
Aurkezpena

Arratsalde on adiskideok,

Mendebalde Kultur Alkarteak aurten hirugarrenez antolatzen ditu
Jardunaldiak. Hizkuntzaren alorra jorratzen dihardugu; gero eta ado-
retsuago esango neuke, aurreko Jardunaldietan jasotako erantzunak
indarra emoten deusku-eta jarraitzeko.

Hizkuntza dau lehenengo ardura eta aztergaia Mendebalde Kultur
Alkarteak; gure ahalegina euskararen sendotasuna eta prestigioa fin-
katzea da, azken baten, normalkuntzan pausu egokiak emotea. Hari
honetan, III. Jardunaldiotan literatura idatziaren eremua landuko
dogu; alde batetik, bariaku arratsalde honetan klasikoak; bestetik,
bihar goizean, gaurko idazle batzuk. 

Hasteko, klasikoetan klasikoak benetan, goi mailakoak, Pedro A.
Añibarro, Frai Bartolome eta Eusebio Erkiaga. Honeetariko bakoi-
tzak badauala nahiko meritu deritzogu, zeren euren idazlanak, bakoi-
tza bere garaian, mendebaldeko euskeraren ispilu izan ziren; gaur
oraingo idazleentzat iturri izan daitekez.

Bigarren atalean, literatura eta euskalkiak zein hizkuntzaren erabi-
lera konkretoagoak izango ditugu aztergai. Ondoren, idazlearen pra -
xia atalean gaurko literatura sortzen diharduen idazleei egin deutsegu
dei hona; nork hobeto eurek baino azalduko leuskigu, bada, euren
lan idatzia.  Honen ostean, mahai inguruan batuko ditugu euskalki

7

Kontsonante bilkurez eta desanbiguatze linguistikoaz



ugaritako ordezkariak, euskara jardun banako guztien batura bere
badala uste dogulako.

Pentsamendu ildo batzuk proposatu geuntsezan Euskalkien Lekua
Lireraturan jardunaldietarako gai moduan  bihar goizean etorriko
diren idazleei: egunerokoaren bizitasunak eta indarrak edo lexikoaren
aberastasunak, esate baterako, euren sortze prozesuan zein leku har-
tzen dauan hausnartzeko zeregina emon geuntsen. Beste era baten
esanda, norberak bizi dauan hizkuntzaren gozotasuna eta kolorea
orriratzerakoan edo inorengana heldu daiten komunikazioaren bide-
etan ipinterakoan, bakoitzak bere hizkeragaz ezarten dauan hartue-
mona zelakoa dan azaltzea. Azken baten, norbere inguru errealeko
erabilerak idazlanetan sartzetik, horreek baztertzetik,... nondik abia-
tzen ete dan komunikazio optimorako  bidea.

Mendebalde Kultur Elkartekook bildur barik eskatu deutsegu
gaur eta bihar hemen izango diren hizlariei eta eurengandik jaso
dogun erantzuna eskatutakoa baino handiagoa izan da. Beraz, lan
honegatik eskerrak emotea geratzen jaku. Euron hitzaldiak entzutea
atsegin gertatuko jaku, zalantza barik; honegaz batera, honezkero
eskuartean dozuen liburuak, hurrengoan, astiz, irakurteko aukera
ixila gordeten deusku.

Jardunaldiok amaitzeko, Pedro De Yrizar azkoitiarra omenduko
dogu, bere lan idatziaren zati handia euskalkiak aztertzeari emon iza-
nagatik. Agintzen deutsuet, zinez, nik orain baino zehatzago biharko
ekitaldian izango dozuela honen barri.

Guk III. Jardunaldiok antolatu izanak eta zuek bertora etorteak
bidegintzan alkarrekin ekitearen ideia aberasgarria finkatzen deusku. 

Azkenik, adieraziko dot gure hizkuntzak eta literaturak zabaltzen
dituen zeruen ezagutzan aurrera pausua izatea dala gure nahia. 

Eskerrik asko.

Maribi Unamuno
Aulesti, 1999-04-24
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