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ATARIKOA

Euskararen herrian bizitzen ahalegintzen garen guzti-guztioi.
Eutsi eta erein!

“Bidaide, gogaide” dio esaerak. Sentimendu eta helburu horrexek berorrek gidatu gaitu
material hau sortzeko prozesuan. Bide beretik ibiltzeko gogoeta egitea dagokigula,
alegia.

Bidean aurkitu ditugunak aipatzea dagokigu lehenik. Ahal izatetik nahi izatera I
osatzeko, Jordi Solé i Camardons-ekin gaude, hasteko zorrean, berari esker ezagutu
baikenuen “Material experimental per a l’ensenyament d’actituds i normes d’ús
lingüístic” izeneko materiala: DBHko gazteentzat Rosa Sanzek eta Francesc Ruizek
prestatutakoa, eta Valentziako Generalitat-ek argitaratua.

Esku artean duzun Ahal izatetik nahi izatera II taxutzeko, berriz, aukeratu ditugun
kantuen eta poemen egileekin gaude, lehenik eta behin, zorrean. Bihoakie gure esker
ona, beraz, euskaldun izan nahi izatearen eredu diren euskal sortzaileei. Eta sortzaileei
ez ezik, bihoakie gure aldetiko esker ona, orobat, urteetan zehar sortzaile horien lana
eskolaratzen ahalegindu diren irakasle prestuei; horien guztien lekuko aipa dezagun
Ezagirre altzarra, bildua duen altxorretik eskuratu ahal izan baititugu hainbat ideia.

Aipatzekoak dira, era berean, gertuagoko bidaide izan ditugun beste batzuk ere. Horien
artean, bereziki, Ulibarriren baitako bidelagunak, eta aisialdiaren eremuan gogoeta
soziolinguistikoa bideratzen ari diren Txatxilipurdi eta Kuku-Miku elkarteak, Arrasaten
eta Lasarten, hurrenez hurren. Ariketak osatzen joateko handik eta hemendik jasotako
testuen egileak ere hortxe daude, elkarren osagarri, osotasun batean txertatuta.

Honela, bada, ez gara hutsetik abiatu. Guk geuk eta beste batzuek handik eta hemendik
ereindakoak batu eta beste aurrerapauso bat da oraingo hau. Hala ikusten dugu guk eta
halatsu, seguruenik, aipatutako bidaideek.

Bidelagunak aipatuta, “gogaide” hitzaren adiera azaltzea dagokigu, bigarrenik. Poetak
zioen eran:

Euskara
Euskara
Euskara ez du
Buruak iraunarazi,
Bihotzak aldiz

Bakarrik
Ezin du gehiago

Gehiago
Gehiago

(J.A. Artze)
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Bihotzaren sentimenduari buruaren gogoeta gehitu nahi diozuen guztiok zaituztegu,
beraz, gogaide. Konturatuta gaude, honezkero, ez dela aski sentimendu onak izatea,
horiek jantzi eta hornitu egin behar direla, ezinbestean, arrazoiz eta argudioz. Hala izan
ezean, sentimendu hutsak ez dauka errealitatea itxuraldatzeko adinako indarrik. Ez da
nahikoa!

Honenbestez, lerro hauek irakurtzean gogaide zaitugun horri, zuk zeuk ere inguruko
bidaideak gogaide izan ditzazun gonbitea luzatu nahi dizugu. Gonbitea luzatu eta tresna
batzuk eskaini bidea errazago gerta dakizun.

Orri hauetan aurrera eginda, jakingo duzu zer datorren, zergatik aukeratu dugun hori eta
baita, oro bat, noiz eta nola landu ahal duzun.

Material hau erabiltzea, bistan denez, ez da gaur egun obligazio bat. Ez luke izan
beharko, gainera! Bide berean gogaide gaituzuen kide batzuen gonbitea da. Hori beste
da eta hori baino ez! Bidean jarraituko dugu elkar ezagutzen, beraz. Ondo segi!
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Ahal izatetik nahi izatera II (90’ko zinta)

Kant. Iraup. Izenburua Kantariak Jatorrikoaren
erreferentzia

A ALDEA
1 4’ 35’’ Mugaraino goaz 1. jarduera Egunkariaren bilduma  4

2 3’ 30’’ Ze arraroa! 2. jarduera Nafarroa Oinez 1992

3 3’ 48’’ Arin Quebec 3. jarduera Bilbao 00:00 h (1998) RESCD
065

4 4’ 10’’ Ama Extremadura 4. jarduera Txatxilipurdi: nahas-mahas

5 3’ 45’’ Sagarra = manzana 6. jarduera Txatxilipurdi: nahas-mahas

6 3’ 20’’ Sagarrondo bati
sehaska kanta

7. jarduera Bilduma bat (1992) Elkar KD-303

7 4’ 15’’ Pasatuko bagina 8. jarduera Txatxilipurdi: nahas-mahas

8 4’ 08’’ Euskal Herrian
euskaraz

9. jarduera 25  urte (1996) KD-453-Elkar

9 2’ 18’’ ‘Háblame en cristiano’ 10. jarduera Elkar KD-468
Alaitz eta Maider (1997)

10 2’ 35’’ Behin betiko 12. jarduera Haur Kantarien Birlorak

11 3’ 35’’ Jaso dezagun euskara 13. jarduera Nafarroa Oinez 2000 ETX-033
KD

12 3’ 10’’ Baserritarrak gara gu 14. jarduera EITB: Funtzioa

B ALDEA
1 4’30’’ Mundiala (remix) 16. jarduera Egunkariaren bilduma 7

Elkarlanean ZC-169

2 6’ 30’’ Aitzakirik ez 17. jarduera IZ-397 Ikastolen Elkartea

3 3’58 Oreina bila 18. jarduera HAIZEA Elkar KD-HG-149

4 2’ 58’’ Euskalduntze-metodo
arina

19. jarduera Barkatu ama (1997)
IZ-309 KD

5 5’ 15’’ Bai Euskarari 1998 21. jarduera Bai Euskarari 1998

6 2’ 05’’ Nekez uzten du lurra 22. jarduera Antton Eizagirre

7 2’ 36 Euskara 23. jarduera Zuzenean (1993) KD 354/355
Elkar

8 3’ 25’’ Aberriaren mugak 24. jarduera EHk izan behar du (1996)
1099/96...

9 3’30 Nire euskaltasuna 25. jarduera Mea Kulparik ez (1986)
Elkar K-132

10 4’36’’ Lurra 26. jarduera Mixel Ducau & Caroline Phillips
(1999)

Elkarlanean KD-424
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11   26’’ Herria eta hizkuntza 27. jarduera EHk izan behar du (1996)
1099/96...

12   11’’ Nigarra begian 27. jarduera EHk izan behar du (1996)
1099/96...

13   23’’ Big Beñat 27. jarduera Esan Ozenki records
FM 99.00 Dub Manifest (2000)
EO 184 CD

14   22’’ Territorio librea 27. jarduera Hau da ene ondasun guztia
(1999)
Txalaparta & Esan Ozenki
ISBN: 84-8136-147-X

15   20’’ Aitorren hizkuntz
zaharra

28. jarduera Egunkariaren bilduma 4

16   19’’ Guk euskaraz 28. jarduera Sakonki (1976)
NLX-1066
Novola

17   18’’ Bagare 28. jarduera Zaurietatik dario (1994)
IZ-104-KD

18   23’’ Ama Euskal Herria 28. jarduera Erroz eta oroz (1991)
IZ-264

19   11’’ Sautrela 28. jarduera Mosen Bernart Etxepare 1545
(1977) KD-223

20   18’’ Azken agurraren
negarra

28. jarduera Egin diskoteka CD54
ZC69

21   16’’ Kontrapas Xabier Lete Hurbil (1992)
Elkar KD-324
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Ahal izatetik nahi izatera II (ariketak)

Jard
uera.

Izenburuak Autoreak Erreferentzia

1 Mugaraino goaz Kantari ezagunak A aldea 1. kanta

2 Ze arraroa Pertsona asko A aldea 2. kanta

3 Arin Quebec Kepa Junkera A aldea 3. kanta

4 Ama Extremadura Txatxilikoak A aldea 4. kanta

5 Herriko kantak bildu

6 Sagarra = manzana Txatxilikoak A aldea 5. kanta

7 Sagarrondo bati sehask Ruper Ordorika A aldea 6. kanta

8 Pasatuko bagina Txatxilikoak A aldea 7. kanta

9 Euskal Herrian euskara Oskorri A aldea 8. kanta

10 Háblame en cristiano Alaitz eta Maider A aldea 9. kanta

11 Zer diosta bizitzak? Jon Sarasua

12 Behin betiko Haur Kantarien Birlorak A aldea 10. kanta

13 Jaso dezagun euskara Barricada A aldea 11. kanta

14 Baserritarrak gara gu Ansorena & Otaegi A aldea 12. kanta

15 Gaur zail zaizun aitzaki Artze

16 Mundiala (remix) Carl Watermark B aldea 1. kanta

17 Aitzakirik ez Olatz Korta B aldea 2. kanta

18 Oreina bila Haizea B aldea 3. kanta

19 Euskald. metodo arina M-ak B aldea 4. kanta

20 Artzeren poema luzea Artze & G. Markuleta

21 Bai Euskarari 1998 Kantari asko B aldea 5. kanta

22 Nekez uzten du lurra Antton Eizagirre B aldea 6 errezitaldia

23 Euskara Ange Duhalde B aldea 7. kanta

24 Aberriaren mugak Txomin eta Urbil Artola B aldea 8. kanta

25 Nire euskaltasuna Imanol Lartzabal B aldea 9. kanta

26 Lurra M. Ducau & C. Phillips B aldea 10. kanta

27.1 Herria eta hizkuntza Mikel Laboa B aldea 11.1. kanta

27.2 Nigarra begian Benito Lertxundi B aldea 11.2. kanta

27.3 Big Beñat Fermin Muguruza B aldea 11.3. kanta

27.4 Territorio librea Dantzut B aldea 11.4. kanta

28.1 Aitorren hizkuntz zahar Urretxindorrak B aldea 12.1. kanta

28.2 Guk euskaraz Gontzal ta Mendibil B aldea 12.2. kanta

28.3 Bagare Urko B aldea 12.3. kanta
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28.4 Ama Euskal Herria Ange Duhalde B aldea 12.4. kanta

28.5 Sautrela Oskorri B aldea 12.5. kanta

28.6 Azken agurraren negar Gorka Knorr B aldea 12.6. kanta

28.7 Kontrapas Xabier Lete B aldea 12.7. kanta
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SARRERA

Ahal izatetik nahi izatera bildumaren bigarren atala duzu honako hau. Oraingo honetan,
kantuez, poemez eta bertsoez baliatuko gara euskararen aldeko jarrerez gogoeta egiten
jarraitzeko.

Jarrerak lantzeko delako bilduma honen lehen atalean egiten genuen proiektuaren
justifikazioa: marko teorikoa eta didaktikoa. Orduan aipatutakoak, zalantzarik gabe,
oraingo honetarako baliagarri zaizkigu. Ez ditugu, baina, berriro errepikatuko han
esandakoak. Material hauekin aritu denak dagoeneko ezagutzen ditu, aritu ez denak,
ordea, proiektuaren justifikazioarekin batera, beste makinatxo bat ariketa labur ere
aurkituko ditu aipatutako lanean. (Materiala eskuratzeko, ikastetxean ez bada, eskatu
Berritzeguneetako Hizkuntza Normalkuntzako Teknikariei).

Material hauen justifikazioa errepikatzen ez gara hasiko, baina ideiarik garrantzitsuenen
laburpentxoa egiten bai. Modu horretara, aurretiaz egindakoa eta ondoren datorrena
elkarren osagarritasunean ikusteko bidea egingo dugu.

Ikastetxeko hezkuntza- eta hizkuntza-proiektuaren baitan, besteak beste, zehaztu egin
behar da zein eratako jarrerak zein nola landu. Ikastetxe bakoitzak, beraz, nork bere
egitasmoa izan behar du: izan nahiko lukeen hori gauzatzen hasteko egitasmo arrazoitua
eta adostua.

Ikastetxe bakoitzeko hezkuntza-komunitateen egitasmoak egitasmo, honezkero guk
badakigu ezin dela eskolarengan delegatu gizartea euskalduntzeko erantzukizuna.
Horrek ez du esan nahi, aitzitik, eskolak bere oskolaren baitan mugitu behar duenik
bakarrik. Normalizazio-prozesuaren baitan derrigorrezko hezkuntzako ikastetxeak
gainerako gizarte-sektoreak baino aurreratuago ibiltzeak gidaritzan aritzeko borondatea
piztu behar du, eta ez bakardade-sindromerik eragin.

