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Eskuetan dozun liburu hau, honen aurreko seiak legez ,
Mendebalde Kultura Alkarteak 1997tik hona urtero antolatu ohi
dituen jardunaldietako hitzaldiei jagoke; VII. jardunaldietan, 2003ko
maiatzaren 09 eta 10ean Bilboko Batzar Nagusien aretoan artikulu
egile bakoitzak ahoz aurkeztutakoa horniduago eta patxadatsuago
zeureganatzeko aukerea  da berau.

Ahozkotasuna aztergai izeneko jardunaldiok antolatuta eta euroi
jagoken liburua argitaratuta Mendebalde Kultura Alkartearen helbu-
ruetariko dan bat, hau da,  euskeraren normalizazinoan aurrerapau-
sua  emotea, beteteari deutsegu; honegaz batera, gaurko euskaldunon
ahozko jarduna aintzat hartu, ezagutu, aztertu, prestigiatu eta batez
bere hedatzeak hizkuntzaren geroa bermatzeko dauan garrantzia izan-
da, beharrezko ereitzi deutsagu gai hau lantzeari; Edozelan dala,
badakigu ahozkotasunaren azterketan hasi ezen besterik ez doguna
egin eta ibilteko ageri dan bide zatia luzea dana, oso.

Ahozkotasuna aztergai  hartuta, euskera eta euskalkiaren ahozko
erabilerea hainbat alorretan jorratuta aurkezten dogu liburu hau osa-
tzen daben hamar artikuluekin; batzuk teoriagaz aberasten gaitue,
beste batzuk, praktikagaz, beti bere, jakinda teoriatik abiatzen danak
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praktikarako bidea erakusten deuskuna eta, alderantziz, praktikatik
abiatzen danak, emoitza jakinez gan eta beste praktika batzuetarako
bideez gan, teorizazinorako bidea zabaltzen deuskuna, hain da ezen
estua euron arteko lotura. 

Halan bada, literaturaren esparruan Xabier Kaltzakortak bertso
paperaren interpretazino ugarien eta lekuan lekuko aldaeren ganean
idatzi dau.

Xabier Amurizaren artikuluak ahozkotik idatzirako ahalbideak
aitatzen ditu, bere esperientziaren arabera, jakina. 

Ahozko komunikabideen garrantzia kontuan hartuta, irratigintza-
ren ganean, Dorleta Alberdiren artikulua dogu, egunero irratigintzan
bizkaieraz diharduen bakarretariko izatearen  alde on eta txarren ana-
lisia eginaz.

Jean Luis Davantek iparraldeko testigantza dakarsku; hiztun eus-
kaldun adinekoak eta irrati-telebisten euskeraren arteko aldearen
ganean dihardu, hizkuntzaren bilakaeraren nundik-norakoa, azken
baten. 

Irakaskuntzari jagokon Iñaki Gaminde eta Juan Lu i s
Goikoetxearen artikuluak eskolak ahozko ondarea jaso eta landu
ondoren ikasleari itzultzeko moduaz eta preminaz dihardu.

Juantxu Rekaldek hurrengo artikuluan, ahozko ereduak prestigia-
tze aldera, irakaskuntzan burututako esperientzia azaltzen dau.

Esti Amorrortuk aldaketa linguistikoaren ganeko erreflexiorako
bidea proposatzen dau, batez bere, gazteen erabileretan oinarrituta.

Gotzon Aurrekoetxeak batuaren hedapenaren ondoren, euskal-
kien egoera aztertzen dau, ikuspuntu soziologikotik.
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Gotzon Garatek hizkuntzaren ahozko transmisinoaren indarra eta
indar horren ahultze edo galtzeko arriskuaren ganeko artikulua aur-
kezten dau.

Asisko Urmenetarenean artikuluan azaltzen da hizkera informala
garatzeko orduan erderetarako dogun joera.  

A rtikuluoi erantsi deutseguz 2002an omendutako Jose Lu i s
Alvarez Enparantza, Txillardegi jaunari, haizea alde zein kontra dane-
an, euskeraren alde adoretsu jarduteagatik egin geuntsan omenaldian,
Xabier Kaltzakortak esandako omenezko berbak.

Hauxe dozu Mendebalde Kultura Alkarteak aurten kaleratu dauan
liburua; euskeraren eta euskalkiaren ezagutza eta garapenean ekarria
egiteko intentzinoz burutua.

Aulesti, 2003-04-09
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