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Euskararen Nazioarteko Eguna (ENE) Eusko Ikaskuntzaren baitan 1949an sorturiko ekimena

da. Eta Elkarteak, XXI. mendean, gizarteko aldaketa eta erronka berrietara egokituz, 

gogo biziz eusten dio euskal hizkuntzari bere lan arlo guztietan.

Nestor Basterretxeak, euskal artistak, 2005ean diseinatutako ENE logoa da, bestalde, 

urteroko ospakizunaren identifikazio ikurra.

Euskal hizkuntzaren unibertsaltasuna aldarrikatzen du.

International Basque Day (ENE) was established in 1949 by the Society for Basque Studies. 

Now in the 21st century this Society continues to adapt to the changes and challenges 

posed by society enthusiastically cultivating the Basque language in all facets of their 

activity.

The ENE logo, designed by the Basque artist Nestor Basterretxea in 2005, is the symbol of 

identity of this annual anniversary day.

Promotes the universality of the Basque language.



 Aurten euskarazko

hitz politenaren bila

hasi da Eusko

Ikaskuntza. 

Jendeari galdetu

diote zein den 

euskaraz hitz

politena.

 This year Eusko

Ikaskuntza wants to

find the most

beautifull word in 

Basque. They ask to

people wich one it

is.



ZEIN DA EUSKARAREN 

HITZ POLITENA?



Babes

“Nik Babes hitza aukeratu dut bere soinuagatik, “B” hotsa 

lehenengoa delako gure bizitzan, oinarrizkoa. Bere 

esanahiagatik beragatik ere. Aldi berean, denok ezagutzen 
eta ulertzen dugun hitz bat delako.”

(Bernardo Atxaga)



Argiñabarra

“Ikaragarri gustatzen zaidan hitz bat da eta 
hitzetik-hortzera erabiltzen dudana.
Argi-koloreekin jolasten duena eta kutsu 
poetiko baita misteriotsu bat daukana. ”

(Benito Lertxundi)



“La palabra en sí no necesita

explicación.”

Amatxi
(Pedro Miguel Etxenike)



“Bere txikitasunean sekulako indarra gordetzen 

duelako. Ura baino edari hobeagorik ez dagoelako 

munduan(askok honako baieztapen hau sobera 

erakusten ez dugun arren…).”

Ur
(Mikel Urdangarin)



Gaupasa

“Se me hace muy familiar. No paro 

de repetirla.”

(Mikel Urmeneta)



(Xala-Yves Sallaberry)

Ura

““Lurraren odola”, ura 

biziaren elemento

garantzitsuena da: Ura kendu 

eta bizia desagertzen da. “



“Aukeratu dudan hitza, zalantzarik gabe, gabetsi da.

Joxerra Garziak eta biok asmatutakoa,.

GABETSI hitzaren esanahia erraz ulertzen da 

azalpenik gabe: gabezia sentitu, norbaiten falta 
hartu, sumatu.

“Aspaldian joandako lagunak gabesten ditut, batez 

ere beraiekin egondako lekuak berriz bisitatzen 

ditudanean”.”

Gabetsi
(Laura Mintegi)



Elkar lagun

“Emakume nagusi batek andrea eta biok kaletik ikusi 
eta galdetu zigun:

“elkar lagunak zarete?”. Nik hasieran ez nion ulertu oso 

ondo. Ea bikotea ginen itauntzen ari zen. Geroztik ez 

dut ahaztu hitza. Ez

dakit bikote esateko modu eder eta egokiagorik 
dagoen: elkar lagun.”

(Kirmen Uribe)



(Karlos Arguiñano)

“Hitz goxo eta polita iruditzen zait. Soinu atsegina du eta 

esanahi ederra.”

Panpoxa



“Zaila da euskaraz hitz polit bat 

aurkitzea, hainbeste dira eta…

baina niretzat ederrena bihotz da.

Bihotza gure lurra maitatzeko, 

bihotza pertsona berezi bati 

emateko, bihotza liburu bat 

eskaintzeko, bihotz, bihotzean, 

bihotzez, bihotzetik…”

Bihotz

(Toti Martinez de Lezea)



(Miren Lourdes Oñederra)

“Bustiduraz betetako hitza delako

eta bustitzen duen zerbait iradokitzen 

duelako,

baina gutxi,pixka bat,goxo bustitzen 

duena. “

Ttanttoa



“Es lo que me empeñé en enseñarles a mis nietos, 

desde que nació Oihan no paré de repetírselo 

hasta que al final fue casi la primera palabra que 

dijo. Después hice lo mismo con Ekhi y voy a hacer 

otro tanto con Adur que acaba de nacer.”

(Pedro Subijana)

Aitatxi



Maitia

“Oso hitz polita izateaz gain, 

niretzako oso berezia da eta askotan 

erabiltzen det, zorionez”.

(Gorka Otxoa)



Eta orain
aukeratu zuk
zeure hitza!