Errealitate bakoitzaren ezaugarrietatik abiatuta, jarrerak lantzeari dagokionean ere,
‘garapen hurbileko gunera’ iristea da helburua. Eta helburua da, orobat, euskara bera ez
bihurtzea helburu, erakargarria den beste zerbait egiteko tresna baizik. Eraiki nahi
dugun gizarte-ereduaren araberakoa izango da, beraz, euskarari egingo diogun harrera.
Eta egingo diogun harrera ez ote da izango dugun jarreraren araberakoa?

Hezkuntza-komunitateak osatzen ditugunez gero, tokian tokiko errealitatetik abiatuta
beti ere, honako helburu hauek alboraezinak ditugu:

 Pertsona euskaldunak hezi nahi ditugu. Euskaldunak eta eleanitzak, jakina.

 Euskararen normalizazio-prozesuan, delegaezina da hezkuntza-
komunitatearen erantzukizuna; eta are delegaezinagoa irakasleen lan
hezitzailea.

 Euskara aurrera atera nahi dugu, euskarak gu geu aurrera atera gaitzan
munduaren aniztasunaren aberasgarri.
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Ahal izatetik nahi izatera II-ren hartzaileak:

Audio-zinta batez eta 28 ariketaz osatu da bildumaren bigarren atal hau.

Ulibarri proiektuaren baitan sortu direnez material hauek, ba Ulibarrikideak dira,
jakina, hartzailerik behinenak. Eta hauen baitan, bereziki, DBHko ikasleak. Hauengan
pentsatuta sortu dira ariketak.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren baitan, halere, adinari dagokionean,
desberdintasun nabarmenak daude: 12urtekoa ala 16koa izan, bada ezberdintasunik,
ondo dakigunez. Aniztasun horri erantzuteko, materiala sekuentziatzeko garaian,
ahalegindu gara jardueretan errazenetik zailenetara jotzen Hau da, matematikoa ez
izanik ere, aurkituko dituzun lehendabiziko 14 jarduerak DBHko lehen zikloan erabil
daitezke eta hurrengo 14ak, berriz, bigarren zikloan. Berriro diogu ez dela matematikoa,
baina badela hurrenkera moduko batean egituratzeko ahalegina.

Ikastetxeetan ez ezik, uste dugu material hauek beste hainbat eremutan ere erabilgarri
izan daitezkeela: Euskal Girotze Barnetegietan, aisialdi taldeetan, euskaltegietan… Hala
pentsatu nahi dugu, gutxienik! Guztion lana izango da material hauek frogatzea eta
ezagutzera ematea.

Hartzaileei dagokienean, esan gabe doa, irakasleak / begiraleak direla lehendabiziko
hartzaileak. Zenbat eta harrera beroagoa egin material hauei, orduan eta harrera / jarrera
hobea lortuko dute gidatuko dituzten saioetan.

Ahal izatetik nahi izatera II-ren helburuak:

Jarrerak lantzeko materialak direla hauek esan dugu behin eta berriro. Halere,
beharbada, hobeto legoke esatea euskara erabiltzeko joera lantzea dela material
hauen azken xedea. Jarrera ona izatea, izan ere, badakigu ez dela aski euskara
erabiltzeko; horretaz gain, portaerak beste ezaugarri batzuk ere baditu: gogoa izan behar
da jakiteko nola erabili!

Honela, bada, asmoa da subjektuengan eragitea talde-dinamikaren bitartez. Prozesu
jarraian eta dinamikoan, errealitatean eragitea da xedea: norbanakoengan, gertuko
errealitatetik urrunagokoetara, gelatik ikastetxera, ikastetxetik etxera eta kalera…

Jarreren eta portaeren gaiaz ari garelarik, jardueren emaitzak adinako garrantzia
dauka horietara iristeko prozesuak berak. Elkarrengan eragin ahal izateko, pertsona
guztien bizipenekiko eta iritziekiko errespetuz jokatu behar da: inoren iritziekiko
errespetua agertu eta norberaren iritziekiko beste hainbeste eskatu. Talde kooperatiboak
bideratzeko erabili ohi diren estrategiak izango ditugu begien aurrean:

 Ikaslea bera da bere ikaskuntza-prozesuaren arduraduna. Ikaskideekiko
elkarrekintzan, besteak beste, eraikiz doa bere nortasuna.

 Irakaslea, laguntzaile ez ezik, gidaritza-lana ere bere gain hartu behar du:
gertuko ereduak eskaini, bakoitzaren ‘garapen hurbileko gunea’ aurkitzen
ahalegindu…
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Material hauen beste ezaugarri bat da, beste helburu bat nahi bada, malgua izan nahi
izatearena. Hezitzaileari helduleku batzuk eskaini nahi dizkiogu; proposamen moduko
batzuk begien aurrean jarri bai, baina bidea zabal-zabalik utzi nork bere sekuentzia
osatzeko. Honenbestez, bada, ez da inondik inora beharrezkoa proposatutako jarduera
guztiak hurrenez hurren egitea, ezta pentsatu ere.

Garrantzi handiko beste gai bat da sormena euskaraz bideratzeari dagokiona. Material
hauen bitartez bi norabidetan eragin nahi da: Batetik, euskaraz sortutako kantuekin eta
poemekin gozatzeko eta gogoeta bideratzeko aukera zabaldu nahi da. Bestetik, aldi
berean, proposatutako jarduerak direla medio, beren sormena euskaraz bideratzera
bultzatu nahi ditugu ikasleak.

Helburu zehatzagoei dagokienez, DBHko Oinarrizko Curriculum Diseinuko hizkuntzei
dagozkien jarrerak direla-eta, ekar ditzagun gogora esplizitatzen direnak. Letra beltzez
nabarmendu ditugu material hauen bitartez lantzen direnak:

- Hizkuntza errepresentazio eta komunikazio bide pribilegiatu bezala
baloratu.

- Hizkuntza manifestapen soziokultural eta kultura transmisio nahiz
sorpenaren tresna bezala baloratu.

- Gizartearen errealitate eleaniztunaren balorapen positiboa egin.

- Hizkuntza eta bariante ezberdinen erabilpenarekiko errespetua eta
balorapen positiboa egin.

- Euskara eremu guztietan erabiltzeari buruzko jarrera positiboak eta
aktiboak izan.

- Besteen ideien adierazpenaren aurrean jarrera irekia eta errespetuzkoa
izan.

- Gizarte komunikabideen mezuen aurrean, eta bereziki publizitatearen aurrean
jokabide kritikoa garatu.

- Testu baten aurrean komunikazioaren elementuen arabera eman
daitezkeen interpretazio ezberdinez kontzientzia hartu.

- Arraza, klase eta sexuzko aurreiritziak daramatzaten erabilpen linguistikoen
aurrean jarrera kritikoa garatu.

- Hizkuntzari buruzko hausnarketak norberaren ekoizpen linguistikoak
arautzeko duen garrantzia baloratu.

- Norberak idatzitako testuak koherentzia, egokitasuna eta zuzentasunari
dagokionez gainbegiratzeak duen garrantzia baloratu.

- Testu idatzia menperatzeak duen garrantzia sozial eta pertsonalaz
kontzientzia hartu.

- Komunikazio ekintzen helburuari buruz kontziente izan.

- Norberaren eta besteen testuen koherentziarik ezaren aurrean sentsibilitate
kritikoa garatu.

- Idatzizko testuetan arau morfosintaktiko, ortografiko eta testu-
presentaziozkoak baloratu.
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- Ahozko komunikazio egoera ezberdinetan keinu, gorputz, eta tonu
portaeraren arauak errespetatu eta baloratu.

- Irakurketarako interesa eta jakin-mina, kultur aberastasun eta atsegin
pertsonal iturri bezala.

- Literatur tradizioaren lanak kultur ondasunaren ezaugarri bezala
baloratu.

- Literatur lanen aurrean irizpide propioak eta sentsibilitate estetiko nahiz
kritikoa garatu.

- Dokumentazio iturri ezberdinak helburu ezberdinekin erabiltzeak duen
garrantziaz onartu”.

(“Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Oinarrizko Curriculum Diseinua”, bosgarren
liburukia, 44 orr. Geuk azpimarratuak)

Azpimarratutako helburuak orokorrak dira. Ikusiko denez, helburu hauen zehaztapena
jarduera bakoitzaren harira egingo dugu. Edo, hobeto esanda, guk geuk proposamenak
egiten ditugu han eta hemen, baina irakaslea bera da egokitzen asmatu behar duena guk
emanikoa. Honetan ere bidea ibiliaz egiten da, bizikletan pedalei eraginez ikasten den
eran.

Bukatzeko, gogora ekar dezagun material hauek delako euskal curriculumaren baitan
ikusten ditugula guk geuk. Denborak frogatuko du —guk geuk frogatuko dugu, beraz—
ea hala den ala ez. Hala bedi!
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1. JARDUERA

IZENBURUA MUGARAINO GOAZ (Araban Euskaraz 1994)
A aldea: 1. kanta (4’ 35”)

HELBURUA o Euskararen bidez, egunerokotasunean, eragile izateko
sentimendua piztu / sakondu.

o Kanta baloratu ideiak eta sentimenduak adierazteko bitarteko
den aldetik.

o Arabako Errioxan azken urteetan euskarak izan duen bilakaeraz
informazioa eman.

PROZEDURA 1. Kanta kontestualizatu: 1994ko ‘Araban Euskaraz’ Lapueblan
ospatu zela, Errioxarekin mugan dagoen herrian,…

2. Kantaren egitura azaldu: Seina silabako lau, 1-2 eta 3-4 errima
dutela.

3. Kanta entzun aurretik, nor bere aldetik saiatu hutsuneak betetzen
harira etor daitezkeen hitz errimatuekin. Norberak egindakoa
alderatu talde txikian.

4. Kanta entzun eta alderatu ikasleen erantzunak eta kantak berez
dakartzanak.

ERANTZUNAK 1.- lan
2.- da
3.- mahatsa
4.- lora
5.- dugulako
6.- poza

ARIKETAK

1.- Kanta entzun aurretik, saia zaitez asmatzen ea zeintzuk diren hutsuneetan falta diren
hitzak.
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MUGARAINO GOAZ

Euskararen festa
txori-kaka ez da.
Kalean, ikastolan…
badago nahiko (1)__________

Goitik erasoa
diru arazoa
makina bat traba…
Bueno, nahikoa (2)_________!

Hor konpon, ze arraio!
mugaraino goaz
Hor konpon, ze arraio!
Araban Euskaraz
Hor konpon, ze arraio!
mugaraino goaz
Araban Euskaraz
mugaraino goaz

Ekinez egina
gure a(ha)legina
badator (3)__________
ardo aberatsa

Ebroren ertzean
denbora motzean
euskararen (4)__________
gora doa gora.

Hor konpon, ze arraio!
mugaraino goaz (…)

Erreza da hara:
garelako gara
gara garelako
ta nahi (5)__________

Adizu adizu
orain badakizu
euskararen (6)__________
dela Errioxa.

Hor konpon, ze arraio!
mugaraino goaz (…)

Hitzak: Jon Sarasua
Musika: Josu Zabala

2.- Zuk egindako proposamenak aldera itzazu bizpahiru ikaskiderekin. Erantzun guztiak
irakurrita akordioren batera iritsi al zarete?

3, Entzun, bada, kantua. Jon Sarasuak kantaren orijinalean jarritakoak jarri dituzue zuek
ere?

4.- Kantaren esanahia ondo ulertu duzu? Dudarik ba al duzu? Zer esaten dizu zuri,
adibidez, honako kopla honek:

Erreza da hara: garelako gara
gara garelako ta nahi dugulako.
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2. JARDUERA

IZENBURUA ZE ARRAROA! (Nafarroa Oinez 1992)
A aldea: 2. kanta (3’ 30”)

HELBURUA o Eleaniztasuna modu orekatuan bizitzen lagundu: norberaren
hizkuntzak baloratu eta besteetara zabaldu.

o Gizateriaren berezko eskubideen artean, hizkuntza eta lurra
kokatu horien artean.

o Literatur sormenarekiko interesa piztu. Euskara eta
ludikotasuna elkarrekin lotu: taldean abesten ohitu.

o Inguru hurbilean, eleaniztasuna zenbaterainokoan den
jabetzeko, hartu-emanetan jarri.

PROZEDURA 1. Kantaren leloa beste hizkuntza batzuetan nola esaten den
“ikertu”. Esate baterako, nola esaten dira frantsesez (zein
arraroa frantsesik gabe Paris) edo italieraz (zein arraroa
italierarik gabe Erroma)?

