere, Lukianos deitu grekozko idazle zorrotzaren
«bizilagun izanik, hilak direnen arteko elkarrizketari berriz lotu behar bagenu bezala,»
erran nezake menturaz Galdegaia orduan frantzesez «le Terme Requis» gure gramatikalari maite zenak deitzen zuena, ez ote genuen hori baizik eskas, Jakesek eta Piarresek, aita Lafitten bi ikaskide ohiek, Pariseko karriketan elkar hatzemaiteko?
Bospasei urte barne Pariseko Hiriburuan sartu ginen bi lagunek, bi mundu ezberdinetan erortzeko zortea izan genuen alabaina, batek ez besteak ez genuen sorterria
ukatu eta gure irakaslek gaztaroan, grekoz, latinez, ala euskaraz erakatsi filosofiaren
ondorioak ateratzen saiatu ginen: hau da «Primum vivere deinde philosophare», Bizi
doia lehen, Filosofoa ondotik, latinetik ikasia, Bécas Ainhoar apez bertsolariak hain
polliki itzulia Martin Koxeren kantuan:
Martin Koxek ez ditu eskolak kurrittu;
Hala ere badaki zer den apetittu;
Haren filosofiak hiru punttu dittu:
Ongi jan, ongi edan, ase-ta geldittu.
Gaur konturatzen naiz, Jakes adiskidea filosofia horrek berak, bere 1951eko gutun
hartan erraiten diolarik bere irakasle maite ohiari, nola bere ixtudiant lagunekin konturatu diren, bazter guztietarik Pariseratzen diren ixtudiantak, biriketako gaitzak jotzen
dituela, adin bereko beste gazte mota guztiak baino gehiago; hor daude zenbakiak lekuko. Gaitz berak jotzen ditu berdin Euskal Herrietako ixtudianteak. Herria astekariak
jakinen du beraz «Euskal Ixtudianten elkarte berezia» sortu behar litekeela.
Bestalde Arcachonen eginen da, ondoko hilabetetan, Frantzia guziko ixtudianten
«Mutuelaren Biltzar Nagusia», gero Legebiltzarrak klase apaletako seme-alaben eskola
tzeko dirulaguntzak aitzina ditzan. Horra beraz nolaz eta zertako Jakes Etcheverry
bilakatu zen Mutuelle Nationale des Etudiants de France, M.N.F. Erakunde garrantzi
tsuaren «Buru orde» 1952 an, eta «Burulehen» gero, 1955.arte.
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Sail beretik Parise Hiriko Gazteriaren eta Kirolarien Zuzendaritzaren Aholkulari
izendatu zuten orduan Jakes Etcheverry eta, nahiz bazuen bestalde Frantziako hiri
nagusian, Euskal Herriaz edo Euskarazko ikastaldiez zer egin, 1962 ko abenduan hartu zuen bizkitartean, Euskal Herrira itzultzeko xedea.
BAIONAKO LANTEGIAK (1962-1993)
Baionara itzuli orduko aurkitu zuen Komertzio Ganberan bere lantegia, etxe horretako aldizkariaren arduradun bezala eta, 7 urtez, hau da 1962tik 1969ko abendu arte,
hilero agertarazi zuen Activités en Pays Basque deitu frantsezko aldizkaria. So bat
eginez geroz konturatzen gara urte haietan susperraldi bat gaitza egin zuela Lapurdi
leihorraldeko ekonomiak; orduantxe baitira estrenatzen Biarritze Parmako aireportua
eta inguruko lantegiak.
Komunikazio gizon gisa, altxatu berri diren mugaren bi aldeetako Irrati Telebistetan parte hartzen du gure lagunak eta entzun daitezke Jakes Etcheverryren euskarazko
kronikak eta Herria, Gure Herria edo Basque Eclair elebidun egunkarian zabaltzen
dira gure adiskidearen euskarazko artikuluak.
1965eko azaroaren 24ean, Euskaltzaindia ohartu baita badukeela Etcheverry bezalako lankide suhar baten laguntzaren beharra, eskaintzen dio berari urgazleen zerrendan sartzea. Ez baita geroztik karguaren gatik loakartzekoa.

