lrakurleak idazle

Eiborko VI. umeen euskql' ioio,
Aurteo Umeen Euskal Jai berri bat
bat espero zen. E.'atzaile
jai hori iraultzeko* asmoz etorria,
hain
bain zuzen. Umeen Jai "aurrer¿ikoi"" bat espero
esoero zen1.
zeo.: eta ez da
: csa¡r
csao _beharr!\
behar¡¡.k, ba zegoela halako 'espektazio
'espe}
bat. Azter dezagup, bada, jai eta kütur programaieo zenbait alderdi, pre-

dirudi ere, egoera horretara beldu baikara: euskaldun izateko dugua eskubidea dudan jartzeraino. Akaberan,' uraloaldi
ikaraprri batez saritu zuen publikoak haren ihartlgna. Ez
zen egundo txaloaldi'ho¡ren farekorik entzrrsen Arráte aretoan. Ba zuen bai horrek esannahi berezirik,'"

taldea, berria, eta delako

niazko báiteritzagu.

rl'

Ostiráléan., Zatat¿zko'I¡rtxundi eta Urbietarena. I¡henik
erdaraz programatua zegoeD arren, euslaraz emana. Jendea,
bezperan baino guttiago, baina asko, hala ere. Au:regunetako
tentsioa beheratua zegoela ezaguD zen. Gaia, "Ikastola eta
Haura". Ikastolako zenbait* óroblemaz, ikastolatik kanoo
diratekeen egiatzetaz, eta pelikirla baten- bidez. Q6iazks' !'¿serri bateta¡ umegfin egina duten esperientzia bikain baten

-'

Oraiu arteko antolatzaileek kartelak,euskara huisean atentzea lortu zuten, asko kostatu ondoren, Halaxe atera izan
dira azken'urteotan. Talde berriak, ordea*, horixé ere aldatu
nahiz nsa!¿i¡, bietarakoak atera dáuzkigu,'euskaraz eta erdaraz. Eibarko kaleetan zabaldutakoak balna. erdarazkoak izan
di¡a gehienak, bai muralak.eta bai esku piosramak ere. Bcjtalde, izigarri itsusiak. Halako kaikukeriaiikl. I

berri eman zeukuten. Oso ondo.

Kantu ja¡ald¡a
li¡t atd¡ak

Larunbat* gauez, Antxon Valverde eta Bilboko "Oskorri,,

kantari talde berriaren reútala, ikastolaren alde. Antxon Val-

b"ru.r"n
-i!.$ryan, beti egon izan, d,a, folklore alderditik "io
at*. hiizaldi
Azkeu urteotan

z¡¡to. bq-t,

iz¡n diren Euskal Jaietan

oso osorü euskaraz, gure kulturaren problema gai

¿i.tuelarik. Aurten ere, bide berari jarraikiz, ñuntatu iz-an
Qra, 5alna, zrrr:rumurTután eEtzun zenez, ordea, ez z]uen d.elako talde berri horrek nahi izaq, Iehengo hitzáIdi .reakziogllto"dk. Honetan.. ere, espero zenl bada,-berrikuntzarik,

Hitzaldiok hau¡ra futen gai. Interesgarfi, noskiti Leheprogramazioan baina, dénak erdaraz. Hdu ote zen marFn jap nahi zuten "aurieiakuntza,,? Haatik*, azkenean al-