2. Hizkuntza adina talde osatu ikasleen artean eta txandaka
joan abesten ahapaldi guztiak: kantak dakartzanak eta
gehitutakoak.

3. Kokatu hizkuntzak munduko mapa politiko batean

ARIKETAK

1.- Entzun kanta, letra irakurtzen zoazela. Arreta handia jarri, zati batzuk beste
hizkuntza batzuetan datoz-eta.

ZE ARRAROA!

Totemo hen da, nihongo nashi ni Tokio
Arraroa noski, japoniera gabe Tokio.

Eta hau ere ez al da arraroa?
Euskararik gabe Nafarroa?

How strange not being able to speak english in London
Arraroa noski, ingelesa gabe Londres.

Eta hau ere ez al da arraroa?
Euskararik gabe Nafarroa?

Lingua Vasconum
Lingua Navarrorum

Ze(in) arraroa euskararik gabe Nafarroa (berriz)

Mina nujal la ta keliu garabia Rabat
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Arraroa noski, arabiera gabe Rabat.
Eta hau ere ez al da arraroa?
Euskararik gabe Nafarroa?

Das ist doch klar, Ohne Deutsch lanfinix in Berlin
Arraroa noski, alemaniera gabe Berlin.

Eta hau ere ez al da arraroa?
Euskararik gabe Nafarroa?

Lingua Vasconum (…)

Podumayak sinhala harama nokireme Lanka
Arraroa noski, sinhalarik gabe Lanka

Eta hau ere ez al da arraroa?
Euskararik gabe Nafarroa?

Hala ralu zenu anbaguista nan Angola
Arraroa noski, anbaguista gabe Angola.

Eta hau ere ez al da arraroa?
Euskararik gabe Nafarroa?

Lingua Vasconum (…)

Hitza. Bernardo Atxaga
Musika: X. Muguruza

2.- Saia zaitez ozen eta bizkor esaten, musikaren laguntzaz, euskara ez den
gainerako hizkuntzetan ageri diren zatitxoak. Zein zati kostatu zaizu gehien ondo
ahoskatzea? Eta zein hizkuntza gertatu zaizu gustukoen?

3.- Mezu bera zein beste hizkuntzatan esan ahal duzue? Azter ezazue ea zuen
inguru hurbilean bizi den jendeak zein beste hizkuntza ezagutzen dituen?
Galdeiezu ea beren hizkuntzan nola esango luketen kantan ageri den lelo hori.
Esate baterako, gaztelaniaz:

‘Mira que’s raro Madrid sin el castellano
Arraroa noski gaztelania gabe Madril’
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3. JARDUERA

IZENBURUA ARIN QUEBEC

A aldea: 3. kanta (3’ 48”)

HELBURUA o Musikaren edertasunaz gozatu. Sormenarekiko interesa
agertu.

o Akordiotara iristen ahalegindu guztien iritziak aintzat
hartuta.

PROZEDURA 1. Musika entzun ahala testua irakurri.

2. Entzundakoa eta irakurritakoa gogoan izanda, saiatu
antzematen zein musika-tresna erabiltzen diren kanta
honetan.

3. ‘Quebec’ kontestualizatzea komeni da: non dagoen,
nagusiki frankofonoa dela, aspaldian euskaldunak
bertaraino joaten zirela balea harrapatzera…

ERANTZUNAK Mandolina eta oin zolak egurrezko zoluan: Michel Bordeleau
Kontrabaxua: Régent, Archambault
Pianoa: Denis Fréchette
Ginbarda: Ives Lambert
Bibolina: André Brunet
Tronboia: Robert Ellis
Saxo tenorea eta txirula irlandarra: Jean Fréchette
Tronpeta: Jocelyn Lapointe
Tronboia: André Verreault
Trikitia: Kepa Junkera

ARIKETAK

1.- Letrarik ez duen kanta hau entzun ahala, joan irakurtzen azpian datorren testua.

Egurrezko zoruan oinak danba-danba. Oinek erritmoa sortzen dute. Ez dago
bestelako perkusiorik. Oin-hats horiek, flamenkoan bezalaxe, beste batzuei
dei egiten omen diete. Zirkulua marrazten. Oraingoan zirkuluaren erdigunea
itsasoan dago. Ozeano erdian kokatzen den amestutako uharte batean,
alegia. Erritmo honek bertaratzen gaitu, haizeek antzinako mariñelak
bezalaxe. Ondo aditu; ondo adituz gero, hauxe adieraz zenezake: munduaren
azala soinuetan, ekaitzaren oihartzuna metaletan, uhinen kolpeak
itsasontziaren gilan; itsaso zabaleko bozak. Ondo aditu, oinek ez baitute
esaten, sakon zulatzen baizik; eta musika azalarazten da lurreko zurtoinen
moduan, irribarretsu, zoriontsu.

Quebeci eskaini hiru gaiez osatutako suitea. Kepa Junkera

2.- Zenbat musika-tresna bereizten dituzu kantuan? Zerrenda itzazu.
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4. JARDUERA

IZENBURUA JON MAIAren ‘AITA EXTREMADURA” bertsoa
A aldea: 4. kanta (4’ 10”)

HELBURUA o Euskararekiko jarrera aktiboa agertzen dutenen autoirudia
baieztatu eta sakontzen jarraitu.

o Norberaren lehen hizkuntza(k) edozein d(ir)elarik ere,
euskaldun oso izatera iristerik badela ikusarazi. Jon
Maiarena bezala, gertuagoko beste adibide batzuk eskaini.

o Beste ikaskideekin gai hauetaz bizipenak eta iritziak
trukatzeko irekitasuna azaldu.

PROZEDURA 1. Bertsoa kontestualizatzeko Koldo Zuazoren testua irakurri.

2. Beharrezko ikusiz gero, beste adibide / galdera batzuk egin
ikasleen aurrezagupenak aktibatzeko.

3. Jon Maiaren beraren gogoetak irakurri eta talde handian
komentatu irakaslearen gidaritzapean.

4. Txatxilipurdikoek moldatutako kanta entzun.

ARIKETA

1.-Irakurri arretaz ondoko testu hau:

‘Halako zirrara bat izan nuen, 1997ko Euskal Herriko Bertsolaritza Txapelketa
Nagusian, Jon Maiak agurreko bertsoa bota zuenean:

Ama Extremadura
aita Zamoratik,

abuela eta abuelo
haien aurretik.

Herri hontan sustraitzen
asmatzeagatik

neuk e’ maita dezaket
guztien gainetik.

Euskaraz badakit,
bertsoz darabilkit,
dena zuengatik,
halaxe dagokit.

Denek kantatu dute
nere ahotik.

25 urte inguruko mutil gaztea, pozik eta harro zegoen, nonbait, Euskal Herriko
Bertsolaritza Txapelketa Nagusiko azken ekitaldira iristeagatik. Pozik, Anoetako
belodromoan milaka entzuleren aurrean bertsotan jarduteagatik. Pozik, guraso
erdaldunak izanda, euskara ikasi eta bertsolari izateagatik. Baina ni ere, eta ni
bezala beste euskaldun asko, pozik geunden euskaldun berri batek euskararen
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gunearekin bat egin zuelako, eta Txapelketa Nagusi hartara iritsi zelako. Horixe
delako etorkizuneko Iraultzaren helburua: euskararen gunea indartzea eta
zabaltzea. Eta euskaldun berriak bertsolari egiten direla? Hainbat eta hobeto!
Eta txapela janzten dutela? Erabateko zoriona! Azken baten, Iraultzaren
arrakasta.

Zuazo, K (2000) Euskararen sendabelarrak. Alberdania

2.- Bat al zatozte Koldo Zuazok bertsoaren inguruan egiten duen interpretazioarekin?

3.- Irakur ezazue orain bertsoaren egileak, Jon Maiak berak, zer dioskun bertso horren
harira:

1.- “Ez dakit ziur nire bizitzako bertsoa den, nahiz eta gizarteak gehien
barneratu duena izan. Bada, behintzat, nire bizitzaren bertsoa”

2.- “Niretzat pertsona moduan, ziklo baten itxiera izan zen bertso hura. Umetan
ikastolan euskaraz ikastearekin batera hasi eta final hartan bukatu zena.
Euskaldun bezala ixten nuen zikloa zen eta hori baino sakonago sentitzen nuen
nire aiton-amonak Euskal Herria etorri zirenean hasi zela nire istorioa”.

3.- “Berdin-berdin jaio nintekeen beste edozein tokitan, eta, nolabait, nire
familiaren ibilbidearen emaitza bezala aurkeztu nahi nuen ni Belodromoan
bertsotan aritzea”

4.- Eta, nahi gabe, familia askoren ibilbidea marraztu zuen. “Ondoren askok
esan didate nire bertsoarekin erabat identifikatzen direla. Nire intentzioa ez zen
inoren eredu bihurtzea, baina gerora konturatu nintzen momentu batean hala
izan nintzela. Nire helburua euskararen tenploetako batean hori kontatu ahal
izatea zen”

5.- “Nire gurasoak herri honetan nola sustraitu diren eta nola herri honetakoak
diren eta sentitzen diren adierazi nahi nuen. Beren kontzientzia horri esker
naizelako ni euskalduna”

6.- “Umetan izan ditut konplexuak eta buru-janak. Lehenengoa nahiko
disimulukoa da, baina nire abizen erdaldunak maiz ezkutatu izan ditut. Gerora
txorakeria izugarria izan dela konturatu naiz, baina umetako gauzak dira horiek.
Horregatik, terapeutikoa ere izan zen bertsoa, noizbait ezkutatutakoa milaka eta
milaka pertsonaren aurrean kontatu nuelako.

7.- Eta terapia horren ondoren, Jon Maia euskaldun zahar eta euskaldun berri
bereizketen guztiz kontrakoa da: “Banaketa absurdua da, ez dauka ez onurarik
ez zentzurik ere. Desagertu egin beharko luke”.

(2002ko irailaren 23ko “Euskaldunon Egunkaria”tik jasoa

3.- Zazpi pasarte horietan makinatxo bat gauza esaten ditu, ezta? Horietakoren bat
azpimarratu nahi al duzu? Esate baterako, zuk zeuk ezagutzen al duzu abizen
erdaldunak ezkutatzen aritzen den norbait?

4.- Entzun ezazue, bukatzeko, darabilgun bertsoa oinarri hartuta, Arrasate aldean,
Txatxilipurdi aisialdi-elkartekoek eginiko bertsioa.
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5. JARDUERA

IZENBURUA HERRIKO KANTAK BILDU

HELBURUA o Arretaz eta errespetuz begiratu herriaren historiaren lekuko
diren kantak.

o Inguruneko hainbat eragilerekin hartu-emanetan jarri.

o Euskara eta ludikotasuna elkarrekin lotu: taldean abesten
ohitu.

PROZEDURA 1. Ingurune hurbilean ezagunak diren kantak klasera ekartzea
da helburua. Bistan denez, ahal dela euskaraz daudenak
interesatuko zaizkigu.

2. Kantaren letra ez ezik interesgarria izan daiteke partitura
bera ere eskuratzea. Udaleko web orrian aurkitu ahal duzue,
beharbada, jarduera hau bideratzeko informazioa. Bestela,
musika-eskola, jai-batzorde…

3. Musika-tresnarik jotzen duenik ikasgelan baldin bada,
aukera polita izan daiteke tresna horien laguntzaz kantak
klasean abesteko.

4. Adibide modura jarritakoa, Arrasateri dagokio.

ARIKETAK

1.- Herri bakoitzean izaten dira hainbat kantu bertako; hau da, herri horretan bai,
baina herritik kanpora horren ezagunak ez diren kantuak. Begira ezazu ea zure
herrian halakorik badagoen eta emazu kantu horien berri.