1968ko maiatzaren karietara, Frantziako irakaskuntzaren legeak ere apur bat
malgutzera doazelakoan naski, Baionako Erakustokian euskarazko ikasgaiak eskaintzen
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hasia den Pariseko euskal irakasle ohiak, hasiko ditu Baionako Lizeoan, Frantziako
Administrazioak ordaindurik, Euskal Eskolak batxilergoaraino emanen dituen Iparraldeko lehen euskal ikasgaiak.
Lan bera eginen du Jakesek «Villa Pia» deitzen den, Baionako Lizeo pribatuan,
eta arratsez errepikatuko, ikasle helduentzat Erakustokian. Etxe honetako liburutegian
utzi ditu azkenean bere paper eta liburu guztiak irakaskuntzatik erretiratzean 1987an.
Bainan geroztik, Harambillet deitzen den Baionako Zaharretxean sartuz geroz
1993an, ez du igande bat huts egin Donibane Lohizuneko haurrideen eta iloben etxeko
itzulia egin gabe.
Ikus arte Jakes! eta hire argazkirik ez baitiguk nahi izan gure lerro hauen airesta
tzeko gisan, haizu izanen ahal zaiok hire aspaldiko adiskide Jose Luis Lizundiari Donostiako Gordailu editoreak, lehen Euskal Herri osoko ikastolentzat prestatu zuen esku liburu
sortari edekitzea hirekin egina zuen 5. liburuari, Lapurdi Itsas-hegia-ren itxura!
Donostian 2009ko otsailaren 27an
Piarres Xarritton Zabaltzagarai

MILAGROS BIDEGAIN
(1922-2006)
Arratsaldeon gutioi. Mila esker Milagrosen familikoei eman didaten informazio
guztiagatik, eta familikoak ez diren beste guztiei.
Familiakoak: Maritxu Bidegain, lehengusua, José Antonio Bidegain, iloba.
Familiakoak ez direnak: Arantxa Perez Gaztelu, Errenteriako andereñoa Milagrosen ikasle izana. Maritxu Ayerza, Magisterioko irakaslea, Fernando Viñuela eta Jokin
Mujika Diputazioan Bibliotekan Milagrosekin lan egin dutenak, Koro Zumalabe Diputazioko langilea, Patri Urkizu Milagrosen ikasle izana E.U.T.G.en Historiako arloan eta
azkenik Luis Mª Bereziartua irratian Milagrosekin lan egin zuena. Bestalde, Joseba
Sarasolari, OARSO, Errenterian ateratzen den aldizkarian Milagrosen hilberri idazkia
egin zuelako. Honetaz baliatu naiz berri batzuk emateko,
Milagros Bidegain Barkaiztegi Errenterian jaio zen 1922ko ekainaren 6an Kapitanenea kalean, 8.zenbakian; geroago Beheko kalean bizi izan ziren eta azkenik San
txoenea 9an zegoen etxera aldatu ziren, bere amonaren etxera. Donostian hil zen
2006ko abenduaren 23an 84 urte zituela, kultura mundura murgildutako bizitza luze
baten ondoren. Milagrosek bizi guztia Errenterian eman zuen, azken hiru urteak izan
ezik. Hauek Donostian Aldamar kalean egin zituen gaixorik, erortze bat zela medio
ezin mogiturik gelditu zelako.

