
Jatorriberri   
58  

2017 

Azaroa-Abendua 

 

Txanponei buruzko hitzaldia abenduaren 21ean, osteguna, Gasteizen 

Emilio Ilarregi Segobiako Unibertsitateko historia eta arkeologia irakasleak sakon 
aztertu ditu hemengo edo hemen topatutako txanponak, zeltiberiarrak zein 
erromatarrak: agertzen diren testuak, irudiak, etab. Hitzaldia Gasteizko Alde 
Zaharreko Landatxu Kultur Etxean, 18:00etatik 20:00etara. Hitzaldia  

 

Iruña-Veleia: 9 urte dataziorik gabe 

6 minutuko bideo labur honetan, gai honen gako nagusiak ulertuko dituzu: zer 
aurkitu den, zergatik dugun altxor handi bat, hori lurperatzeko omen dauden 
interesak… Euskeraren Jatorria elkarteak bideo hau Arabako Foru Aldundiak 
Lurmen indusketatik kanporatu zuen 9. urteurrenean egin du, oroigarri gisa, gaia 
ahaztu ez dezagun. Ezagunei lotura bidaltzea eskertuko genizueke.   Youtube 

 
 

 
 

Hizkuntzalaritza ofiziala kolonizatuta ote dago? 

Azken hamarkadan, hori iradokitzen diguten kontu asko gertatu dira: ETBk 
bultzatutako euskalduntze berantiarra, toponimiari bizkar ematea, iberiar eta 
euskal zenbakien arteko erlazioa ukatzea eta 9 urte bete berri duen Iruña-
Veleiari egindako erasoa. 

ETBk gutxienez 8 aldiz eman duen “Euskalduntze berantiarra” euskaldun guztioi 
ileak tente jartzeko modukoa da. Bertan baieztatzen da euskera ez zela 
Nafarroara heldu III. mendera arte eta Araba-Bizkaia-Gipuzkoara, aldiz, VI. 
mendera arte, hau da, hizkuntza berria dela gure lurralde gehienean. 
Emankizunaren esanetan, Pirinioetako lurralde txiki batetik etorri zen orain dela 
1.700 urte, 5.000 biztanle baino gutxiago zituen gune batetik. Handik etorri eta 
telebista, hezkuntza sistema zein botere politiko edo militar barik, gutxienez 
150.000 biztanleri hizkuntza aldaratzeko gai izan ziren?   Artikulua 

 

Quecbeceko hiru nazioetakoek urkiari “urkui”, “ushkuai” eta “uskuy” 

Quecbeceko lehenengo hiru nazioetako hizkuntzetan urkia esateko urkiaren 
antzekoak diren hitzak darabiltzatela ikusten da. Haientzat urkia zuhaitz magikoa 
da, gauza askotarako erabiltzen zutelako: etxeak egiteko, barkuak…  

Hau oso bitxia da, izenen arteko antzekotasunaz gain, Bittor Kapanagak urkiari 
esleitu zion garrantzi bera ikusten dugulako han.  1. zatia     2. zatia     3 zatia 

    

Bi liburu berri Durangoko Azokan: Eduardo Aznarrena eta Jon Nikolasena 

Aurten Jose Mari Ugaldeak egin duen liburuaz gain, euskeraren jatorriarekin eta 
toponimiarekin zerikusia duten beste bi liburu interesgarri argitaratu dira. 
Lehenengoa Eduardok egin du eta Errioxako euskera sakon eta ederki landu du 
Tierras, gentes y voces-en. Bestetik Jon Nikolasek hizkuntzaren sorrerari buruzko 
gogoeta egin du: Orígenes del lenguaje oral y del euskara/eskuara. 

  

Victor Montanyes hil da 

Salduien azken hiru urteotan egin diren iberiar kulturari eta hizkuntzari buruzko 
jardunaldien partaideetako bat aurten joan zaigu. Arre take / Goian bego. Bere 3 
lan: El método comparativo para extraer el significado de las palabras 

        Palabras que dan nombre a las relaciones personales en íbero 

        El verbo ser y los pronombres en íbero  

 

Jon Goitia: mendi batzuen proposamen etimologikok 

Jonek mendi hauetaerako emandako etimologiak zalantzan jartzen ditu eta bere 
proposamenak egiten dizkigu:  

 Anboto     Monte Perdido   Monegros   Candanchu 

http://euskararenjatorria.net/?p=28912
https://www.youtube.com/watch?v=km-SD9D34mk
http://euskararenjatorria.net/?p=28663
http://euskararenjatorria.net/?p=28372
http://euskararenjatorria.net/?p=28376
http://euskararenjatorria.net/?p=28380
http://euskararenjatorria.net/?p=28446
http://istika.blogia.com/2015/090701-ponencia-jornadas-lengua-y-escritura-iberas.php
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2016/07/1_Victor_Monta%C3%B1es_Salduie_2016.pdf
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2017/09/03-Victor_Montanyes.pdf
http://euskararenjatorria.net/?p=28533
http://euskararenjatorria.net/?p=28497
http://euskararenjatorria.net/?p=28472
http://euskararenjatorria.net/?p=28587