Eredu modura, baliagarri izan ahal zaizu Arrasateko kantuak direla-eta ondoren
egiten den laburpena:

a) San Nikolas
Arrasaten, abenduaren 6an, San Nikolas ospatzen da. Goizean zehar haurrek kalez kale
San Nikolas kantua abesten dute eta etxeetatik eta udaletxeko balkoitik Bolo-Boloa
botatzen zaie: gaztainak, intxaurrak, gozokiak, litxarreria, txanponak... Hauxe da gaur
egun herriko neska-mutikoek abesten duten kantua:

San Nicolas Coronado
Arzobispo Mariandres
A la Luna, noche y día
Etxeko andre noblia
Egizu, egizu pillia
San Nikolas, triskilistras
Dame una castaña y no quiero más
Aquí estamos cuatro, cantaremos dos
Para San Nicolas, por amor de Dios
Belengo Portaleko ate zabaletan
Hotzak ikaraz dago
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Jesus lastoetan. (bis)
Angelitos somos, suspi-suspiramos
Lukainka, txorizo
(Neskai) (Mutilai) bapez
(Mutilai) (Neskai) dana.’

b) Maritxu Kajoi:
1977tik aurrera urriko lehen egubakoitzean ospatzen den txikiteroen jaia da Maritxu
Kajoi eguna. Erdiko Kalean kokatzen den Errosarioko Amabirjinaren irudia da Maritxu
Kajoi eta txikiteroen zaindaria. Egun horretan ohitura da dotore jantzita irtetea.
http://www.danka.es/maritxu/index1.html#

c) Santamasak

Herri askotan abenduaren 21ean ospatzen da Santo Tomas jaia: Donostian, Bilbon, etab.
Arrasaten egun bat beranduago, abenduaren 22an ospatu ohi dira urtero ‘Santamasak’.
Jakingo duzunez, txerria izaten da Santamas egun horretako protagonista nagusia. Hona
hemen, 1991z geroztik, aipatu egunean kantatzen eta dantzatzen denaren berri:

EGILEAK

DANTZA: Arrasateko LORE GAZTEAK Dantza Taldea
HITZAK: Jon Iñaki IZARZELAIA
MUSIKA: Joxe Ramon VITORIA

PARTAIDEAK

o DANTZA TALDEA (MISTOA)
o TXALAPARTARIAK
o BERTSOLARIA / ABESLARIA
o TRIKITILARIAK
o PANDEROJOLEAK
o SOINUJOLEAK
o TXISTULARIAK
o TXIRULARIA
o GAITEROAK
o DANBORRA

DANTZAREN ESKEMA

o Sarrera: TXALAPARTAren DEIA (2-3 minutu dantzariak prestatu arte)
o Dantza:  BALTSEA (leloa) - KOPLA - BALTSEA (leloa) - FANDANGOA

  Hori guztia 3 aldiz KOPLA bakoitzarekin.
o Bukaera-Irteera: 3 edo 4 aldiz BALTSE zatia errepikatuz dantzariak irten

arte.

KANTUA

Baltsea-Leloa

GIZENDU JAKU TXARRIXA
SALTOKA DABIL HERRIXA
AINTXINAKO ITTURRRIXA
UMORE BARRI BARRIXA
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1. Kopla

TALUA,ARTO URUNA
ETA BASERRIKO LANAK,
ERAKUSTEN BAGABILTZ BAÑA
LEKUTAN DAZ HORREIK DANAK.

2. Kopla

SASOI BATEKO OHITTURAK
ETORTZEN JAKU GOGORA
TERTULIXAN EGOTEKO
BAZAN NAHIKUA DENPORA.

3. Kopla

ORDUKO ERROMERIXAK
DANTZA SUELTO ETA ARDAU
HAXE ZAN JAIXA SANUA
OIN BARRIZ DANA LIBRE DAU



25



26

6. JARDUERA

IZENBURUA SAGARRA = MANZANA
A aldea: 5. kanta (3’ 45”)

HELBURUA o Euskararen bidez, egunerokotasunean, eragile izateko
sentimendua piztu / sakondu.

o Hiztunaren, hizkuntza komunitatearen eta hizkuntzaren
arteko osagarritasuna nabarmendu.

o Ukipen-egoeran dauden hizkuntzen arteko harremanak
direla-eta, aurreiritziak, topikoak… alde batera uzteko
argudioez gogoeta egin.

PROZEDURA 1. Txatxilipurdik osatutako kantaren osagaiak agertu: haur
kanta ezagun bat, Artzeren poema bat eta egileen sormena
bera.

2. Ageri diren gainerako poemak irakurri, ondo ulertu eta
edukiaz hausnartu. Norberak aukera dezala zein duen
gustukoen eta ozen irakur dezala talde txikian.

3. Gaiarekin zer ikusi duten beste poema batzuk aurkitu eta
klasera ekartzeko proposamena ere luza dakieke.

ARIKETAK

1.- Entzun ezazu Txatxilipurdi elkartekoek egokitutako bertsio bitxi hau:

Sagarra = manzana, ikatza = carbón
Herri hau honela ezin da egon.

Maulen, Arrasaten ta berdin Bilbon
mujer = andria ta hombre = gizon

Guapoagotzen zaila da hemen
beste hizkuntza bat hitz egin arren.

Euskaraz lehen, tontoa bazen
erdaraz azkarragoa ez da izanen.

Sagarra = manzana, ikatza = carbón
Herri hau honela ezin da egon.

Maulen, Arrasaten ta berdin Bilbon
mujer = andria ta hombre = gizon

Ez zatarrago, ez tuntunago
Euskaraz mintzatzean ez haiz izango.

Ez ederrago, ez azkarrago
izan ez bahaiz erdaraz baino le(he)nago.
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Sagarra = manzana, ikatza = carbón
Herri hau honela ezin da egon.

Maulen, Arrasaten ta berdin Bilbon
mujer = andria ta hombre = gizon

Musika: Herrikoia
Hitzak: Danel Goikolea eta Saioa Arando

2.- Kantaren oinarrian, ohartu zarenez, beste kanta bat dago: ‘sagarra =
manzana’, alegia. Eta bigarren oinarria, honetaz ohartuko ez bazinen ere, Artzeren
olerki bat dago. Honako hau, hain zuzen:

Erderaz datozkion lagun onak,
ez ditu ez lagun ez on, euskaldunak.

Etzak uste, mutiko,
guapoagoa izango haizenik
erdaraz hitz egiteagatik;

Tontoa bahaiz euskaraz
ez haiz azkarragoa izango erdaraz.

Etzan uste, neskato,
ttunttunagoa izango haizenik
euskaraz mintzatzeagatik;

Itsusia bahaiz euskaraz
ez haiz politagoa izango erdaraz.

Joxanton Artze

3.- Olerkiak gustuko badituzu, hona hemen harira datozen beste hiru, elkarren
segidan. Zeuk erabaki zer egingo duzun horiekin: irakurri, deklamatu, nonbaiten
jarri, norbaiti oparitu…

Hemen
euskaldun izatea bezalako
gudaririk ez dago.

Hemen euskaraz irakurri
eta euskaraz idaztea bezalako
iraultzailerik ez dago.

Hemen
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euskara indartzea bezalako
indar politikorik ez dago.

Hemen ez dago
euskara adinako desafiorik
inperio zurrupariaren
aurka.

Hemen ez dago
euskara adinako
askatasunaren aldeko
itxarobiderik.

Bitoriano Gandiaga

Hiru axiomak

I
Gizatasunaren aurpegiak

hizkuntzak.
Hizkuntzen irrifarrak

hiztunak.
Aurpegi bat bakarra maskara bihurtzen denean

edo
irrifar bat bakarra saminean ezkutatzen denean

tristura.

II
Gizairudiaren koloreak

hizkuntzak.
Hizkuntzen argia

hiztunak.
Kolore bat bakarra ezabatzean

edo
argi bat bakarra hiltzean

iluntasuna.

III
Gizarmoniaren melodiak

hizkuntzak.
Hizkuntzen erritmoa

hiztunak.
Melodia bat bakarra galtzean

edo
erritmo bat bakarra ahultzean

ixiltasuna



29

akabo edertasuna!!

Joseba Barriola

Zure bitartez naiz gizaki
Euskara
zure bitartez bizitzen
hizkuntzak oro preziatzen
menperakuntzak gorrotatzen
askatasunean bermatzen
mundu osoa maitatzen.

Nik ere, trukean,
amodiozko zorabioan bezala
—ez zitakeen bestela, emea zara, ez da?—
ene hoberena dautzut ematen.

J.A. Irigaray
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7. JARDUERA

IZENBURUA SAGARRONDO BATI SEHASKA KANTA
A aldea: 6. kanta (3’ 20”)

HELBURUA o Euskararen mundu sinbolikoaz gozatu: onomatopeien
erabilera.

o Euskal musikarekin gozatuta, euskara ikasten jarraitzeko
oso bide baliotsua dela ohartu.

o Kanta ulertzera iristeko, azaleko zailtasunak gainditzeko
pazientzia erakutsi.

PROZEDURA 1. Kanta entzun ahala, azpian desordenatuta datozen hitzak
bere tokian kokatu.

2. Kantaren testua osatuta, landu lexikoari dagokionez.
Saiatu ageri diren irudiak barneratzen, bisualizatzen.

3. Laburtu kanta honen esanahia.

ERANTZUNAK 1.- mara-mara
2.- xume
3.- ttipi
4.- potolo
5.- ttanttoak
6.- buztan
7.- Zirt-zart
8.- loti
9.- behera
10.- txintxo

ARIKETAK

1.- Ondoren daukazun testutik 10 hitz ezabatu ditugu. Segidan,desordenatuta,
datozkizun hauek, hain zuzen: behera, buztan, loti, mara-mara, potolo, ttanttoak,
ttipi, txintxo, xume, Zirt-zart.

Testua patxadaz irakurri eta ea behar den moduan kokatzen dituzun.

SAGARRONDO BATI SEHASKA KANTA

Geldiro haziko zara (1)__________

sagarrondo (2)_______ zipristin toto

doi-doi gizenduz sagarrondo (3)___________

berrogei urtez gero egonen zara (4)___________

Zure abarrez txintxilikatuko dira
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armiarma euritsuaren (5)__________

zure txulotan gordeko kattagorriak

kattagorri lapur (6)_________ handiak.

(7)____________ etorriko zaizu apirila

sagarrondo maite sagarrondo txuri

txurigo maiatzaz sagarrondo (8)___________

soineko berriaz printzesa irudi.

Ekainean bareak zuri begira

zure fruituak noiz jausiko ote (9)___________

banketea nahi dugu zure kontura

sagarrondo (10)_____________ sagarrondo ona.

Hitzak: Bernardo Atxaga

Musika: Ruper Ordorika

2.- Kanta entzun eta aztertu zuen aukerak zenbateraino ziren zuzenak.

3.- Kantuaren edertasunaz behar bezala ohartzeko, azter itzazu ageri diren
onomatopeiak. Zein nola lotzen dira hots horiek kantuan ageri diren irudiekin?
Saiatu horiek irudikatzen.
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8. JARDUERA

IZENBURUA PASATUKO BAGINA
A aldea: 7. kanta (4’ 15”)

HELBURUA o Euskaldun egiten gaituena euskara dela barneratu. Eragile
izateko sentimendua piztu / sendotu.

o Komunikazio-egoeren helburuei buruz kontzientzia izan.

PROZEDURA 1. Letrarik irakurri gabe, kantua entzun behin edo birritan.

2. Binaka jarrita, kanta entzun ahala, lana aldez aurretik
banatu eta joan letra idazten.

3. Arbelean idatzita-edo, aztertu kantaren esanahia.
Ondorioak atera.

ERANTZUNAK PASATUKO BAGINA

Pasatuko bagina, pasatuko bagina,
jakitetik erabiltzera
Pasatuko bagina, pasatuko bagina,
jakitetik egitera

Gazteak gara-eta indarra sobera,
altxa dezagun gora… euskara.
Gazteak gara-eta indarra sobera,
atera behar dugu… kalera.

Idatziz eta kantuz, egunero saiatuz,
jakitetik erabiltzera.

Etxean ta eskolan, jarri dezagun modan
jakitetik egitera.

Gazteak gara-eta indarra sobera,
altxa dezagun gora… euskara.
Gazteak gara-eta indarra sobera,
atera behar dugu… kalera.

Euskerie, euskera… ez al da gauza bera?
jakitetik erabiltzera.
Lotsarekin akabo, pauso txikia dago
jakitetik egitera.

Gazteak gara-eta indarra sobera,
altxa dezagun gora… euskara.
Gazteak gara-eta indarra sobera,
atera behar dugu… kalera.

Musika: Iñaki Saez
Hitzak:Danel Goikolea eta Iñaki Saez
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ARIKETAK

1.- Oraingo honetan zeuek idatzi behar duzue kantuaren letra. Hasteko, entzun
behin osorik, kantuaren estruktura eta esanahia zein diren ulertzeko.

2.- Binaka jarrita, lana banatu eta, kanta entzun ahala, joan letra idazten.

3.-Zikinean jasotakoa pasatu garbira. Zeuk erabaki ea beste ezer egin nahi duzun
kanta honekin.
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9. JARDUERA

IZENBURUA EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ
A aldea: 8. kanta (4’ 08”)

HELBURUA o Euskararekiko jarrera aktiboa agertzen dutenen autoirudia
baieztatu eta sakontzen jarraitu.

o Testuetatik atera daitezkeen ikasbideen aurrean jarrera
irekia izan.

o Literatur sormenarekiko interesa piztu. Euskara eta
ludikotasuna elkarrekin lotu: taldean abesten ohitu.