[engo_

zutin prosrama,_u¡ Ettaldi ;";E;ü jairiaz.-niiná,
Fry¡sbon borrela i2a'¡ 2errin, nof
a_b-aiteko eztabaida gbgorrak
nolabaiteko
sbeorrak sortú
kal Kultura Si6rdó"-horreran
qaur
Batzorde*-horre[an saur
?+. ¿\9, Euskat.Kutturá
lg¡1rru\
daudcn hoiekin. Norbaitzuek,.bide z!"sn horretan
íaudeD

abiatúrik,
abiatürik,
eta argi erakutói ez balituzte, a zer nolako ilrjá.
zeqkuten,
zeJkuten, h-aurren
jaialdi
haurren euskal iaialdi hau erdal aste biKontzientzia falta? Nahi "eabeko-ñ"tj edo ofiérr¿r¡
!,{tqrkl
8do ben'ptan intentlio
intentzio makurra? E-raúáil;-[-ieren.
E-ratzailee-[ Leren, Aóin-.;i
solkoei
era¡tzun biezete
era¡tzun
gauzak gogo-r

verde, ederki; baina, kaDta guziak segidan kaDtatu baitzituen,
apur bat monotono gertatu zen. "Oskórri" taldearen saioa oso
txalotua izaa zea,.baina, bai forma eta bai mami aldetik,ere,
merkc samarra. Arrate aretoa, nahiko beteta.

Folklore alderdia
Lar.unbat-. eta igandeko* folklore programa, ondo, beste
urteetakoen liDean.gutti gora behera. Aurten, ikastolan parte
bartzearen nobedadearekin. Karrozarik ez da izan. De3filea
poliki. egon zen; hala
-ere, joatea ez da nahikoa, espresátu
ere egin behar da zerbait.
Espresio bide hori lortzeÉo. atratepin
bat egin behar litzatekeela lruditzen zait, nahiz etá karróza
gabe, _ irudi edo estanpetr bidez edo... Dena dela, folklore

alderdi hoDetan ederki-saiatu dira, nahiko ondo egórb-ai-tá*.

3artuko
sartuko.

lrr

.

'' Mikel l4boak'eta Teresa Arozenak zituztnn astelehen eta
lstgartekoakr. Biak erdafaz. Ez ziren etor¡i. Asteartean^ Laboa. ez.

artpko mahai biribila, erdaraz,
_. Asteazkenean*, irakasleen
Eibarko Irakas.ki¡itza problemJ gái iiiteiáiit.--BJtak;-dosí
qarlur.e+.artean egrle{q zen, Iau maisu monolingue erdaldun

na.olain, zanpaturik

_eta marjinaturik gauden bezala, izenak,
slnDoloaK eta ¡kurrak. ere, denak beharko baititueu eeure
gizagintza
euskal.
nekagarri'hotretan. Aste honek iérüaitátuiuKo zerbrtzen badu, grabat* gizon libre eta euskaldun izateko
ougun borondatea finkatu behar du. Zein ikuspuntatik planteatu ote.dute aurtengo Eus\al Jaia? Ez ot. '¿a, guii iiáil
eta eskubrcteez abaztwz, gure historiarekin lotzen'gáituen ha-

cla bat.bililgue euskalduna,- desproporzio náUáiñrenean. Des.
propo-rzroa drot, zeren. eta_gairik p-rintzipalena bilinguismoay,11_ bgiueq, baiic n:u.en l-.fertxobáit pa+u* gura.ikl XaUi.,
.

sar zedin proposátü-iitiaijn,, etá,',,I;iáli-

ez.zelako eragozpena salbatuta gero, onartua izan
ez baitzuen, Xalig-r Mendiguren eto,3r._!"_r3ll_-K
a ni zen -ordezko.-etojtze+
-Esan beharra dago,'matráit"t -áisi.rnáilt-rli

ri-a etenaz, atzoko guzif ükidatuz, gure

léñii p;;;ñiió;k

gaur eta b_apatean* sortu delako uste uitelari lizent!?- e_\?* z,.gaurko
:,stl¡tq. q¡¡g,,a- ontzat hartzen dutelarik,
terratzen*
direlako? Zer d,ela eta, bestela, er:
:*ay9la"Tantz
(ral Jarto hor¡:, Hor rrzten ditut galdeok aidean.'Baina
earbi
gaSgen.a _zera d^, tamaila_ho.rretako hanka sartzeak (eddmakurkeriak, denetik bailiteke) _dit-r¡en tat¿e Uit, i7 d¿t" %;kiena Euskal Kultura Batzo?de.batetan egoiéÉo. -. --- -*
Dezata

