KULTURA GAIAK

1970—EKAINA

Euskal Alfabetatzea Unibersidadeetan

ULTZAMA'ko «SIMPOSIUM» delakoaren berriak

Gure
Euskaltzaindiak
(Euskal
Akademia), denok dakigun bezala,
aurten Ultzamako Ballean, EUSKERA, KATALAN ETA GALLEGO'aren
alde «zerbait» on eta onuragarri
egiteko
Katalunia ta
Galiziako
Akademiekin batera «SYMPOSIUM»
delako bat antolatu du. Hona hemen Euskaltaindiak «SYMPOSIUM»
honi buruz eman dizkigun berriak:
«Naparro zaharrean, Ultzama aldean ospatutzeko dugu Billera Nagusia SYMPOSIUM izenekoa. idazlariak (Sekretarioa), Bartzelonako
«ERRI IZKUNTZEN BERRI EMATE,
AGIRIKETA TA BATERATZERAKO»
Elkargoan, Frederic Roda jaunarekin Santamaria jauna itzegiña dala,
esan zuen. Handik jakin dugu Blllera Nagusi hori atzeratua izan
dala Udara edo Udazkenerako.

Biltzar bat:
Urteak 1970. Maiatzaren 10'gn
eguna. Valladolid, Madrid, eta Salamancako goi-ikastetxextako euskal alfabetatza taldeen ordezkariak
biltzen dira Salamancan lehenengo
aldiz. Danetara zazpi irakasle. Bi
ordu t'erdi iraun du biltzarrak.
Helburua:
A.—Oraindaino eta aurten Unibersidade bakoitzean egin dan euskal alfabetatzeari begirada bat.
B.—Datorren urteko ikastaroa,
aurrez, ahal dan ondoen taxutu.
Biltzarreko lehen-esanak:
Sendo, eraketaz eta xehetasunez
hartu behar dugu guztiok Euskalerriko goi-ikasleen euskal alfabetatzea. Ez gera jakitun herriaren hizkuntza jakin gabe! Edo ta bestela,
hizkuntza arrotzarekin herriaren jatorrizko arima zapalduko dugu, eta
goineko mailatik zapaldu ere.
SENDO: Batez ere, irakasle danak sakon eta adimenaren hariz
josi behar du esukera. Gero, metodologi egokiaz irakatsi.
ERAKETAZ: Unibersidadeetako
euskal alfabetatzean gabiltzan irakasle guztiok, bat-bateko, norberakiko, eta eragabeko jokaera antzuak
utzi eta aldez aurretik, elkarrekin
bat eginik, eraketa neurtu eta jakinetan oinharritu behar dugu urteroko erakustea. Elkartze honetan
EUSKERA BATERATUA erabiliko dugu eta aha! dugula metodo berdina.
XEHETASUNEZ: Erakusten hasi
baino lehen, ikastaroan gerta ditezken gertakizun eta premia guztiak xehetu eta bereiztuaz. Zein
irakasle zein talderentzat, zenbat
eta nolako taldeak, noiz, zer ordutan eta nun erakutsi, egitaraua, eta
gainerako neurri edo legeak. Jakina: ez da neurri edo erreglamentua gizonaren zapalgarri bat izango, euskera egiaz eta benetan ikasi nahi dutenak gezurrezko ikasle
zabar, alfer eta jolastinengandik
defenditzeko baizik.
lzan ere, orain arte, gure ikastaroetan, euskera ikastearen aitzakian, euskera, euskaldun eta Euskalerriaren bizkar farra egin duten
honelako ikasle gehiegi izan dugu.
Lehenengo puntua:
Euskal alfabetatzeari
begirada
bat. Ikastaroa: 1969-70.
MADRID: Taldeak: 5.
Ikasleak: 35 inguru. Hau da: hogei ta amabost Euskera ikasi nahi
dutela esan dutenak. Bainan Euskal erritik Madridko Unibersidadera
bizimoduzko karrera baten billa etorriak ehunkada asko dira. Gehien
gehienak anaifabetoak Euskeraz.
Gorabeherak: Madriden zail da
bilketa egitea, hiri zabala baita.
Banaka batzuek Euskera ikasi egin
dute talde hauetan.
Unibersidadeko esaminak dirala-ta
jendeak utzi egiten dio irakatsaioetara etortzeari. Batzutan zabarkeriz edo aitzaki ahuiez. Batzutan irakaslea bakarrik arkitu da.
Bi talde sakabanatu egin dira ta
Bazkoaz gero ez dira gehiago bildu. Esaminak dirala-ta, bein Maiatza erdiak gero talde gehienek utzi
egiten diote Euskera ikasteari.
Batzuk benetan eta ganoraz ekiten diote Euskera ikasteari. Beste
batzuen irakats-aldietara joatea hauxe izan da: jolasa, folklorekeria, pitxia, Euskaleriaganako barren kezkaren lasatzea.
Erakundearentzat hogei duroko
bat jarria dute, zerbaiten laguntzagarria bezala, ikasle bakoitzak ordaintzeko. Banakak ordaindu dute.
VALLADOLID:
Euskal erakuts-aldiaren lehenengo
urtearoa izan da.
Taldea: 8.
Ikasleak: 100'dik gora ziran ikasteko izena emanak. Hala ere askoz
gehiago dira Euskalerriko unibersitario analfabetoak.
Jardunaldiak:
Alfabetatzekoenaz
gainera, bereziki, 8 irakasleren artean ere izan dituzte. Larunbatero,
bi ordu.
Hauen zuzendari: Joan Joxe Olaberria.
ikasgaiak: Villasante ta Mendizabalen testoetatik.
Ondorenak: Eguberritan P. Altunak emango uan kursillo batera dei
egin itzaien. Barzelonako taldeen
irakasleetatik bi etorri ziran.