PROZEDURA 1. Katalanez dagoen testua euskaratzen ahalegindu.

2. Eginiko itzulpena alderatu Xabier Amurizak orijinalean
zioenarekin.

3. Katalanez ageri den zatia buruz ikasteko xaxatu.

4. Binaka jarrita, irakurri gabe, joan ahapaldiak abesten
txandaka.

ERANTZUNAK ‘Euskal Herrian euskaraz
hitz egiterik ez bada,
bota dezagun demokrazia
zerri askara.
Geure arima hiltzen uzteko
bezain odol galduak ez gara.
Esaidazue hizkuntza gabe
nola irtengo naizen plazara.
Geure arima hiltzen uzteko
bezain odol galduak ez gara.’

ARIKETAK

1.- Seguruenik, ezaguna egingo zaizue entzungo duzuen abestia. Kantua
izanagatik ere, ordea, badu berezitasun bat, gutxienik: ahapaldi bat katalanez
kantatzen dute. Entzun, entzun…

EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ

Euskal Herrian euskaraz
nahi dugu hitz eta jolas,
lan eta bizi euskaraz eta
hortara goaz,
bada garaia noizbait dezagun
guda hori gal edo irabaz.
Zabal bideak eta aideak
gure hizkuntzak har dezan arnas,
bada garaia noizbait dezagun
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guda hori gal edo irabaz.

Si no és possible parlar
euskera en el País Basc
de què ens serveix eixa democràcia?
la podem llençar!
No som tan descastats com per deixar
morir així la nostra ànima.
Digueu me com jo sortir podria
al carrer sensa la meva llengua.
No som tan descastats com per deixar
morir així la nostra ànima.

Euskal Herri euskalduna
irabazteko eguna
pazientzia erre aurretik
behar duguna;
ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituena.
Ze Euskal Herri litzake bere
hizkuntza ere galtzen duena.
Ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituena.

Hitza: Xabier Amuriza
Musika: Natxo de Felipe

2.- Katalanez ageri den ahapaldi hori euskarazko kantuan ageri den beste ahapaldi
baten itzulpena / egokitzapena da. Ba al dakizue zein den ahapaldi horren esanahia
euskaraz? Orijinala ezagutzen ez baduzue, saia zaitezte katalanetik euskaratzen.
Ea zein nolako itzultzaileak zareten…
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10. JARDUERA

IZENBURUA ‘HABLAME EN CRISTIANO’
A aldea: 9. kanta (2’ 18”)

HELBURUA o Ukipen-egoeran dauden hizkuntzen arteko harremanak
direla-eta, aurreiritziak, topikoak… alde batera uzteko
argudioez gogoeta egin.

o Beste ikaskideekin –eta eskolaz kanpoko beste batzuekin-
gai hauetaz bizipenak eta iritziak trukatzeko irekitasuna
azaldu.

o Gizateriaren berezko eskubideen artean, hizkuntza eta lurra
kokatu horien artean.

PROZEDURA 1. Kantua entzun ahala joan letra irakurtzen.

2. Juan San Martini eginiko elkarrizketaren pasadizoa irakurri
eta behar bezala kontestualizatu aurreko mendeko 50.
hamarkadan.

3. “Háblame en cristiano” espresioaz esperientziak trukatu
talde handian.

ARIKETAK

1.- Delako “Háblame en cristiano” hori entzun al duzu inoiz orain arte? Zeuri esan
dizute ala beste norbaiti esan diotela entzun duzu? Zer esan nahi du, baina,
espresio horrek? Noiz eta nortzuek erabili ohi dute?

‘HÁBLAME EN CRISTIANO’

Pausoka gatoz bidean
denbora aurrera doan heinean
euskaraz batean eta bestean
lortuko dugu egunen batean.

Sua, ura, lurra, haizea
euskara gure izatea,
zuzen, ongi, ederto, untsa
segi dezagun bidea.

“Háblame en cristiano” esaten digute
Euskal Herrian gaude-ta ze uste dute?
“Háblame en cristiano” esaten digute
Espainian gaudela uste al dute?
“Háblame en cristiano” esaten digute
“We alwais speak cristiano” uste al dute?
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“Háblame en cristiano” esaten digute
Euskal Herrian gaude-ta ze uste dute? Astazapote!

(Abesti hau euskara onartzen ez dutenei zuzentzen
diegu)

Hitzak: Alaitz Telletxea eta Maider Zabalegi
Musika: Alaitz Telletxea

2.- 2001eko abenduaren 8an, Juanito San Martini egin zioten elkarrizketa bat
“Euskaldunon Egunkaria”n. Izan ere, bezperan, Durangoko azokak omendu egin
baitzuen eta Argizaiola Saria eman “Euskararen apologista izateagatik” bizitza
osoan. Elkarrizketa hartatik jasotako pasarte bat ekarri nahi dugu hona. Irakurri
bizpahiru aldiz.

“Nolakoa zen, bada, euskararen inguruko iluntasun hori XX. mendeko
40-50 hamarkadetan?

Jende guztiari esaten zioten orduan, Erdi Aroan bageunde bezala, “Hable
en cristiano!”. Nik lagunartean eta etxean beti euskaraz egin dut, eta hori
esaten zutenean –askotan nire mendiko lagunekin autobusean edo
trenean nindoanean esaten ziguten, euskaraz ari ginela entzundakoan-,
“yo no sé arameo”, erantzuten nien. Gero, beharbada, “estamos en
España y hable en español!” esaten zuten, eta nik “ estoy hablando la
lengua más antigua de España. Yo no soy separatista, pero usted es un
separador”, bukatzen nuen. Lagunek esaten zidaten egunen batean
nahigabe bat izango nuela, baina niri ez zitzaidan axola. Arrazoia
dagoenean agertu egin behar da”.

3.- Juanito San Martin euskaltzainaren ateraldi horiek zer iruditzen zaizkizue?
Zeuek zein nola jokatuko zenukete ‘Hable en cristiano’ entzun beharra egokituz
gero?
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11. JARDUERA

IZENBURUA JON SARASUAren ‘ZER DIOSTA BIZITZAK’ bertsoak

HELBURUA o Euskararekiko jarrera aktiboa agertzen dutenen autoirudia
baieztatu eta sakontzen jarraitu.

o Euskal bertsoen egitura ezagutzeko arreta jarri,
aberastasunaz ohartu…

PROZEDURA 1. Zenbat doinutan kantatu ahal da hamarreko txiki hau?
Aukeren berri izateko laguntza behar izanez gero, honako
helbide honetan aurkitu ahal duzu informazio hori:

http://www.bertsozale.com/selektorea.htm?5&2

(Bilaketan, neurriaren baitan, 10eko txikia aukeratu)

2. Hainbat doinutan abestu ondoren, erabaki ea zein den
bertsoaren edukiari ondoen egokitzen zaion musika.

ARIKETAK

1.- Ea zein bertso-doinutan abestu ahal duzuen ondoko hamarreko txiki hau.
Frogak egin ea doinu egokirik ba ote datorkizuen gogora.

Zer diosta bizitzak
hizkuntzaren gaian?:
hementxe nabilela
normal bizi nahian.
Ez jaio arren oso
epoka lasaian,
suerte bat izan dut
nik nire garaian:
gonbidatu nautela
euskararen jaian.

Hitzak: Jon Sarasua

2.- Berez ez badatorkizue doinurik, eta inguruan lagunduko dizuenik aurkitzen ez
baduzue, nora jo ahal duzue informazio horren bila? Ahoz aho egiteko modurik
izan ezean, jo ezazue Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen web orrira.
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12. JARDUERA

IZENBURUA BEHIN BETIKO
A aldea: 10. kanta (2’ 35”)

HELBURUA o Euskararen bidez, egunerokotasunean, eragile izateko
sentimendua piztu / sakondu.

o Testuetatik atera daitezkeen ikasbideen aurrean jarrera irekia
izan.

o Norberaren eta ikaskideen hizkuntza erabileraz gogoeta
egin: zehaztasuna eta zuzentasuna.

o Euskara eta ludikotasuna elkarrekin lotu: taldean abesten
ohitu.

PROZEDURA 1. Ikastetxera musika-tresnak ekarrita, abestu denon artean.

2. Bigarren ahapaldian zazpi hitz ageri dira “non” kasuan
deklinatuta. zazpi hitz horiek ordezten saiatu, beti ere
kantaren esanahiari jarraituta, jakina.

ARIKETAK

1.- Entzun ezazu kantu alai hau:

BEHIN BETIKO

Behin betiko,

behin betiko,

xinple bezain tinko

ez dugu etsiko.

Behin betiko,

behin betiko,

xinple bezain tinko

euskaraz ta kitto.

Etxean eta kalean

berdin-berdin jolasean

eskolan, lanean,

borrokan eta pakean.

Dakitenek erabiliz,

ez dakitenek ikasiz.

Herri bat osaturik

euskaraz nahi dugu bizi.

Hasi etxetik eta kalera,

hasi kaletik eta etxera,

martxan jarri da lege berria

euskaraz Euskal Herrian.

Hitzak eta Musika: Imanol Urbieta
Haur Kantarien Birlorak (1989) Sustrai
bila
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2.- Bigarren ahapaldian zerrendatu egiten da euskaraz ‘non’ eta ‘noiz’ bizi nahi dugun
(etxean, kalean, jolasean, lanean, borrokan eta pakean). Ordeztu itzazu sei hitz horiek.
Hau da, kantuan modu egokian txertatzeko moduko beste sei hitz aurkitu. Ea, bada…
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13. JARDUERA

IZENBURUA JASO DEZAGUN EUSKARA
A aldea: 11. kanta (3’ 35”)

HELBURUA o Kanta ulertzera iristeko hasierako noraeza gainditzeko adorea
agertu.

o Akordiotara iristen ahalegindu guztien iritziak aintzat hartuta.

o Beste ikaskideekin –eta eskolaz kanpoko beste batzuekin, gai
hauetaz bizipenak eta iritziak trukatzeko irekitasuna azaldu.

PROZEDURA 1. Hirunaka jarrita egin itzulpena.

2. Talde txikietan sortzen diren dudez talde handian hitz egin.

3. Denon artean adostu zein den itzulpenik egokiena. Alderatu
bertsio ofizialarekin.

4. Frantsesezko bertsioa behar izanez gero, honako helbidean aurki
daiteke: www.jalgi.com/oinez99/eus/eus_oinezkanta.htm

ERANTZUNAK Ciudad de Pamplona
calles y murallas
la nueva Pamplona
historia que no se detiene
los semáforos están en verde
las flechas indican adelante
hacia un nuevo milenio
entre miles de cohetes
hemos dejado las aceras
para tomar el camino.

Lengua de la ciudad
ciudad de la lengua
cuna de un tesoro
documento hablado
a través de siglos, montes
y situaciones diferentes
cuna de un tesoro
prodigio hablado
euskara, te hemos escogido
ahora sal a la calle.

Levantemos el euskara
el euskara, el pañuelo rojo
de todos los días.
Levantemos el euskara
tiene que ser ahora
si queremos ser un día.
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Hasta el mismo San Fermín
se une a la fiesta
el euskara, el pañuelo rojo
de todos los días.
tiene que ser ahora
si queremos ser un día
lo uno nos lleva  a lo otro
de lo más humilde a lo más alto
el euskara hace a Pamplona
Pamplona hace al euskara.

ARIKETAK

1.- Entzun ezazu kanta ‘martxoso’ hau. Entzun ahala joan letran erreparatzen; bestela,
ez zaizu erraza egingo ulertzea kantariak zer dioen.

JASO DEZAGUN EUSKARA

Iruñea hiria
kale ta harresi
Iruñea berria
historia bizi
semaforoak berde
aurrera bi gezi
2000rantz abian
bi milaka suzi
espaloietatik at
bidera goazi.

Hiriaren mintzoa
mintzoaren hiri
altxorraren altzoa
ahozko agiri
mende, mendi eta men
guztietaz gaindi
altxorraren altzoa
ahozko mirari
euskara jaso haugu
orain jalgi hadi.

Jaso dezagun euskara
euskara eguneroko
zapi gorria da.
Jaso dezagun euskara
orain izan behar da
izanen bagara.

San Fermin bera ere
heldu da bestara
euskara eguneroko
zapi gorria da.
Orain izan behar da
izanen bagara
batak bertzera dagi
plazatik zetara
euskarak Iruñea
Iruñeak euskara.

Hitzak: Jon Maia
Musika: Barricada
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2.- Launaka jarrita, bakoitzak itzul dezala kantaren ahapaldi bat. Aztertu taldekide
bakoitzak proposaturikoa eta denon artean itzulpena adostu.