FAMILIA ETA BERTAKO GIROA
Gurasoak: Ama Dorotea Baztarrika Esnal, Pasai San Pedrokoa, aita Severiano
Bidegain Urigoitia Errenterikoa, harakina. Bost seme-alaba ekarri zituzten mundura,
hiru mutil: Estanis, Jose Mari eta Ignazio, bi neska: Milagros eta Loli bikiak, hauek
txikienak ziren. Loli, bere ahizpa bikia, 30 urte zituela hil zen, giltzurrinetako gaixotasunak jota, Milagrosek oso gaizki pasatu omen zuen garai honetan.
Ama Doroteak, harategian lan egiten zuen, bikiak hazitzeko Mariaren laguntza
izan zuen, Maria hau, ezkongabea, aldi berean 17 urte zituela haur bat izan zuen, bere
alaba hazi eta titia ematen zien baita ere bikiei Milagros eta Loliri. Garai hartako giro
sozialaren eraginez, Mariaren alaba hori bere benetazko ama, hau da Maria, izeba
zelako ustetan hazia izan omen zen. 17 urte zituela etorri zen Milagrosen etxera eta
bertan bizi izan zen 93 urterekin hil zen arte. Oso maitatua eta aintzat hartua izan omen
zen, etxekoandre lanak eginez.
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IKASKETAK
Lehenengo ikasketak Errenterian bertan egin zituen, Hijas de la Cruz ikastetxean,
ondorengoak honela agertzen dira Diputazioko agirietan; goi mailako batxilerra 7 urte
Donostian Instituto Peñafloridan; Donostian Magisterio Eskolan Maistra; Filosofia eta
Letretan lizentziatua: Historia arloan 5 urte, arruntak Oviedon, espezialitatea Zaragozan. Honaino Diputazioko agiriak dioena.
Donostiako Magisterio Eskolako agirietan 256. expedientean, Milagrosek 18 urte
zituela, hauxe aurkitu dugu: goi mailako batxilergoa ziurtatzen duen agiria eta 1940-1941eko kurtsoan, Complemento al Bachiller, urte bateko ikasketak egina, horixe zen
denbora hartako plana maistra izateko eta izena Complemento al Bachiller zuen
Expediente berean, 1940. urtean, maistra izateko matrikulatu zenean, portaera ona
zuela baieztatzen duten dokumentuak daude Magisterio Eskolan, gaur parregurea eragiten diguten agiriak, Milagrosi eskatu zizkiotenak: Errenteriako erretorearena, alkatearena, eta falangeko arduradunarena1.
1.  Errenteriako Asunción Parrokiako abadeak sinatua, 1940ko urriaren 10ean.:
    • ...es de una conducta ejemplar en su vida religiosa y moral, perteneciendo a
la Congregación de Hijas de María, frecuentando lo santos sacramentos,
mostrándose como verdadera católica práctica.
2.  Errenteriako alkatearena, Pedro Albisu Arroate:
    • Certifico: Que de los antecedentes oficiales consultados y datos facilitados
por los agentes de la Autoridad ... ha observado una intachable conducta.
3. Falange Española Tradicionalistakoa, Jefe Local de Rentería de F.E.T. y de
las J.O.N.S., D. José Imaz Fernandez:
    • Milagros Bidegain de 18 años de edad ha observado buena conducta y adhesión al Glorioso Movimiento. 10 de octubre de 1940. ¡Arriba España!
¡Viva España!
Hauek guztiek adierazten digute Milagrosek ikasketa garaian, 18 urteko neska
gaztea zelarik, jasaten zuen zama soziala.
Joseba Sarasolak, OARSO, Errenterian ateratzen den aldizkarian, 2007-07-22an
42. zenbakian, 37-38. orrialdeetan, Milagrosen hil-berria idazten du eta honela dio:
• Milagrosek, garai hartan harrigarria zena, batxillergoa egin ondoren, Filosofía eta Letrak ikasketak prestatzeari ekin zion. Latinean espezializatu zen
etxean ikasten zuen, unibertsitatera joan gabe, azterketak egitera izan ezean,
ikasketa garai horretan, D. Francisco Yarzak bideratu zuen eta baita laguntza
handia eman ere. Valladoliden egiten zituen azterketak eta bertan eskuratu
zuen titulua.
Diputazioko agirietan irakurri duguna eta OARSO aldizkariak diona ez datoz bat,
zeren Historiako espezialitatea egin zuen Oviedon eta Zaragozan eta Joseba Sarasolak
1

Bukaeran ikus dokumentuak.
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dio Latinean espezializatua. Behar bada autodidakta izanen zen latinean. Valladoliden
ateratako titulua batxilerrekoa behar zuen izan.
Nolanahi ere, ez dira emakume asko aurkitzen bere belaunaldikoen artean, Milagrosen neurrira iritsitakoak. Goi mailako ikasketak egin ondoren, nolabaiteko arrakasta soziala lortzen du. Hauek egiten dute berezi Milagros Bidegain, batez ere garai haiek
1922.an jaioa eta emakumea zela gogoan hartzen badugu. Dena dela lorpen hori ez
zitzaion nekerik gabe iritsi eta lana gogotik egin behar izan zuen, aurrerago ikusiko
dugun moduan.
1967ko urtarrilaren 27an Euskaltzaindiko urgazle izendatua izan zen.
ARGITALPENAK2
Sociedad Vasca Amigos del Pais-eko boletinean argitaratu zituen lan hauek:
– 1954 Los escritos apócrifos de Andramendi Koldo Mitxelenarekin batera

