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EITBk Euskalduntze Berantiarra 
dokumentalarekin ziria sartzen jarraitzen du 

EITBk muzin egin dio 31 lagunek egin zuten 
eskaerari: Euskalduntze Berantiarraren 
dokumentala (4. atala)  kentzeari. Otsailean 
Jatorriak horko Administrazio Kontseiluari  
gutun bat zuzendu dio behingoz dokumentala   

eman ez dezaten. Martxoaren 17an, 10:30etan Pagomakurretik Arraba 
bitarteko txangoa egingo dugu hori salatzeko, mendi altuenen izenen 
etimologiak azaltzeko eta jendearekin komentatzeko. Bazatoz? 

Informazioa, iritzi artikuluak, bideoak 

 

EHUko Nuñezek 
suntsitu zuen 
eremuan Eliseo  
Gilek topatu zuen 
abezedarioa, 
penintsulako osatuena. 
Mundua alderantziz: 
suntsitzaileak libre 
altxor bilatzaileak 
aulkira! 

Iruña-Veleia: badator epaiketa!  

Pertsona errugabeak akusatuen aulkian 

Gure ondarearen altxorrak zakarretara?  

Bidegabekeriaren aurrean hortzak erakutsi ditzagun! 
Laguntzeko era asko dago. Zure zain gaude.  

Martxoaren 24an, 10:00, Gasteizko Aldabe zentroan  Badator epaiketa! 

 

Philippe Lartigue ikerle gaskoiaren bi lan 

Philippek erromatarren garaian Akitanian gertatutakoa luze-zabal aztertu du   
Novempopulaniako mugak izeneko lanean: testigantzak, egon ziren tribuak eta 
datu pilo bat ematen digu. 

Bestetik Gasconha izeneko lanean hizkuntza honi buruzko azterketa egin du. 
Lana lau hizkuntzetan dago (gaskoieraz, euskeraz, frantsesez eta gazteleraz) eta 
bertan ezaugarri linguistikoen berri ematen digu. 

 

Agosti Xaho: keltak, ezkontza, ezteia, V eta X ikurrak 

Hector Iglesiasek itzuli duen Xahoren liburutik hartuta: Aitor, kantabriar 
kondaira:  “Gizonak eta emaztekiak elkarri eskua eman zioten, Eskua ; eta 
bateratze xarmangarri honen zoramenean, erran zuten On, ongi da ! On da ; 
gozoagorik ez da deus. Eta geroztik ezkontzari, tribuetan, deitzen zaio Ezkuontza 
; erran nahi baita egintza zeinaren bidez bi maitale hartzen baitira senar-
emaztetzat, eskua elkarri emanez. Ezkondu berriei eztia emaiten zitzaien, Ezti, 
atsegin hobezinen ikurra ; hortik dator eztei-jaia. Keltak, ezkontza, ezteia 

 

Euskeraren beste Liburu Beltza: Iruña-Veleia, hemengoen hizkuntz politikak… 

“Jainkoa, libra nazazu nire lagunetatik, nire arerioetatik neu libratzeko gai 
naizelako”. Esaera hori euskeraren gaian ere aplikatu ahal dugu eta kanpotarrek 
euskera suntsitzeko egindako gauzekin Liburu Beltza aspaldi idatzi zen moduan, 
orain “hemengoek” egindakoekin hasiko gara beste liburu bat egiten? Iruña-
Veleiarekin soilik kapitulu oso bat izango genuke. Momentuz hauek:   

Lorena Lopez de Lacalle-Rafa Larreina      Xabier Agirre        Iñaki Goirizelaia       

Ramiro Gonzalez    Eugenio Ruiz Urrestarazu, Javier Garaizar, Iñaki Bazan 

 

Errioxa beti izan da lehia egiteko eremu geografikoa 

Eduardo Aznarrek bere azken liburuan bildu ditu Erdi Aroan Errioxan hitz egiten 
zen euskeraren gaurko arrastoak. Berriak Eduardok egindako liburuari buruzko 
informazio zabala eskaini du: “oso ohikoa dira landareei lotutako hitzak 
erabiltzea: gorrintxoa, esaterako, fruitu gorri bat dutelako. Oso zabalduta dago, 
bestalde, arrate hitza ere; egurra hazteko gordetako mendiko zatiei deitzen zaie. 
Nekazaritza esparrukoak dira, eta gaur egun arte iraun dute, gainera…” 