3.- ‘Barricada’ko kideek, euskaraz ez dakitenez, gaztelaniaz adierazi zuten zergatik
laguntzen zioten Nafarroa Oinez-i. Ea zer iruditzen zaizuen:

“Con la participación en este proyecto, queremos aportar nuestro grano de arena al
esfuerzo común de mucha gente de esta tierra que quiere preservar y dar a conocer
el euskara como el patrimonio más importante del pueblo vasco”  (Barricada)
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14. JARDUERA

IZENBURUA BASERRITARRAK GARA GU
A aldea: 12. kanta (3’ 10”)

HELBURUA o Ukipen-egoeran dauden hizkuntzen arteko harremanak direla-
eta, aurreiritziak, topikoak… alde batera uzten ahalegindu.

o Ludikotasuna eta euskara elkarren ondoan uztartuta ikusi.

PROZEDURA 1. Kanta entzun ahala joan hitza idazten, hasiera batean nor bere
aldetik.

2. Taldeka jarrita alderatu norberak jasotakoa.

3. Kantuak eragindako emozioez hausnartu talde handian.

ERANTZUNAK Baserritarrak gara gu
Ezin gentzake ukatu
Baina kaletarrak bezain ongi
Soinua jotzen dugu

Goizean goiz behia jetsi
Gosaria geroko utzi
Lana sobrante izan dugu
Eta deskanso gutxi.

ARIKETAK

1.- Entzungo duzun kantu barregarri hau, garai bateko ETBko “Funtzioa” telesaiotik
jasotakoa da. Xabier Otaegi eta Jose Ignazio Ansorena dira kantariak. Bi pertsona
horiek beste zerbaitengatik ezagutzen al dituzu?

2.- ‘Andaluziera’ izeneko euskalkian abestutako kantu honen letra ateratzeko gauza
izango al zinateke? Ziur baietz!
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15. JARDUERA

IZENBURUA ARTZEren ‘GAUR, ZAIL ZAIZUN AITZAKIAN’ poema

HELBURUA o Testuetatik atera daitezkeen ikasbideen aurrean jarrera irekia izan.

o Hiztunaren, hizkuntza komunitatearen eta hizkuntzaren arteko
osagarritasuna nabarmendu.

o Gizateriaren berezko eskubideen artean, hizkuntza eta lurra kokatu
horien artean.

o Literatur sormenarekiko interesa piztu.

PROZEDURA 1. Poemaren esanahia 2O lerrotan laburtu. Pentsatu zein
hartzailerentzat egingo den laburpentxoa.

2. Ereduari jarraituta, saiatu nork bere neurriko poema osatzen.

3. Erakusketa modukoa antola daiteke osatutako guztiekin. Edo
guztiok egindakoak garbira pasa eta fotokopiak eman taldekide
guztiei.

ARIKETAK

1.- Irakur ezazu patxadaz eta arretaz ondoko poema:

Gaur, zail zaizun aitzakian,
euskara utzi eta, nahita,

erdarara duzu jo.

Bihar zailago izango zaizu,
eta errazago utziko duzu euskara,
eta nahiagoko duzu erdaraz egin.

Eta etzi, hala nahita ere,
ezingo duzu euskaraz egin

euskarak ez baitzaitu ezagutuko,
zugandik ihes egina izango baituzu ordurako…

Baztertu duzunak
baztertuko zaitu:

edari biziegia da euskara
edozein ontzitan alferrik galtzeko.

Hitzak: Joxanton Artze

2.- Nola laburtuko zenuke poemaren esanahia 20 hitzetan?
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3.- Poemaren egitura jarraituz (gaur-bihar-etzi-ondorioa) beste poema bat osa dezakezu
zeure neurrira. Saiatu doinu baikorra ematen. Esate baterako:

Gaur, oso erraza ez zaidan arren,

Euskara aukeratu eta, nahita,

Euskarara dut jo.

Bihar errazagoa izango zait
(...)
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16. JARDUERA

IZENBURUA MUNDIALA (remix) (Kilometroak 1998)
B aldea: 1. kanta (4’ 30”)

HELBURUA o Akordiotara iristen ahalegindu guztien iritziak aintzat hartuta.

o Beste ikaskideekin gai hauetaz bizipenak eta iritziak trukatzeko
irekitasuna azaldu.

o Euskararen bidez, egunerokotasunean, eragile izateko
sentimendua piztu / sakondu.

PROZEDURA 1. Kanta entzun ahala ageri diren hutsuneak betetzen ahalegindu.

2. Alderatu norberak jasotakoak eta kantak benetan dioena.

ERANTZUNAK 1.-
joan bagoaz
ta egon ez gaude
etorkizuna
hautatu dugu lurralde

2.-
ze erremedio
festa dugu maite
tira, agian
festak berak gaitu maite.

3.-
mundura goaz
ta gu gara mundu
gure bidaiak
bere sekretua non du?

4.-
abentura bat
da euskara bera
hoa mundura
ta hator Tolosaldera.

ARIKETAK

1.- Bertsoen erdia idatzita daukazu; beste erdia, berriz, kanta entzun ahala zeuk idatzi
beharko duzu. Ea, bada…
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MUNDIALA (remix)

Kilometroak

erlojurik gabe

kronometroak

denboraren alde

_______________

_______________

_______________

_______________

Erloju gabe

noski baldinbaite

euskaraenera

gonbidatu zaite

_______________

_______________

_______________

_______________

Mundiala da

Euskara da

Milaka urtez

segunduz segundu

planeta honek

mintzo bat entzun du

_______________

_______________

_______________

_______________

Mapamundia daukat

goikoz behera

ikasiminez

noa buruz behera

_______________

_______________

_______________

_______________

Mundiala da

Euskara da

Hitzak  Jon Sarasua

Musika: Josean Goikoetxea

Moldaketak: Carl Watermark

2.- Behin bertsoak osatuta, talde handia zatitu eta, txandaka, ozen abestu ahal duzue.
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17. JARDUERA

IZENBURUA AITZAKIRIK EZ
B aldea: 2. kanta (6’ 30”)

HELBURUA o Euskararen bidez, egunerokotasunean, eragile izateko
sentimendua piztu / sakondu.

o Hiztunaren, hizkuntza komunitatearen eta hizkuntzaren arteko
osagarritasuna nabarmendu.

o Norberaren eta ikaskideen hizkuntza erabileraz gogoeta egin:
zehaztasuna eta zuzentasuna.

PROZEDURA 1. Lau ahapalditako errimak desordenatuta datoz. Saiatu horiek
dagokien lekuan txertatzen kanta entzun aurretik.

2. Kanta entzun ahala alderatu erantzunak.

ERANTZUNAK 1 : etortzen / begiratzen / duten / ikusten
2 : garaian / nahian / balio / badio
3 : lotsa / motza / dira / tira
4 : haiekin / jakin / zer? / ezer

ARIKETAK

1.- Ondorengo kantari, errimatzen duten hitz guztiak kendu dizkiogu. Saia zaitez, kanta
entzun aurretik, hitz horietako bakoitza dagokion lekuan kokatzen.

Launaka batuta datozen hitzak, desordenatuta bada ere, guztiak ahapaldi berari
dagozkio.

begiratzen / duten / etortzen / ikusten
motza / lotsa / tira /dira
haiekin / zer? / jakin / ezer
balio / garaian / badio / nahian

AITZAKIRIK EZ

Haizeak nondik diren ______________
Jendeak hara du ________________
Baina haizeek zer jotzen ____________
Sarritan ez da garbi _______________.

Dena aurrera doan ______________
Guk atzekoa aurrera ______________
Azalak ez du ezer ______________
Mamiak laguntzak ez ______________

Aitzakirik ez, atera lagun,
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Edozer gauza izan zaitezke
Baina lehenbizi izan euskaldun.

Euskaraz mintzatzearen ______________
Oker luzea idea ______________
Erdibideak bukatu ______________
Baztertu edo aurrera ______________.

Aspaldiko kontu ______________
Hitz egin nahi ez, nahiz eta ______________
Oraindik itsu gaude edo ______________
Txorakeritan ez dago ______________.

Hitza: Jon Maia
Musika: Jon Ander Larrañaga

Kantaria: Olatz Korta

2.- Hirunaka jarrita, kanta iezaiozue elkarri norberak eginiko aukera. Akordio batera
iristeko moduan zaudete?

3.- Kanta entzun eta ea zer moduz aritu zareten…
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18. JARDUERA

IZENBURUA OREINAREN BILA
B aldea: 3. kanta (3’ 58”)

HELBURUA o Musikaren edertasunaz gozatu.

o Norberaren lehen hizkuntza(k) edozein d(ir)elarik ere, euskaldun
oso izatera iristerik badela ikusarazi.

o Eleaniztasuna modu orekatuan bizitzen lagundu: norberaren
hizkuntzak baloratu eta besteetara zabaldu.

PROZEDURA 1. Letrarik gabeko musika atsegina entzun ahala, irakurri “Euskarak
kolore guztiak: bai euskarari!” izeneko agiria.

2. Gustukoen dituzten esaldiak alderatu talde txikian eta handian.
Ondorioak ateratzen lagundu.

ARIKETAK

1.- Letrarik gabeko musika atsegina entzun ahala, irakurri “Euskarak kolore guztiak: bai
euskarari!” izeneko agiria. Jakin ezazu testu hau izenpetu zutela, 1998an ospaturiko
‘Bai euskarari’ kanpainaren harira, atzerrian jaio arren euskara ondo ikastera iritsi diren
hainbat lagunek.

Euskarak kolore guztiak: bai euskarari!

“Animalien erresuman hauxe omen da legea: jan ala jana izan: Gizakion erresuman,
berriz, ondokoa: definitu ala definituak izan”: (Thomas Szas)

Definizioz, atzerritarrak gara. Euskal Herrira iritsitakoan definituak, hemengoa ez den
hizkuntzaren edo hizkuntzen jabe baikinen; beraz, atzerritarrak. Baina berehala
bertakotu ginen, euskal Herria baita euskararen lurraldea eta euskara delako gaur egun
gu guztion hizkuntza.

Atzerritarrak gara, bai, hemen ez eta Euskal herriko mugetatik kanpo jaio ginelako.
Baina jadanik bertakoak sentitzen gara, herri hau definitzen duen kulturaren zutabe
garrantzitsu eta aberats baten jabe egin garelako: soilik hemengoa den hizkuntzaren
jabe, hain zuzen ere:bai, gaur egun euskaldunak ere bagara.

Geure esperientziatik esan dezakegu zein zabalak diren euskararen besoak. Izan ere,
euskarak ez baitauka mugarik, bere baitan denok kabitzen gara, Alemaniatik etorrita,
Senegaletik, Bosniatik, EEBBetatik, Irlandatik, Saharatik edo beste edozein lekutatik.

Herri honetan bizi garenok oso gauza gutxi dugu elkarrekin. Jatorriz, pentsakeraz edo
bizimoduz desberdinak gara; ogibidez eta izaeraz ere desberdinak. Hala ere, gure
pluraltasunaren gainetik gaur egun euskarak elkartzen gaitu, eta euskarak ere
bertakoak sentitzen laguntzen digu.
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Eta euskarak elkartu gaitu gaur hemen. Euskararen
koloreaz hika-mika franko ezagutu dugu, baina guk
badakigu zein bestelakoa den errealitatea: euskarak,
izan ere, kolore guztiak ditu. Eta kolore guztiek dute
lekua euskararen baitan.

Agiri hau sinatzen dugunok dei egin nahi diogu euskal
gizarte zabalari euskararen geroa segurta dezan.
Hizkuntza elkarren artean komunikatzeko tresna hutsa
baino askoz ere gehiago da. Kultura bat definitzen duen
eta identitatea sortzen laguntzen duen giltzarri
garrantzitsu eta aberatsa baita hizkuntza. Euskarak eta
euskaldunek guri hemengoak sentitzen laguntzen
diguten bezalaxe, hurrengo belaunaldiei ere lagun
diezaieten nonbaitekoak direla sentitzen.

Euskarak, iraungo badu, gu guztion konpromisoa behar
du: euskaldun jaio direnena, euskaltzale erdaldunena,
euskaldun berriena eta euskaldun bizitzea herri honen
eskubidea dela sinesten dutenena. Euskarak, iraungo
badu, eguneroko tira-bira politikoen gaineko eragin
integratzailea izan behar du eta horretarako gu guztion
beharra duela aldarrikatu nahi dugu agiri hau sinatzen
dugunok. Bide batez, gure aldetik XXI. Mendeko
akordioa gogo biziz bultzatuko dugula adierazi nahi
dugu, pluraltasunean oinarriturik beti ere, geu jatorriz
pluralak garen bezalaxe. Eta euskarak garai berrirako
behar duen konpromisora bil gaitezen guztiok de egiten
dugu.