– 1955 Nombres vascos de plantas Salamancan ateratako liburu honi aipamen
txiki bat egiten dio.
– 1955 Bibliografia bilduma bat Milagros Bidegain, Koldo Mitxelena eta Fausto
Arocena, elkar lanean.
– 1967 «Textos vascos antiguos» Anuario de Filología Vascan «Julio de Urquijo».

– 1969 Guipúzcoa liburua Kutxak Donostian argitaratua, Xabier de Aramburuk
zuzendua. Historiako datuen babesa Milagros Bidegain dakar.
LANAK
Hauek izan ziren Milagrosen lan tokiak: Errenterian, Hijas de la Cruz Ikastetxean;
Zarautzen, Santa Ana Ikastetxean; Irunen, Akademian eta Donostian, Institutuan,
E.U.T.G.en Historiako arloan eta Diputazioan. Hasierako lana irakasle izan zuen Milagrosek, Literatura, Latina eta Historia ematen zituen. Azken hogei urteak Diputazioan Biblioteka eta Artxiboko arduraduna.
IRUNGO AKADEMIA
Titulua lortu ondoren, Fuertes abizeneko lagunarekin batera, garai hartan sona
handikoa izan zen akademia bat ireki zuten Irunen, Chantre etxean, Paseo Colon kalean. Hemen ematen zituen klaseak Koldo Mitxelenak, kartzelatik irten berria eta
langabezian zegoenak, bertan aurkitu zuen gerra ondorengo bere lehen ogibidea. Nahiz
eta osasunez gaizki ibili, bizi beharrak eraginda hemen lan egiten zuen.
2

Bukaeran xehetasun gehiago.
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DIPUTAZIOKO LANA
Oposizioak egin ondoren Diputazioan Bibliotekako eta Artxiboko arduraduna
hautatua izan zen 1967-12-01 sartu eta 1987-04-06 jubilatu, 65 urte zituela, beraz 20
urtez izan zen Diputazioko lan horretan.
Lehen aipatu dugun OARSO Errenterian ateratzen den aldizkarian, honela dio
Joseba Sarasolak:
(2007-07-22an 42.zenbakian 37-38. orrialdeetan Milagrosen hil-berria idazten du):
• Irakaskintza lanetan jarraitu zuen Donostiako Institutuan, beti ere latineko irakasle bezala, baina ez zituen inoiz oposaketak prestatu eta ez zen plazaren jabe
izatera iritsi. Inguruko lagunek eta Koldok ere, ahaleginak egin zituzten oposaketara aurkez zedin, baina ez zuten lortu. Nonbait, Milagrosek erakusten zuen azal
gogor haren azpian zalantzaz beteriko pertsona izkutatzen zuen.
Gurutzearen Alaben ikastetxean ere latinezko klaseak eman zituen hainbat urtetan.
Batxilergoa ezartzen hasiak ziren Errenterian, baina ez zuten gai hori eman zezakeen
irakaslerik eta, laguntza moduan, Milagros prestatu zen klase horiek ematera. Gero
Donostiara esaminatzera joango ziren neskak, haren etxera joaten ziren latina ikastera.
Hori bai, Milagrosek jartzen zuen klase horien ordutegia, bere ordu libreen arabera.
Askotan ez orduak gertatzen ziren, igande goizetan, adibidez.
Bere bizitzan izan zituen Milagrosek hain ezagunak ez diren jarduerak eta nahiko
isilik pasa direnak: urtetan adibidez «Irun Hiriko» sari literarioen epaimahaikide izan
genuen, Gipuzkoako gizon ilustratuenekin batera.
Baina dudarik gabe, Milagros ezaguna zaigu, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Liburutegiko liburuzaina izan zelako eta, postua lortu zuen modua ikusirik, izatera iritsi
zelako. Oposaketara aurkeztu zenean bere arerioak, ingelesaren ezaguera handia zuen
arren, euskararik batere ez omen zekien. Eta hor, gure Milagrosek aurrea nabarmen
hartzen zion. Eztabaida gogorrak gertatu omen ziren epaimahaian, baina azkenean
Milagrosek eskuratu zuen plaza hori. Gauza ez omen zen hor gelditu eta arazoa auzietara eraman zuten. Sententziak berretsi zuen epaimahaiaren erabakia. Eta hor dugu
Milagros, Latineko lizentziatua, liburuzain eta artxibari bihurtua.
Bertan aritu zitzaigun lanean, 65 urterekin jubilazioa iritsi zitzaion arte. Baina ez
omen zitzaion gustuko gertatu bizimodu berria hartu beharra eta gogoz kontra hartu
behar izan zuen.
Honaino OARSO aldizkariak dioena.
*

