
Aurkezpena

Kaxildo Alkorta

“Mendebaldetik 10 urtegarrenean” da aurtengo jardunaldion
izenburua. 1997ko maiatzean izan ziran Mendebaldeko Kultura
Alkarteko lehelengo jardunaldiak, bai, baina Alkarteak ordurako bae-
roazan 4 urte beharrean, 1993ko martian eratu zan-eta.

Lehen jardunaldietako berbaldiak jaso ebazan liburuak,
“Mendebaldeko euskara XX. Mende goienean” izenburukoak, azale-
an Alkarteko arautegitik aukeratutako artikulu bi agiri ditu, taldearen
helburuak adierazoten dituenak. Hau dino:

“1. Elkartearen helburuak hauek izango dira:

a) Euskal hizkuntzaz bere osotasunean, eta bereziki eus-
kara batuari Euskal Herriko Mendebaldeko euskarak,
bizkaiera izenaz ezagutzen denak, eskain diezaiokeen
ondarea ikertzea eta bultzatzea..

b) Mendebaldeko euskararen corpusa eta statusa jagon,
landu eta bultzatzea.

2. Helburuok gauzatzeko honako ekintzok bideratuko
dira.
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a) Euskal hizkuntza eta jakintzari dagozkion ikerketak
egitea.

b) Elkarteko kideek eginiko lanak edota Elkarteko ez
direnenak argitaratzea, merezi luketen neurrian.

c) Elkartearen helburuak gogoan izanik ihardunaldi age-
rikoak prestatzea”.

Apurtxo bat pentsatu ezkero, konturatuko gara ez dirala helburu
makalak, gora begirakoak dirala, ahalegin eskekoak.

Aurtengo jardunaldi honeek, 2006koak, hamargarrenak ditugu
lehen bere esan dogunez eta, beste bederatziak legez, bere liburu eta
guzti jatorkuz. Hasiera haretatik gaur artean zelako lana egin dan
ikusi gura dabenak irakurri dagiala liburu honetantxe Juan Luis
Goikoetxeak idatzia dauen txostena, han ondo ditu-eta bilduta egin-
dakoen nondik norakoak, zergaitiak eta zerrenda.

Hamar urte honeetakoak ikusita, taldeko kide dan honek burutik
atara ahalakoak dira ondorengo lerroetakoak.

Euskalkiek asko daukiela –hamaikatxo berba, esakune, adierazpi-
de– Euskara Batua hornitzeko, janzteko, apaintzeko eta berba-poza
emoteko bere, hori ukaezina eta ia lege be bada azken urteotan.
Euskalkien altxorra jaso eta Batuan aldatu gura dau Mendebalde
Kultura Alkarteak, hori da bere helburuetako bat eta, horretan, ondo-
rengo urratsak egin ditu.

Bilketa lana. Liburu honetan aitatuta daukazuez Alkarteak egin-
dako bilketa lanaren emaitzak eta biltzen diharduanaren barri.
Irakurri. Ohartxo bi besterik ez nik:

a) Aurrerantzean bere badala zereginik honetan eta arin ibili beha-
rra dogula ze zenbaitetan aukerak –lekukoen adinak aginduta– alde
egiten hasiak dira eta, behin alde egin ezkero, ez da aukerarik. 
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b) Gure taldea ez dala bakarra honetan, asko dirala gurea bezala-
ko taldeak bai bizkaierako eremuan bai beste euskalkietakoan bere.
Begiratzea besterik ez deutsegu Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako
zenbait herrik euren hizkeraren berezitasunen lekukoak jasotzeko eta
gordetzeko egindako ahaleginei. 

Zabaltze lana. Bildutakoak ez dira leku itxian gordeta eukitzeko,
are gutxiago zerbaitetan eragina izan dagien batu badira. Alkarteak
badaki hori eta, liburu honetan, 1. Jardunaldien atariko paragrafo
hau aitatzen da:

“Plazan, jendetzaren bila be ez gara ibili, haziz doan landareari
haize handi eta indartsuak baino mendebal bare eta zirimiritsuak hobe-
to jatorkoz sustraietarako-eta”.

Eta aurrekoaren osagarri, beste hau:

“Nori berea danez legea, herritarrengandik batua didaktizaturik,
digitalizatuta itzultzea izan da osteko eginbeharra, familia gazteei
itzultzea, eskolakoei eskaintzea”.

Bildutakoak zabaltzen be saiatu da Elkartea; hori dinoe beste
bederatzi libururen anaia, neba, arreba edo ahizta dan hamargarren
honek, prestatu eta zabaldu diran ikasmaterialek, zenbait ikastetxetan
emondako ikastaroek… Halandabe, nire ustean behintzat, stocka
daukagu, ezin dogu saldu daukagun guztia. Beharbada jakin badaki-
gu zer egin taldearen ekarpena berbeak dinona izan dadin, hau da,
ekarpen, gizartean eragingarri izango dan zerbait; baina ez dot pen-
tsatzen bildutakoa prestatu eta egokitu ondoren hedatzeko behar
bezalako bidea zabaldu dogunik artean.

Izan be, irakaskuntza, komunikabideak eta administrazioa hiz-
kuntzarako eremu zabalak dira, zabalegiak gurea bezalako taldeak
eskaini leikienaren barri izateko be eta, hortaz, zabalegiak eskaintza
horreek eurenganatzeko. Beharbada –irakaskuntzan izan ezik– ez
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dogu artean modurik gure ekarpena erraz eta leun hartu dagien emo-
teko. Eta irakaskuntzan be zenbat ikastetxetara heltzerik dogu ba?

Gogoan izan behar talde txikia dala gurea eta indarra be neurri
jakinekoa dauela eta taldekide askoren denpora, gura baino laburra-
goa. Bestalde, hizkuntza kontuan hamar-hamahiru urte ez dala ezer
emaitzei begira, batez be gaztelania nagusi dan eta elebitasuna eta
diglosia lagun dituan eremu eta sasoian. Denpora, antolatutako lana
eta pazientzia handia behar dira emaitzak lortzeko eta ikusteko.

Alkarlana. Goian aitatu da hau. Euskalki guztietan dira lantalde-
ak, historia luzekoak eta izen handikoak batzuk, historia laburrago-
koak edo apalagoak beste batzuk, eta guztiak be ez badira helburu
berekoak, bai ordea batzuk. Alkarren berri hobeto jakiteari eta alka-
rren artean orain arte izan ditugun hartuemonak baino lotura estua-
goak izateari nahitaezkoa deritxat guztion jarduna eraginkorragoa
izan dadin. Euskaltzaindia Jagon Sailaren bidez badabil zerbait bide-
ratzen. Betikoa honetan be: ikusten da beharra, nahi da, gura da,
baina…denpora be behar. Dana dala, kontuan hartzekoa dala uste
dot alkarlana.

Alkartea. Hasierako helburuei hobetotxeago edo okertxeago eu-
tsiz, orduko kide batzuk agur eginda, beste batzuk bizi dirala esateko
eta zerbaitetan laguntzeko prest dagozala adierazotzeko agertzen dira-
la, beste batzuek etengabeko lanean diharduela, lan barriak eginez…,
gorabeherak gorabehera, badabil. Jente barriaren premina aitatu izan
da bileretan; etorri be etorri jakuz, eta aurrerantzean bere etorriko ete
dira. Lana izango dabe. 

Honeetxek, bada hamar urtegarrenekoak. Txikitan esaten euskuen
hamar ez zirala asko, hamaika baietz. Datorren urtekoa izango da
hamaikagarrena.
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