https://www.berria.eus/paperekoa/1832/016/003/2016-10-11/euskalduntze_berantiarra_dokumentala_salatzen.htm
http://euskararenjatorria.net/?p=30170
http://euskararenjatorria.net/?page_id=30143
http://euskararenjatorria.net/?p=30276
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2018/01/Novempopulaniako-mugak.pdf
http://euskararenjatorria.net/?p=29889
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/79/65/08/PDF/aitor_cantabre_seconde_A_dition.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/79/65/08/PDF/aitor_cantabre_seconde_A_dition.pdf
http://euskararenjatorria.net/?p=29852
http://euskararenjatorria.net/?p=29343
http://euskararenjatorria.net/?p=29317
http://euskararenjatorria.net/?p=29122
http://euskararenjatorria.net/?p=29381
http://euskararenjatorria.net/?p=29415
https://www.berria.eus/paperekoa/1845/032/001/2018-01-26/errioxa_beti_izan_da_lehia_egiteko_eremu_geografikoa.htm


 

Euskal filologia ofizialaren mitoak 

Filologia ofizialak besteoi mitoekin gabiltzala diosku baina berak ere mito asko 
ere baditu: euskera ez dela beste hizkuntzak baino zaharragoa (Pagel irakurtzea 
merezi du), erdiko substratu bat -iberiera kasu honetan- ia deus ezagutu gabe 
hizkuntzen arteko harremanak %100ean ezarri daitezkeela, latinaren eta 
euskeraren artean antza dagoen guztietan euskera izan dela hartzailea… 
Mitoak 

 

Antonio Arnaiz: Boliviako Tiwanaku eta Iberiako garai dolmenikoa 

Baditugu hainbat proba Ozeano Atlantikoaren bi aldeen arteko harremanak 
aspaldikoak direla esateko. Estatu Batuetan solutrense garaian harrian egindako 
lanak aurkitu dira (orain dela 20.000 urte ingurukoak), hainbat lekutan.  Horiez 
gain, koba eta aterpe paleolitikoetan Europan eta munduko beste lekutan 
topatutako antzeko grabazioak ere aurkitu dira.  

 

Jabi Goitiaren lana hiru bideotan eta “Donostia” 

Alicia Ninou kazetariak hiru bideon bidez, Goitiaren lanaren nondik norakoa 
ezagutzeko aukera eskaini digu: La arqueología del lenguaje 1    2    3    (gazt.) 

Bestalde Goitiak “Donostia” hitza aztertu du eta ez du uste San Sebastianen 
bilakaera denik. Iruran edo Leioan (Donosti Txikerra eta Donosti Goikoa) dauden 
baliokideak ikusita eta horien azpian dunak daudela ikusita, beste proposamen 
egin digu:  Jabi Goitia: Donostia 

 

Joseba Mintegi: tematzen garelako gara, tematuko direlako izango dira  

“Gure bizitzako atal guzti-guztiak kolonizatuta dauzkagun honetan, asko dira 
horren kontzientziarik ez dutenak… Gu guztion kontzientzia, hein handiagoan ala 
txikiagoan kolonizatuta dagoen artean, borrokaren fokua eskoletan dago. 
Eskoletan gure seme-alaben kontzientzia garbienganako atakea burutzen dute, 
haiek,… eta zeregin horretan oinarrizko bi esparrutan hasten dute kolonizazioa; 
HIZKUNTZAn eta HISTORIAn.  Tematzen garelako gara, tematuko… 

 

Jon Goitia: koko, cabeza, kokota, cogote 

Jonen iritziz “cogote” ez dator, dioten bezala, okzitanierazko cogot<-coc (burua) 
edo latinezko cucutium-etik (kaputxa mota bat), euskerazko “kokotatik” baizik. 
Bere ustez “kokota” hitzaren osagarriak “ko” burua eta “kota” eustea dira eta, 
beraz, “kokota” buruari eusten diona litzateke. Familia bereko hitz gehiago 
ditugu: kokalde (papera, papo), kokomotz (ile barik), kokorro (lelotuta)… 

 

Antonio de la Guardiaren liburu berria 

Antonio de La Guardiak liburu berri bat argitaratu du eta hor iberieraren hasiera-
hasierako ikurretara jo nahi izan du eta hainbat proposamen egin. Toponimo, 
abizen eta zenbait hitzen etimologiak ere proposatu ditu bertan: Andorra: “el 
desfiladero grande”, Aranjuez: “en el límite del valle grande” 
Arganda: “ladera pedregosa”, Aspe: “bajo el peñón”… 

 

Beste gaiek ere kezkatzen gaituzte: Dirua osasunaren gainetik jartzen denean  

Ez da azkarra izan behar errauskailua eginez gero arsenikoa, dioxinak…handituko 
direla jakiteko. Bizkaiko errauskailuaren inguruetan (Alontsotegin…) artsenikoa 
hirukoiztu da. Marsellan dioxinak janarietan topatu  dituzte (minbizia sortara-
tzen duena), eta azkena Pisan alarma guztiak ere piztu dira bertako errauskailuak 
minbizia sortzen duela ikusi ondoren.  Lemoiz, Garoña, “Zabalartsenikoa”… Zubieta?? 