*

*

Maritxu haren lehengusuak adierazi digunez, Mitxelenak euskara zekien norbait
Diputazioko Bibliotekan sartzea nahi zuen eta halaxe gertatu zen, baina ez musu-truk,
ederki samar kostatako oposaketa istiluren ondoren hartu zuen Milagrosek postua.
Donostian, Biblioteka Munizipala zegoen, baina hemengo arduradunak ez zekien
euskaraz, ingelesean iaioa izan arren. Diputazioan sartzeko Munizipalekoa eta Milagros
biak ibili omen ziren lehian kargu hori lortzeko, azkenean Milagrosek lortu zuen, baina
ederki kostata, Joseba Sarasolak OARSO aldizkarian dioenez, sententzia eta guzti. Kontuan
eduki behar dugu frankismoaren garaia zela 1967.urtea, istilu horiek gertatu zirenean.
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SOZIALKI ERRENTERIAN ZEGOEN GIROA
Lehen aipatu dugu, nekerik gabe ez zela iritsi
Milagros ailegatu zen mailara. Kontuan hartzen badugu bizi izan zuen giro soziala, are arrigarriagoa
egiten zaigu bere ibilbidea. 1936. urtean, gerra zibilaren hasieran, 14 urte zituen, batxilergoa egiten ari
zela buru belarri jo genezake. Zer baldintzetan? Ez
dugu lekukorik aurkitu hau zehatz-mehatz jakiteko
zeren bere adinekoak joanak dira, baina orduko
egoerak ez zuen ikasteko giroa gozatuko. Errenterian,
bere herrian, karlistak eta liberalak borrokan, euskal
munduan zalaparta, gerrako tximista suntsitzailearen
danbadak non nahi. Horixe zen orduko giroa, Milagros neska gazteak, familia bertatik
bizi izan zuena, zeren bere aita eta Maritxu Bidegainen aita, bi anaiak, Errenteriako
«Circulo Liberal» etxearen sortzaileetakoak ziren, Maritxu Bidegainek bere lehengusuak esan digunez.
GERRA ONDORENGO URTEAK
Guerra ondorengo urteak ere eragozpenez beteak izanen ziren Milagrosentzat. Ez
dugu topatu xehetasun gehiago baina pentsa genezake ez zirela patxadazkoak izanen
inguruan zegoen istilu gorriak eta triskantzak gogoan izanik.
Geroago Frankismoaren laino zorigaiztokoa zeukan gainean eta hemen ikusten
dugu Milagros euskarazko klaseak ematen. Honela dio Joseba Sarasolak OARSO aldiz
karian:

• Ezagutzen eta onartzen ez zaizkion jardueren artean, Milagrosek euskararen alde
egindako lana koka genezake. Urteetan, garai garratz haietan, arratsaldez eta
eginbidea amaitu ondoren, euskarazko klaseak ematen zituen Foru Aldundiaren
egoitzan inongo ordainsaririk gabe. Irratiz ere baserritarrei irratsaioa urtetan
mantendu zuen bizirik.

El Pais aldizkarian 1999-11-12 «Baserri» hil zenean egindako idazkian hauxe
irakurri genezake, Jose Mª Iriondok esandakoaz ari da artikulugilea:

• Hedabideetan Basarrik eginiko lanaz «aintzindari» izan zen. Artetxe, Lujanbio,
edota Arrueren eskutik hasi ziren Mª Dolores Agirre, Milagros Bidegain, Jose
Mª Etxebeste eta Basarri irrati lanean.
Luis Mª Bereziartuak, Milagrosekin batera irratian ibilia, hauxe adierazi digu:

Baserrik egiten zuen emanaldia La voz de Guipuzcoa zen , Milagros ez zen hemen
ibili «Radio San Sebastián» izenekoan baizik.