Euskarak dituen mila koloreetatik aldarrikatzen dugu
agiri hau sinatzen dugunok: bai euskarari

Euskal Herrian, 1998ko azaroaren 26an

2.- Aukera itzazu gustukoen dituzun hiru esaldiak.
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19. JARDUERA

IZENBURUA EUSKALDUNTZE-METODO ARINA
B aldea: 4. kanta (2’ 58”)

HELBURUA o Beste ikaskideekin gai hauetaz bizipenak eta iritziak trukatzeko
irekitasuna azaldu.

o Akordiotara iristen ahalegindu guztien iritziak aintzat hartuta.

o Euskararen bidez, egunerokotasunean, eragile izateko
sentimendua piztu / sakondu.

PROZEDURA 1. Kanta entzun, behin edo birritan, aldez aurretik ezelako azalpenik
eman gabe.

2. Ageri diren galderei norberak erantzun diezaiela.

3. Talde txikietan jarrita, alderatu erantzunak.

4. Talde handian agertu talde txikietan emaniko erantzunak.

ARIKETAK

1.- Entzun ezazu kanta ironiko hau. Arretaz entzun, ondoren galdera batzuei erantzuteko
eskatuko baitizuegu.

EUSKALDUNTZE-METODO ARINA

Gaur egun euskara ikastea

ez ei da batere zaila,

hitz hauek ikasiz gero,

euskalduna izango zara:

(papapapapapapapapapa…)

Egunon, kaixo, zer moduz?,

hiru beltz eta gorri bi.

Txuri, azkar, etorri hona!

Aitatxo, amatxo, aitona.

Euskaraz badakizu?

Ez al da oso erraza?

Gora Athletic, Gora Erreala,

Alaves eta Osasuna,

txapela ta txapelduna

txistua ta danbolina!

(papapapapapapapapapa…)

ETB, KORRIKA; HERRI URRATS.

Lehendakari eta Ertzantza.

PNV, HB, EA.

Gora Euskadi eta AGUR JAUNAK!

Euskaraz badakizu,

Ez dugu gehiago behar.

Euskaraz badakizu?

Ez al da oso erraza?

Euskaraz badakizu?

Zertarako AEK?

Hitza: Xabier Montoia
Musika: M-ak
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2.- Erantzun ondorengo galderei eta trukatu iritziak ikaskideekin:

2.1.- Zer adierazi nahi digu kantaren egileak?

 Euskara ikastea oso erraza dela eta edozeinek ikasi ahal duela.

 Euskara bakarrik gauza sinbolikoetarako erabili behar dela.

 Euskara ondo ikasi gabe funtzio sinboliko batzuk ikastera mugatzen direla
euskaldun berri asko. Eta euskaldun zahar askok ere horrelatsu jokatzen
dutela.

2.2.- Zeintzuk dira, kantariaren ustez, euskaldun izateko jakin behar diren hitzak?
Zer esaten du ironia handiz?

2.3.- Ezagutzen al duzu euskara halako funtzio sinbolikotan erabiltzeko baino ez
dakien jenderik?

2.4.- Maila honetan geratu diren pertsonak, euskaldunak (euskaradunak) dira zure
ustez?



56

20. JARDUERA

IZENBURUA ARTZEren ‘Ez dute euskaldun guztiak…’ poema

HELBURUA o Poemak ideiak eta sentimenduak azaltzeko tresna gisa baloratu.

o Hiztunaren, hizkuntza komunitatearen eta hizkuntzaren arteko
osagarritasuna nabarmendu.

o Gizateriaren berezko eskubideen artean, hizkuntza eta lurra
kokatu horien artean.

PROZEDURA 1. Irakasleak -edota aldez aurretik prestatuta ondo deklamatzen
duten ikasleren batzuk- poema irakurri eta zatika-zatika
poemaren esanahia azaldu / atera denon artean.

2. Poemaren azken zatia ahalik eta ondoen itzultzen saiatu.

3. Alderatu norberaren itzulpena eredu modura aurkezten
dugunarekin.

4. Bidezko ikusiz gero, poema oparitzeko —euskarazkoa zein
erdarazkoa— proposamena egin.

5. Poemaren jasotzaileengandik jasotako erantzunak klasera ekarri.

ERANTZUNAK ‘Quienes no saben euskera no nos conocen en nuestra lengua,
y no es posible que nos conozcan de verdad en una lengua ajena;
y ¿cómo amar aquello que no se conoce?
Nosotros, sin embargo, los conocemos en su propia lengua
y les hemos demostrado nuestro amor
aprendiendo todos su lengua
tan bien como ellos.
Pronto caerán en la cuenta
y quienes no saben euskera nos amarán también
y estamos seguros de que también ellos,
si no es hoy, mañana,
nos demostrarán su amor
aprendiendo tan bien como nosotros nuestro euskera
y harán de nuestra lengua su lengua
y de nuestro pueblo su pueblo, de corazón.

Nos conocerán entonces
tal como les conocemos
y una misma lengua
nos hermanará a todos.

Porque vivir sin conocerse
no trae sino desconfianza y odio;
y ¡cuidado!
cuando alguien somete a otro
con odio
es el vencedor el más sometido,
al igual que la abeja, al agredir,
se agrede a sí misma sobre todo.

Por el contrario, cuando
alguien somete a otro con amor
¡tanto uno como otro,
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ambos resultan vencedores!’

Itzulpena: Gerardo Markuleta

ARIKETAK

1.- Luzea bezain sakona duzu ondoko poema. Hasteko, irakaslea joango da, poliki-
poliki, olerkia ozenki irakurtzen. Zu, bitartean, joan irakurtzen entzuten duzun hori.

Ez dute euskaldun guztiak garbitu beharrik izan euskara isilarazteko;
aski izan dute euskaldun guztiei –ez batzuei- erdaraz ongi ikasaraztea,
euskarak bere historian eman duen gain-beherakadarik handiena
ezagutzeko. Bigarren hizkuntza bat jakitea aberasgarri izan beharko
lukeen bezala nornahirentzat, guretzat pozoi hilgarria izan da
euskaldun guztiok –ez batzuk- erdara ikastea. Beste herri guztiek arreta
bereziz zaintzen dute herritar gehienek berenaz beste hizkuntzarik
erraz mintzatzeko moduan ikas ez dezaten. Ongi dakite gure auzo
Frantziako nahiz Espainiako agintariek. Ongi baitakite zenbat
iraungo lieketen bere frantses nola espainol hizkuntzek, baldin eta
frantses eta espainiar gehienek amerikanoz edo ingelesez euskaldunok
erdaraz bezain ondo ikasiko balute.

Hemen oraindik Euskal Herria den Herri honetan,
hemen lotsatzen dena, harrigarria bada ere,
ez da kanpokoa bertako hizkuntza ez jakiteaz,
bertakoa baizik, kanpokoena ez jakiteagatik.

Erdaldun gutxi aurkituko duzu
euskara ez jakiteak lotsatzen duenik;
euskaldun eta euskaldun asko, aldiz,
erdara ez jakiteak lotsatzen dituenik;
hainbatetan lotsarazi dituzte
jakin beharrik ez zuketen erdara ez jakiteagatik
jakin behar zuketen euskara ez zekitenek!
Ikustekoa da nola ahalegintzen diren
erdaraz ongi ez dakiten euskaldunak
erdaraz hobeki ikasten;

ikustekoa da nola ahalegintzen diren
euskaraz ez dakiten erdaldun asko eta asko
ez “egun on”, ez “zer moduz”?
esateko adina euskara ez ikasten.

Erdaldunak ongi baitaki
euskaldunak badakiela erdaraz
eta ez daukala euskara ikasi beharrik;
aski duela erdaraz hastea
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inguruko guztiak erdaraz jartzeko…
haserretu egiten baita bestela.

Erdaldun gehienek ez dute uste berei erdaraz egitea zor ez
zaienik, eta hori dela eta, eskertu beharrik ere daukatenik;
are gutxiago dute uste, noski, bertakoei bertako euskaraz
egin behar lieketenik.

Erdaldunek ez gaituzte ezagutzen gure hizkuntzan,
eta hizkuntza arrotzean ezin gu egiaz ezagutu;
eta ezagutzen ez dena, nola maite?
Guk ezagutzen ditugu eurak euren hizkuntzan
eta erakutsi diegu nola ditugun maite,
haiek bezain ondo,
haien erdara guztiok ikasiz.
Luza gabe ikusiko dute hori
eta erdaldunok ere maitatuko gaituzte,
eta ziur gaude,
gaur ez bada bihar,
erakutsiko digutela nola gaituzten maite
gure euskara guk bezala ikasiz,
gure hizkuntza beren hizkuntza eginez
eta gure herria beren herri, zinez.

Ezagutzen ditugun bezala
ezagutuko gaituzte
eta hizkuntza berak gaitu
senidetuko guztiok.

Elkarrekin bizi eta elkar ez ezagutzeak
ez baitakar ezinikusia eta gorrotoa besterik;
eta, erne!
gorrotoz duenean
batak bestea menperatzen,
garailea izaten da-ta menperatua;
“erleak inor ausikitzen duenean
bere burua ausikitzenago” duen bezala.

Aldiz, maitasunaren bidez
batak bestea garaitzen duenean,
bata nola bestea,
biok irteten dira garaile.

Joxanton Artze “Hartzut”

2.- Poemaren esanahia zein den laburtu behar izanez gero, zein nola egingo zenuke
bospasei lerrotan.



59

3.- Behar den moduan ulertu duzula ziurtatu arte, behar beste galdera egin.

4.- Poema hau gustatu egin bazaizu, horra beste aukera bat: itzul ezazu poemaren zati
bat eta opari iezaiozu euskaraz ez dakien senide edota lagunen bati. Ea zer iruditzen
zaion…
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21. JARDUERA

IZENBURUA BAI EUSKARARI 1998
B aldea: 5. kanta (5’ 15”)

HELBURUA o Euskaldun egiten gaituena euskara dela barneratu.

o Norberaren lehen hizkuntza(k) edozein d(ir)elarik ere, euskaldun
oso izatera iristerik badela ikusarazi.

o Euskarak izan dituen aitzindariekiko begirunea agertu.
Euskarazko kultur ondasuna baloratzen ikasi.

PROZEDURA 1. 20. jardueran ageri den poeman oinarritutako kanta entzun.

2. Abeslariez (Ange Duhalde, Ixiar Orexa eta Niko Etxart)
informazioa bildu. Horretarako, euskarazko bilatzaileetara jo
dezakezue.

ARIKETAK

1.- Entzun kanta, arretaz.

BAI EUSKARARI 1998

Bihar ez bada etzi

seguru noizbaiten

ahaleginduko dira

euskaldun izaten.

Baina zer ari gara

euskara esaten?

Geuk maite behar dugu

maitatu dezaten!

Erdaldun den harentzat

bidea geuk aipa:

maitatuaz ikasi

ikasiaz maita.

Elkarbizitza goxo

bideratu nahita

gurea ta berea

egi bera da-ta.

Bai euskarari, bai eutsi!

Eutsi goian euskarari!

Bai euskarari eutsiz goiari

goian eutsiz euskarari.

Elkarrekin bizita

halere aparte

ezagutza ezetik

sortu hainbat tarte.

Hortikan gorrotoa

etorri daiteke:

ezagutzen ez denik

ez liteke maite.

Erlearena dugu

kasu nabarmena

ziztada egitean

sartzen du eztena.

Nahiz ustez bestea den

menpean duena:

garailea bera da

menperatuena.

Hitzak: Joxean Artze
Kantariak: Ange Duhalde,
Itziar Orexa eta Niko
Etxart.
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2.- Entzundako kantutik honako bi zatitxo hauek aterako ditugu debatea sortzeko:

a) ‘Geuk maite behar dugu maitatu dezaten’.

b) ‘Ezagutzen ez denik ez liteke maite’.

Euskararen biziberritzeari begira, egokiak iruditzen al zaizkizu aipu horiek?

Eta aipu horiek, bestalde, erabilgarri izan ahal diren beste egoeraren bat
bururatzen zaizu?
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22. JARDUERA

IZENBURUA JOSEBA SARRIONAINDIAren ‘NEKEZ UZTEN DU…’
poema

B aldea: 6. errezitaldia (2’ 05”)

HELBURUA o Gizateriaren berezko eskubideen artean, hizkuntza eta lurra
kokatu horien artean.

o Testuetatik atera daitezkeen ikasbideen aurrean jarrera irekia
izan.

o Poema baloratu ideiak eta sentimenduak adierazteko bitarteko
den aldetik.