Toponimia 
Mascaray: Larrondo       Lakartxela 
Jon Goitia: Pajares, Pallares, Pallars 
Jon Goitia: La Noguera 
Victor Montanyes: Moncayo 
Nuria Garcia Quera: raíces ca, co/go, es, ge/gi y l/ll 

Testu iberiarrak 
Luis Silgo Gauche: kal, kalati, kale, kali, kalir          
           tikarratu      AR    Lexicografía Ibérica  (2)  (3)  (4) 
Antoni Jaquemot: altar del puerto de Tarragona 
Bernat Mira Tormo: etxe, xe, xa = ese, esa, se, sa (casa) 
      Hervás Panduro visto por Antonio Tovar 

http://euskararenjatorria.net/?p=14418
http://basques-iberians.blogspot.com.es/2017/12/semejanzas-culturales-entre-la-cultura.html
https://www.youtube.com/watch?v=21Ro-OxWO-c
https://www.youtube.com/watch?v=L1N06_3Rs90
https://www.youtube.com/watch?v=SkcXr3GSq44
http://euskararenjatorria.net/?p=30084
http://euskararenjatorria.net/?p=30044
http://euskararenjatorria.net/?p=29362&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=30010&lang=es
https://www.berria.eus/paperekoa/1812/002/001/2016-06-24/zabalgarbi_ireki_zenetik_hirukoiztu_egin_da_landareen_artseniko_kopurua.htm
http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2018/02/15/orain-marseillan-eskandalua-dioxina-daukate-han-ekoiztutako-haragi-arrautza-eta-arrainek/
http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2018/01/30/pisan-italia-alarma-piztu-da-bere-erraustegiak-minbiziak-eragin-dituela-frogatu-dutenean/
http://euskararenjatorria.net/?p=30074
http://euskararenjatorria.net/?p=29877&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29352&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29871&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29864&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29359&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29357&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29843
http://euskararenjatorria.net/?p=30019&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29349&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=30069&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=30066&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=30033&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=30024&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29389&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29347&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29826&lang=es


Labur    
Elexpururen liburuaren informazioa kanpoan bai, 
etxean ez 
Eskerrik asko Txillardegi 
Euskaltzaindiak izenei genero bakarra ez esleitzea  
Ailzol Altuna: Valpuesta gazteleraren sorlekua 
Agate Deunan lurra kolpatu zertarako? 
Egunkaria eta Joxemi Zumalabe gogoan 
Futbolean euskeraz egitea debekatu? 
Luis Luziano Bonapartek jasotako izkribuak ikusgai 
Euskalkien kontrako gurutzada 
Joseba Aurkenerena: sinismenen balioak 
Puigdemont: katalan herria zurekin dago 

Zenbait 
Carme Jimenez Huertas: No venimos del latín (1) 
 (2)     (3)     (4)    (5)   (6)   ( 7) 
Antoni Jaquemot: sobre la procedencia de las lenguas 
románicas 
Carmen Jimenez Huertas: los afijos derivativos 
Jabier Goitia: toponimia y presencia de fonemas (1) 
     (eta  2) 
Luis Azkona: el verbo en el ibérico-uskeike 
 
 

 

http://euskararenjatorria.net/?p=29192
http://euskararenjatorria.net/?p=29192
http://euskararenjatorria.net/?p=29601
http://euskararenjatorria.net/?p=29758
http://euskararenjatorria.net/?p=29886
http://euskararenjatorria.net/?p=29884
http://euskararenjatorria.net/?p=30061
http://euskararenjatorria.net/?p=30056
http://euskararenjatorria.net/?p=30053
http://euskararenjatorria.net/?p=30091
http://euskararenjatorria.net/?p=30064
http://euskararenjatorria.net/?p=29879
http://euskararenjatorria.net/?p=29910&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29913&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29917&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29919&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29921&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29923&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29926&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29960&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29960&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29354&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29367&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29371&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=29391&lang=es