Radio San Sebastián honetan José de Artetxe eta Luis Mª Bereziartuak egiten
zuten saioa «Charlas con los baserritarras» izenekoa, gaztelaniaz eta euskaraz, dena
idatzita edukitzen zuten aldez aurretik, zentsura Gobierno Civilean pasa behar zelako.
José de Artetxe hil zenean, Milagrosek eta Luis Mª Bereziartuak egiten zuten saioa.
Eguneroko pasakizunak, baserriko gaiak, eguraldia...eta abar izaten zituzten hizpide.
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DIPUTAZIOKO GIROA
Diputazioan bertan ez dut uste Milagrosek euskal giro atsegina aurkituko zuenik,
bere oposaketa dugu lekuko alde batetik eta bestetik, garai hartan bizitutako eta adierazle diren bi pasarte, aipatuko ditut, nik bizitutakoak:
1. Euskaltzaindiko idazpurua paretatik kendu zutenekoa: Bibliotekako solairura
pasatzeko ate nagusi bat zegoen eta bi idazpuru, ederki adierazten zutenak
barrengo edukia, batek Biblioteka zioen eta besteak Euskaltzaindia, marmolezkoak, Diputazioko ikurrarekin paretan oso gogor josiak. Egun batetik bestera Euskaltzaindikoa desagertu zen, kendu zuten.
2. Eta bigarrena: Diputazioko sail desberdinetako langileak biltzen ziren fotokopiak ateratzeko gelan. Behin baino gehiagotan entzun nuen «Zu ez zara Diputaziokoa». Barrengo jende batzuk ez zuten begi onez ikusten euskal mundua.
Ez denak noski, zorionez, zeren hemen ginen etxe honetan. Nik beti erantzuten
nien: Euskaltzaindia, 1918an Diputazioek sortutako erakundea zela. Nire baitan nahiko eskubide neukala iduritzen zitzaidan.
Diputazioan, Euskaltzaindiko langile moduan, 1968. urtean sartu nintzen, Aran
tzazuko biltzarra baino lehen. Ordurako hor zegoen Milagros, baina Pedro Berrondoren
aginduetara nengoenez, Diputazioko harreman eta bestelakoak bere esku zeuden. Toki
dotorean, hori bai, lehenengo solairuan Elkanoren gela apainean geunden. Hemendik
bigarren solairura pasa ginen, Eusko trena zegoen bulegoaren alboan. Ondoren hirugarren solairura, Biblioteka zegoen esparruan kokatu ginen, Ikertzaileentzat gordetako
toki bereziaren alboan. Erdia Ikertzaileentzat eta beste erdia Euskaltzaindiarentzat banatu zuten. Denbora luzean hemen egin zituen Euskaltzaindiak hilero osokoen bilkurak.
Gero Biblioteka esparrutik atera eta beste bi bulego gehiago izan genituen 3. solairu
honetan, Txurruka kalera pasa aurretik, azkenik Hernani kalean kokatu ginen eta gaur
badirudi nahiko finkaturik dagoela hor.
Euskaltzaindiak jasan zituen, aipatutako toki aldaketak, zegoen giroaren adierazgarri dira. Euskaltzaindia, Diputazioan 1968.urtean hasi zen lanean, Milagrosen sarrera 1967.urtean gertatu ziren istiluetatik urte bat geroago, bost bulego desberdin izan
zituen Euskaltzaindiak etxe honetan, edo izan genituen. Nik nire burua katuak katakumeak erabiltzen dituen moduan ikusten nuen, toki batetik bestera trasteak eta liburuak
garraiatzen. Halere eskertzekoak dira giro horretan hemen egoteko ahaleginak egin
zituzten guztiak.
Hirugarren solairuan Biblioteka, Ikertzaileen tokia eta Euskaltzaindia, zati hau
guztia Milagrosen ardurapean zegoen eta giltzaz ixten zuen Milagrosek Bibliotekako
aretora, bere bulegora, Euskaltzaindiarenera eta Ikertzaileenera pasatzeko zegoen ate
nagusia, ordu bietan lana uzten zutelako. Bera baino beranduago ateratzen baldin baginen, giltza uzten zigun. Milagrosen jarrera hau benetan eskertzekoa zen, egiten zigun
