
Aurkezpena

Arratsalde on adiskideok,

Hasiak egina dirudi, eginak urregorri esakera hau aitatu ohi dogu
zerbait egiteko adorea biltzeko; orainean egiten danak izango dauan
emoitza beti argi ikusten ez badogu bere, noizbait frutua agertuko
dana ziurtzat jotea, ondoren horren pozean ekiteko, pizgarri gertatu
daiteke. 

Mendebalde taldekook jendartean iaz, 1997ko maiatzean, hasi
ginan Batzar Nagusietako areto honetan berton, hain zuzen bere.
Jardunaldi hareetatik jaso genduan eritziari eutsi nahirik gatoz aur-
ten, ezen aurreko urteetan taldelanean eztabaidatu eta adostutakoa
zabaltzea lagungarri izan eitekeala adierazi zeunskuen.

Lantzean behin alboetatiko sakada galantak jasan behar izan arren,
komunikazio baliabide bizia dogu gaur egun bere euskera eta gu,
garatu daiten ahalegintzen gara. Dakizuenez, mendebaldeko ekarria-
ren ikuspegitik ulertzen dogu garapena, ahaztu barik euskalki guztien
ekarria gauzatu beharko  litzatekeala

Geure zeregintzat dogu hizkera mailen arteko zubigintza, eremuak
azterturik, erabilera aberasgarrien alde jokatzeko. Bide horretan, eus-
keraren erabilera prestigiatzeko baliabideak lantzea edo erabilten dana
jaso eta aideatzea, ahal dala dogmatikoegi izan barik. Azken baten,
euskerari berari aurrera eragingo deutseen indarrak biltzea.
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Orain dala hogeita hamar urte oraingo batasunaren lehenengo
pausuak egin ziren; harrezkero egunerik egunera eraikiz jardun izan
dogu. Konturatzen gara, jardun horretan dibertsitatea kontuan hartu
beharrekoa dala, eredu izango dogun euskera irmotzeko.

Hiztuna/hizkera erlazioari erreparatuta, hiztunagandik urrundue-
gi ez dagoan eredua, norberak dakienetik bere zeozer agertzen daua-
na komenigarriago dalakoan gagoz. Hiztuna lehen hizkuntzaz eus-
kalduna danean, beronek hizkeragaz dauan hartuemon afektiboa
hausten ez dauan ereduak ziurtasuna sendotu leio, ahozko zein ida-
tzizko erabilerak erreztuz eta, beharbada, ugarituz. Euskera ikasi egin
dauan hiztuna danean, inguru hurbileko euskera biziak erregistro
bakarretik, errekurtso urritasunetik urteten lagundu leikio.

Eskuartean izango dozue, honezkero, Mendebaldeko ekarria izenez
argitaratu dogun liburua, oraingoz Mendebalde Kultur Elkartearen
bigarrena. Hor hamaika artikulu datoz, fonologia, lexikoa eta morfo-
sintaxiaz, II Jardunaldi honeen hurrenkera beragaz.

Guk geure hizkuntza ulertzen dogun moduagaz hurbil sentitzen
dogu Bitoriano Gandiagaren lana eta horrexegatik omendu nahi
dogu, berak pentsamendua, sentimendua eta berbea alkarreri lotuz,
hain poesia ederra sortu daualako. Jardunaldi honeen amaieran izan-
go dogu geugaz idazle hau.

Aurrerabidea nondik nora dan zehazten ahalegintzen gara. Hona
hurreratu zareenok ikusita, badakigu ez gabiltzala bakarrik; zer hoba-
rik eginkizun honetan adoretsu ekiteko, bidelagunak aurkitzea baino.
Gitxienez, hasieran agindutako urregorriak lortu arte ekin beharko
jako, bada.

Egun biotako jardun hau alkarren barri jakiteko gune izatea nahi
genduke.

Eskerrik asko.

Maribi Unamuno
Aulesti, 1998-03-29
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