 

Bittor Kapanagaren ahaidetasunezko egituren proposamenak: sen, aba, ugetz 

Egitura hauek oso zabalduta daude eta horiei esker, proposamen etimologiko 
askok zentzu handia hartzen dute:  

- Sen:  senide, seme, senar,  sein, sehi …SEN 

- Aba: neba, arreba, osaba, alaba, amaginarreba… ABA 

- Ugetz: ugazaba, urraza… UGETZ 

 

Hiru urte Arabako Foru Aldundiaren aurrean pankartarekin 

SOS Iruña-Veleiak hiru urte beteko ditu abenduan, ostegunero, 20:00etatik 
20:30etara enkartelada egiten, Eliseo Gilen alde eta injustiziaren aurka.  

Ekintza luze honetan nabarmenena ekintza bera baino gehiago, hedabideek 
1.000 egun luze hauetan egin dioten zentsura izan da: ez da ia inon agertu, hiru 
urte eta gero!!! Elexpuru: Iruña-Veleia Arabako Kontzejuen aldizkarian 

Eñaut Etxamendi: zaku  

Eñautek hitz hau zahagi 
(aker larrua) eta seka 
(ebaki)tik datorrela 
proposatu du:  

Zaku 

Jabier Goitia: Anboto eta Gorbeia 

Goitiak jatorriz euskal izenak direla dio eta 
hemen bere proposamen etimologikoak 
daude (beren beregi Gorbea eta Amboto 
idatzen ditu, proposama ulertu ahal izateko): 
Gorbea y Amboto  

Bienvenido Mascaray: Izaba 

Bienvenidok uraren (iz) ahoa esan 
nahi duela proposatu digu: 

Izaba: ¿boca del agua? 

 

Toponimia 

Bernat Mira Tormo: Bilbao, Artxanda 

Nuria Garcia Quera: las raíces toponímicas AN, AR, AU-
EU, BA, BE, BOR, BUR 

Bernat Mira Tormo y Eduard Selleslagh: Laietana 

Bernat Mirá Tormo: Tovar, Mitxelena, Untermann… 

Bienvenido Mascaray: Alcoi 

Testu iberiarrak 

Hector Iglesias: sobre el texto gudua deisdea 

Luis Silgo: abarrar, abarr-eskerr, abarri, abarrkerre 

Luis Azkona: tesera de hospitalidad 

Inizituak: Colgante de plomo del Tossal – Lliria 

Luis Azkona: Tercer bronce de Botorrita 

Luis Silgo Gauche: ABARR… 

Jaquemot: texto sobre falcata en Sagunt 

Georgeos Diaz-Montexano: sobre ARE TAKE 

Luis Silgo: ka’staun ¿fusayola?    

Antoni Jaquemot: sobre las fusayolas 

Inizituak: KASTAUN 

Labur    

15.000 zientifikok planeta salbatzeko deia 

Joxe M. Odrioxola: Nora goaz euskalduntasun 
honekin? Inora ere ez 

Julen Kaltzada: idazle, apaiz kartzelatu, AEK sortzaile… 

Eduardo Aznar: Sorian topatutako Iruña toponimoa 

Jaime Martinen hitzaldia Oslon: dogoi hizkuntza eta 
euskera 

 

Kontseiluak euskera Nafarroa osoan ofiziala 

Gure Eskuk 12 udalerrietan bozkatzeko aukera gaur 

Haumea: eguzki sistemaren planeta txikiaren izena 

Birmaniako rohinyarrak, Irakeko jazidiarrak… 
genozidioek jarraitzen dute 

 

 

http://euskararenjatorria.net/?p=28323
http://euskararenjatorria.net/?p=28312
http://euskararenjatorria.net/?p=28321
http://euskararenjatorria.net/?p=28651
http://euskararenjatorria.net/?p=28562
http://euskararenjatorria.net/?p=28643&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28870&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28867&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28590&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28590&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28545&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28351&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28346&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28875&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28852&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28877&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28494&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28542&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28502&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28459&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28457&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28390&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28872&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=28504
http://euskararenjatorria.net/?p=28768
http://euskararenjatorria.net/?p=28718
http://euskararenjatorria.net/?p=28718
http://euskararenjatorria.net/?p=28654
http://euskararenjatorria.net/?p=28622
http://euskararenjatorria.net/?p=28791
http://euskararenjatorria.net/?p=28791
http://euskararenjatorria.net/?p=28593
http://euskararenjatorria.net/?p=28602
http://euskararenjatorria.net/?p=28334
http://euskararenjatorria.net/?p=28331
http://euskararenjatorria.net/?p=28331