mesedeagatik eta eskaintzen zigun konfiantzagatik, Bibliotekan, liburuetan zegoen al
txor kulturala gogoan izanik.
Astero Carlos Santamaria, Joxe Migel Zumalabe, Aingeru Irigaray eta Xalbador
Garmendia biltzen ginen, Zortzi urteko ikastola hiztegia eta beste egiten aritu ginenean.
Berdin geroxeago matematika hiztegia egiteko asmotan Mikel Zalbide eta Jesus Mª
Goñi gehitu zirenean, bilera hauek zirela eta uzten zigun giltza. Benetan borondate
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oneko jendea biltzen zen bilera hauetara, beti musu-truk, euskal munduak, ikastolak
eta abarrek zuten premia nolabait betetzeko. Ni izanen nintzen zerbait kobratzen zuen
bakarra, seguro sozial eta deus gabe. Orduan, euskal munduko giroa horrelakoa zen,
ez nintzen ni salbuespen bakarra.
Hamazazpi urte pasatu nituen Diputazioan, (1968-1985), batez ere fotokopiak
atera behar nituenean sumatzen nuen zegoen giroa. Zortzi urte arteko ikastola hiztegia
egiteko, bagenituen 15-20 aholkulari, Carlos Santamariak prestatutako erdal zerrendari, euskal ordaina jar zezaten, bidaltzen genizkienak.
Hau guztia jarri dut, hobekiago ulertzeko orduko giroa, zeren Milagrosek ere ez
zuen izanen giro egokia euskal ikuspegitik begiratuta. Ez nuen sekulan Milagrosekin
gauza hauetaz hitzegin baina berez adierazten dute orduko egoera Diputazioan.
Diputaziotik kanpo zegoen zurrunbiloak ere ez zion asko lagunduko Milagrosi,
zeren 1976an ondoan zeukan pertsona eta buru egiten zuena, Juan Mª Araluze Villar,
Diputatu Nagusia, ETAk hil zuen. Euskaltzaindia ere garai horretan Diputazioan zegoen.
Milagrosek ere jasan zuen toki aldaketa, Bibliotekako zerbitzu hobeak eman nahiez jakina, baina ez zen atsegina izanen beretzako 1978.urtean Diputazioan 3.solairutik behekora biblioteka aldatu zenean.
Franco hil ondoren (1975.an Franco hil zen) politikaren egoera aldatu eta beste
aro bat hasi zen Diputatu Nagusi berriak sartu zirenean.
MILAGROSEN EUSKAL KUTSUA
Euskal kutsua Milagrosek batez ere familiatik jaso zuen. Euskara maite zuen eta
Koldo Mitxelenaren laguntza izan zuen horretarako.
Baina berriro diot 1922.urtean jaioa, goi mailako batxillerra eta karrrera egina,
emakumea izanik iritsi zen mailara ikusiaz ez da ahuntzaren gauerdiko eztula alajainena! Dagoen tokian, hemen aurkitu ez zuen laguntza eta patxada izan dezala.
*

*

*
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(2) MILAGROSEN ARGITALPEN ZERRENDA
– 1954: Koldo Mitxelenarekin batera BSVAP X,171-190 «Las escrituras apócrifas
de Andramendi» baita ere urte berean Anuario de Filología Vascan I, 5-24.
– 1955: BSVAP XI, 117 eta Anuario del Seminario de Filología Vasca, Bouda,
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– 1955: Bibliografia. Egileak: Bidegain Milagros, Mitxelena Koldo, Arocena
Fausto.	
Edukia: Bibliografia aipamenak, periodikuetako artikuluak.	
BSVAP Año 11, Cuaderno 1, 117-128.
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Vasca I, 179-195.
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y Perez Galdosek bidalitakoa.
– 1969 Guipúzcoa: Ilustraciones Victor Charola, asesoramiento histórico, Milagros Bidegain, coordinación y dirección Jabier de Aramburu.	
Editor: Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa (Donostia).
Donostian, Diputazioan, 2009-II-27
Maria Pilar Lasarte
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