o!.?"'fl i;,!íti'?Kto.i'#iil""i":iá,Í"i??gg:
t?ÉÍ" j8'f¿*áLa.tera zen bat pubJikotik, hitzaldiak erdaraz izatearen
,lloag,
r
bere boza altxatuz, eta, guttienez.behintzat, akaberán
'_ rontra
a¡skal laburpen bat egin'zedin-eskatuz. li zer- onartu, eta
¡ sortu
zen is&anbila. Bóz bat .ntz"" iJ":-.-el que s" sieni.
-;;;
largue"'edo halako zerbait zloéh; ;i".
- molesto que sq
,b!r.to
82 entzule
ziren. Barn¡an gératu'zlie¡r
ertga¡t,

Gogoeta_egin behaf dugula deritzat, kartel eta hitzaldiei
gogozk¡eta. Zergat¡k erdal jario hori? Urte suzian zehar iai

i¡qyru.ha-u dugu soilik*, geure kulturari ageiiz eta putlikóki
9u^lt?3cta Dat_emate.ko; eta bera ere kendu behar ote daukute-/ -No¡z ectuk¡ko ditugu, bada, euskarazko hitzaldiak? Edota
edlrki. ere ez ditugu eduki behar? Norbaitek esaneh daut
?g¡an*, "euskal" hitz hori ere sobra dagokeela; baind, izena
baztcrtvz, ez ore gara izana ere galtzokó arr¡ii<"ala Zeñn{
rzen eta guzi ere, arr¡sku hori ukan* baituzu. "Euskal,, hitza
sobra egonetr da bai, Euskal Herria euskald-un dadinean, Bai_

zetorrela jakin a¡ren, antolatzaileek jendea sar áedin

,Kintana-maliaian'oaoeKoa"

'Gogoeta bat

latera*

inguru; "molesto', sentitzen ziralekeen* gelfP!^sj9, h?rD.beste
g3iak merezi zuen, el-kar
;ir Upak,
-hizketan parte hañu
-balnl
Dehar
eta.IrorTegatik geratu. Mahaiak,
gure árazoarekin
{ ,zen.Kustze.n,
nand¡rü ez duten problema batzuez ihardun ondoan,

Guzi h-au,.jendearen zuzpergarri* geitatu dela esan behar
.berori ere ez da gutti, Bestalde, sazte askok
Degrak Eerrko zituelako segurantzian gaude. Firñtsean* oso

.

gug.u,. eqa ho-rrxe

positiboa.

Mendigurenen parelabeto inierb-Jntziil. n, zitetéri
¡oDeto egon, eta s-a_sizientziaren mitoak ederki astindu zituen.
¡.¿zno ederra. Galde eta interbentzio asko publikoaren alde_
Xabier

.

blzi biziak eta euskaraz.

blezete, beloee, bezalete
daude, dagoz
daukute, deuskue, dlguto
daut, deust, dlt
dauiklgu, deuskuz, dlzklgu
dezagun. dalgun
zalt, jat

Ostegunean*, lehe¡biziko programetan agertzen ez zen
nól Laspiurre! "Il_rastola -eta- Haurrare"- iiátásfl"tia;,
Arétoa* bete bete
ez dugun bezala.'Ya
i'"i Jufdgilg^ tffis.ff ?
reDtsamendutan
tan zeuden galdeei
saldeei erantzun emanaz. Ia
fá
guzia, euskaldungoaren dlefentsa bat zen. Ceiu¡ra Ua-

:l**'ll i*:tii
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BASAURI.

zeuden, egozen
zeukuten, euskuen, zlguteq
zioen, ¡noan. esaten bban
zítekeen, elteken

iltzaien,

jaken .

zlt¿alkun, Jakun, zltzalgun

.¡