SYMPOSIUM horetan kontu hauek
aztertuko dira:

Valladolidtik
hiru. Altunarekin,
batez ere, euskerak duan dinamika ikusi zuten.
Bigarren hiru-hilabete-aldian Altunaren testoaren gai hasi ziran asteroko bilerak. Irakasleak urri zetozen. Berdin alfabetatze taldeko
ikasleak ere. Bazkoa ingururako bilera guztiak desegin ziran.
Gora-beherak:
— Nun bilduaren eragozpena. Lekurik ezin arki.
Irakasleen bilerak «Acción Católica ko» biltokian egin dira hileko
500 pezeta ordainduaz.
—Guztien axolako ordua ezin taxutua. Garai desberdinetan bait ditu bakoitzak Unibersidadeko ikasketak.
— Zenbaitentzat euskera ez da
herriaren hizkuntza bizi bat esnobismoa baizik.
— Ugaritasuna kaltegarri
da.
Ikasle gutxi izan da ere egiazkoak
hobe dira.
SALAMANCA:
Taldeak: 6.
ikasleak: hasieran 40 inguru. Bainan ehundaka batzuek gehiago badira «goi-mailako» euskal-analfabetoak.
Jardunaldiak: Alfabetatze sailetan
bakarrik izan dira.
Azarotik Maiatza erdira arte egunero ordubeteko irakats-saioa eman
da, larunbata eta igandeaz beste.
Gorabeherak:
Banaka
batzuek
saiatu dira euskera ikasten. Bainan,
etorri gabez huts egite asko izan
da. Eta etorri diranetatik gutxik
landu dute eguneroko ikasgaia.
Huts egiterik haundiena, ordea,
hasierakoa izan zan: hala-hola arin
batean taldeak eratu ziralako. Otsailean, ur asko joan-da gero, presa
egin nahi tzan zan zabarkeria hura
geldiarazteko.
Ordurarte irakasts-saioak esker
hutsean (debalde) eman ohi ziran.
Ikasleari, euskera ikasi nahi zuela,
esanean bakarrik sinetsiaz. Bainan,
urte aldiero, esan huts horiek ustel
gertatzen ari ziralako, fiagarri, 500
pezetako fiantza bat eskatu zitzaion
bekaoitzari. Urtearen buruan, irakasle guztien iritziz ikasle bakoitzak leial jokatzen bazuan-taldekoen
atzerabide ta galeragarri izan gabe,
berriro beretzat izango zuan emandako diru osoa. Bestela, egindako
kaltearen ordain, alfabetatze erakundearentzat izango zan ikaslea

irakats-saioetatik bialdu ahal izateraino.
Erabaki honek sekulako istilua
sortu zuan; orduan ikusi zan ere
egiaz nor zebilen. Batzuek, haserre bizian «baja» eman zuten, hori
ez zala demokrazia esanaz.
Irakasleek hau ikusirik, guztia
zegoan zegoanean uztea pentsatu
zuten aurtengoz bederen.
Bigarren puntua:
Joanak joan, biltzarrean, datorren
ikastaroari begira, lehenengo erabakiak hartu dira:
1. Unibersidade bakoitzetik irakasleen ordezkari bat izendatzea.
Valladolidtik Joan Joxe Olaberria
gelditu da.
Madridtik Mikel Urkola.
Saiamancatik Luis M. Satrustegi.
Ordezkari hauek jasorik behar dituzte izan norbere alderdiko irakasleen izen-zuzenbideak, datorren
urtean nortzuk izango diran aurrez
jakinik.
2. Agorreko azken egunetan aste beteko kursikoa antolatu nahi
litzake Unibersidadetako taldeen
euskera-erakusle guztientzat.
3. Irakas-aldi
honek
gaurkoz
bost alderdi ditu:
— Hizkuntzarena: Fonetika, Moreologia eta Sintaxis.
— Erakuskerarena: testoak e. ab.
— Erakundearena: a l f a b e t a t z e -talde guztien har-emana...
— Zabalkundearena: euskera nola zabaldu...
4. Agorreko irakats-aldia antolatzeko, Uztailaren 5'ean, Unibersidade bakoitzetik irakasleen ordezkari bana bilduko gera. Iruña, Donostia, Bilbao, Gazteiz, Barzelona,
Zaragoza eta gainerako Unibersidadeetako euskal-alfabetatze taldeen
arduradun zeratenoi dei sutsu bat
egiten zaizute egun honetan guztiok bil gaitezen. Ekar beza bakoitzak bere alderdiko egoeraren berri, irakasleekin azterketa bat egin
eta guztien udarako zuzenbidea jaso ondoren.
Uztaileko elkartze hori nun izango dan galdetuz, arren, idaz analik
lasterren, zuen bakoitzaren argibidea garbi emanaz, honoko zuzenbide honetara.
J. M.a TORREALDAY
Convento Franciscanos.
Tolosa (Guipuzcoa).
BATZORDEA

Ez Merkenak
BaiOnenak!
Janari bidez izaten d i r a
ganadu o n , i n d a r t s u a k ,
Eta nora j o j a k i n bear du
baserritar burutsuak,
Berebiziko aragi p i l l a k ;
gañera esne putzuak,
O i e k guziak b e r e k i n d i t u
Fanderia'ko p e n t s u a k .

FANDERIA
ERRENTER

1'gna.: Gure arteko izkuntzen egoera. Izkuntza bakoitzaren azterketa, izkuntza beraren ordezkariak (delegadua) egingo du.
2'gna.: Gure Izkuntzak (EUSKERA,
KATALANA ta GALLEGOA)

ZURE BEGIEK

Irakaskintzaren eta
kundearen barnean.

Zabal-

3'gna.: Gure izkuntzak gaur legearen aurrean.
4'gna.: Espaiñian ELEBITZA (BILINGUISMOA)-ren alde egin diran alegiñak.
5'gna.: Europa barruan Elebitzaren
alde artu izan diran negurriak.
6'gna.: Munduko Elkargo Nagusiak
Guraso-lzkuntzen alde atera
dttuzten agiri eta aalegiñak
(ONU, GIZONEN ESKUBIDE
AGIRIA. UNESCO, BATIKANO, eta eta)».
Garrantzi aundikoak dira benetan «SYMPOSIUM» hontan azertu
behar diran gai guziak.
Oraindik badugu denborarik gauzak kemeni diran bezala egiteko,
sei illabetera gutxi gorabeera baigaude. SMPOSIUM honen asieratik. Esperoan gera gure euskeraren onerako izango dela.
SYMPOSIUM hau
Viana» Elkargoaren
egingo da».
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«Principe de
laguntzarekin
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Zure begiek
ene maltia
ba dute biek
dirdir eztia.
Zeruko lore
miresgarriak
izarren pare
xoragarriak.
Gazte gaztia
zira oraino
egun guzia
nago zuri so.

Eraria epela

dagola?

FAGORek
oztuko du berela

v
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Zure begiek
erotzen naute
eta guziek
nahi luzkete.
Gaua delarik
mundurat jausten
Jauna zerutik
da urrikaltzen
Zure begien
goxoño hori
egon dadien
eder ta garbi.
Ene nahia
ziñez aundia
zu izaitia
nere andria.
(D. Landart eta M. Laboak
eratua).

Bodegon
Alejandro
Alejandro'ren Bodega dago
Donostl'ko txoko baten,
bein ezagutzen dutertflk zintaa
dakite aruntz joaten.
Nai dan aukera b*;-dezu betl
jaten bezela edaten,
oberlk »zin arki dltek*
merke ta ondo ematen.
Fermin Caibeton, 4
DONOSTIA