PROZEDURA 1. Poeman falta diren zatiak, desordenatuta daudela, dagokien
tokian txertatzen ahalegindu.

2. Poema entzun eta erantzunak alderatzen joan.

3. Poemaren ereduari jarraituta saiatu beste poema bat osatzen. Ez
da derrigorrezkoa gaia hizkuntza izatea.

ERANTZUNAK 1: lurra zuhaitzak
2: niniak begia
3: gezala
4: basamortua
5: liliak
6: zuritasuna

ARIKETAK

1.- Poemaren zati batzuk ezabatu egin ditugu. Ondoren datozen hitzak falta dira testuan,
baina zein hitz non?

- lurra zuhaitzak
- liliak

- gezalak
- basamortua

- niniak begia
- zuritasuna.

Nekez uzten du bere (1) ________________
ez bada abaildu eta oholetan.
Ez du (2) ______________uzten
ez bada erroi edo arrubioen mokoetan.
Nekez uzten du (3) _____________itsasoa
ez hare harriak (4) ________________.
Ez du (5) ____________udaberria uzten
ez elurrak (6) ______________
Bere sorterria nekez uzten du
sustraiak han dituenak.

Hitzak: Joseba Sarrionaindia
Irakurri: Antton Eizagirre
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2.- Aztertutako poemaren egitura bereko beste bat osatzen ausartuko zinateke? Hona,
adibidez, hasiera moduko bat:

‘Nekez uzten du neguan txapela

burua soilduta duenak
(...)”
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23. JARDUERA

IZENBURUA EUSKARA
B aldea: 7. kanta (2’ 36”)

HELBURUA o Testua behar den modura ulertzera iristeko estrategiak aktibatu.

o Euskararen bidez, egunerokotasunean, eragile izateko
sentimendua piztu / sakondu.

PROZEDURA 1. Kanta entzun ahala letra arretaz irakurri.

2. Kantaren zati bakoitzak zer adierazi nahi duen aztertu nork bere
baitan, lehenik eta behin. Talde handian trukatu iritziak.

3. Ondorioa: euskara galtzea ezinezkoa da!

ARIKETAK

1.- Kanta entzun ahala letra arretaz jarraitu.

EUSKARA

Iratxea mertxikaz
bete da jarriko.

Labetua elur txuriz
gorrituko.

Zezen beltza
zazpi xahalez erdiko.
Euskaldunek euskera

dute galduko

Ur gainean ezarri dute zubia.
Hartan erein ogiko hazi garbia.
Hor jin artiño irin opilño xuria,

euskarak ez du ez galduko mihia

Hitzak: Oxobi
Musika: Ange Duhalde

2.- Ulertu al duzu kantuaren esanahia? Hala dela frogatzeko, saia zaitez honako galderei
BAI ala Ez erantzuten?

Garoak melokotoiak eman ditzake?
Labea berotu ahal da elurra botata?
Zezenak erditu ahal dira txahalez?
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Beraz: euskaldunek galduko al dute euskara?

Honela, bada, zubian ereindako haziak ogirik eman ezin duen modu-moduan, euskarak
berak ere ezin du galdu bere dituen hiztunen mingainak.
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24. JARDUERA

IZENBURUA ABERRIAREN MUGAK
B aldea: 8. kanta (3’ 25”)

HELBURUA o Musikaren edertasunaz gozatu. Kanta baloratu ideiak eta
sentimenduak adierazteko bitarteko den aldetik.

o Euskararen bidez, egunerokotasunean, eragile izateko
sentimendua piztu / sakondu.

o Beste ikaskideekin gai hauetaz bizipenak eta iritziak trukatzeko
irekitasuna azaldu.

PROZEDURA 1. Kantan aipatzen diren irudiak, hartu banan-banan eta ulertu
behar den moduan.

2. Irudien izaera lotu euskararekiko jarrera-joerekin.

ERANTZUNAK Poeman ageri den zati bat ez dela kantatzen. Honako zati hau, hain
zuzen:

‘Aberria bizi da euskararengan
euskaratikan euskarara.
Euskararen arnasa zabalduaz lau haizeetara
zabalago bihurtzen gara.’

ARIKETAK

1.- Irakurtzeko daukazun testua eta entzungo duzun kantuaren letra ez datoz guztiz bat.
Zertan datza, bada, ezberdintasun hori?

ABERRIAREN MUGAK

Nire aberria lurra bezain zaharra da
baina ez da lurra bakarrik
haizeak bezala inguratzen nau eta
lotzen, askatzen nauelarik.

Nire aberria suaren antzekoa da
beti bera, berria beti.
Epeltzen nau kanpoan hotz dagoenean
eta erretzen ere badaki.

Aberria bizi da euskararengan
euskaratikan euskarara.
Euskararen arnasa zabalduaz lau haizeetara
zabalago bihurtzen gara.

Nire aberria harrizko herri bat da
hitzezkoa eta hitzekoa.

Altzairuzko txakolin, ardo zurezkoa
eta hondar anonimoa.

Nire aberria burdin bihurri bat da
oroimenean arindua.
Itsaslaminen baten herdoilezko kantu
etorkizunez fosildua.

Aberria bizi da euskararengan
euskaratikan euskarara
Euskararen arnasa zabalduaz lau haizeetara
zabalago bihurtzen gara.

Aberriaren mugak: euskararenak,
geure baitan daude gehienak.
Euskara zabalduaz lau haizeetara
zabalago egiten gara.

Hitzak: Joserra Gartzia
Musika: Txomin eta Urbil Artola
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25. JARDUERA

IZENBURUA NIRE EUSKALTASUNA
B aldea: 9. kanta (3’ 30”)

HELBURUA o Euskararekiko jarrera aktiboa agertzen dutenen
autoirudia baieztatu eta sakontzen jarraitu.

o Akordiotara iristen ahalegindu guztien iritziak
aintzat hartuta.

o Literatur sormenarekiko interesa piztu. Euskara eta
ludikotasuna elkarrekin lotu: taldean abesten ohitu.

PROZEDURA 1. Ahapaldi bakoitzaren izateko arrazoia argudiatzen
ahalegindu nor bere aldetik.

2. Ikasleen iritziak entzunaz batera, irakasleak berak
gehitu argudioak.

3. Beste ahapaldiren batzuk asmatzen saia daitezen
eragin.

ERANTZUNAK Beharrezko ote da ahapaldiz ahapaldi azalpenak ematen
aritzea?

Autoreak adierazi nahi izan zituenak askoz ere gehiago eta
sakonagoak izango ziren, seguruenik; ‘euskalduna izateko ez
dagoela ezelako aurretiko kondizionerik’ esanda, hala ere, ez
dugu uste autorearen asmoetatik gehiegi urrunduko garenik.

Hau da, jatorri askotako jendea dela euskalduna; ez dagoela
horretarako kredentzialik, euskara jakitea eta erabiltzen
ahalegintzea baizik; euskaldun jokatuta ez garela inor
zapaltzen ari; etab, etab.

Beraz, Koldo Izagirreren euskaltasuna da: baso bat, dorre
bat, bide bat, itsaso bat, mundu bat, bertso bat…eta horien
guztien ondorioz: pekatu bat

Euskaltasuna zer ez den? Zerekin ez den lotzen?: zuhaitz
genealogikoa, Alostorrea, aldarea, almirantea, Amerika,
txapela… eta hala pentsatzea ez da mea-kulpa.

ARIKETAK

1.- Letra irakurri ahala, kanta entzun.

NIRE EUSKALTASUNA

Nire euskaltasuna baso bat da,
eta ez du zuhaitz genealogikorik.

Nire euskaltasuna dorre bat da,
eta ez du Alostorrerik.
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Nire euskaltasuna bide bat da,
eta ez du aldarerik.

Nire euskaltasuna itsaso bat da,
eta ez du almiranterik.

Nire euskaltasuna mundu bat da,
eta ez du Amerikarik.

Nire euskaltasuna bertso bat da,
eta ez du txapelik.

Nire euskaltasuna pekatu bat da,
eta ez du mea-kulparik.

Hitzak: Koldo Izagirre
Musika: Imanol Lartzabal

2.- Kantak dioenaren arabera, zer da autorearen euskaltasuna: baso bat…

Eta, era berean, zer ez da autorearen euskaltasuna? Zuhaitz
genealogikoa…

Olerkia berrirakurri eta osa
ezazue zerrenda. Zein nolakoa da
zure euskaltasuna? Ba al du
antzik Koldo Izagirrek iradoki
digunarekin?

3.- Poemaren egiturari berari
jarraituta, gai izango al zinateke
beste bizpahiru ahapaldi
asmatzeko?

4.- Marrazteko abilezia
duzuenok, gainera, ahapaldi
bakoitzaren esanahiarekin
lotutako irudiren bat sortu ahal
duzue. Edo handik eta hemendik
jasotako argazki, poster eta
abarrez baliatu.
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26. JARDUERA

IZENBURUA LURRA
B aldea: 10. kanta (4’ 36”)

HELBURUA o Hiztunaren, hizkuntza komunitatearen eta hizkuntzaren arteko
osagarritasuna nabarmendu.

o Gizateriaren berezko eskubideen artean, hizkuntza eta lurra
kokatu horien artean.

o Literatur sormenarekiko interesa piztu.

PROZEDURA 1. Ingelesez ageri den zatia euskaratu. Bakarka, taldeka, talde
handian… egin daiteke.

2. Kantaren letra girotuko duen ingurunea antolatu. Horretarako
irudikatu hartzaile batzuk: ikasle gazteagoak edota zaharragoak
izan daitezke, kasu.

3. Giro hori lortzeko argazkiak, aipuak eta poemak, beste kanta
batzuk... erabili ahal dira.

ERANTZUNAK
Lurra gurea da, ezagutzeko.
gurea, defendatzeko edo hiltzeko
Zuhaitz hauek noizbait jolaserako lagunak izan ziren.
egurtegira bidali genuen
zeruak gerretako odola isurtzen ari dira
eta basoak piloka ari dira hiltzen
gure biziaren sorrera arriskuan dago
Ez eman bizkarrik, ez egin ezikusiarena

ARIKETAK

1.- Entzun arretaz kanta goxo bezain sakon hau. Entzun eta gozatu: hori beste eta hori
baino ez!

LURRA

Lurra da gure alaba
Lurra da gure ama
Lur ahizpa, lur arreba
Lurra gu, lurra gara
Ez ehortzi gure lurra
Gu baikara lurra bera
Lurra da gure alaba
Lurra da gure ama.

Oker goaz aurrera
Gure lurra hiltzera
Biziaren sorrera
Ez igorri lurpera
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Ez ehortzi gure lurra
Gu baikara lurra bera
Oker goaz aurrera
Gure lurra hiltzera.

Tribuak, zenbat tribu
Baleak zenbat bale
Zenbat ur, zenbat oihan
Zenbat hil behar dira?
Munduak uler dezan
Ezin duela izan.

Alda zaitezte denak
Sentimen eta buru
Adimen eta inguru
Alda zazue dena
Ez ehortzi gure lurra
Gu baikara lurra bera
Adimen eta inguru
Alda zazue dena.

This earth is ours to discover
Ours to defend or kill
These trees who once were our playmates
We sent to the lumbermill
The skies are bleeding from wars
And jungles are dying by scores
Our source of life is in danger
Don`t turn your back and ignore.

Hitzak: Xabier Amuriza
Hitzak ingelesez: C. Phillips
Musika: Mitxel Ducau

2.- Ingelesez ageri den zatia euskaratzeko adina gaitasunik ba al duzu? Ziur baietz! Saia
zaitezte, bada…
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27. JARDUERA

IZENBURUA HAINBAT KANTA “BERRI” EZAGUN:
HERRIA ETA HIZKUNTZA B aldea: 11. 1. kanta (26”)

NIGARRA BEGIAN B aldea: 11. 2. kanta (11”)

BIG BEÑAT B aldea: 11. 3. kanta (23”)

TERRITORIO LIBREA B aldea: 11. 4. kanta (22”)

HELBURUA o Euskal musikarekin gozatuta, euskara ikasten jarraitzeko oso
bide baliotsua dela ohartu.

o Testuetatik atera daitezkeen ikasbideen aurrean jarrera irekia
izan.

o Euskal musikan sakontzen jarraitzeko baliabideak eskura jarri.
Besteak beste, honako web hauek:

http://es.geocities.com/emitologia/kantuak/kantuak.doc

http://www.euskalmusika.com/eu/taldeak.html

PROZEDURA 1. Datozen lau kanten melodia-zatitxoak entzun, behar beste aldiz.

2. Lehenik eta behin identifikatu melodia zein kantari dagokion eta
zein kantarik abesten duen.

3. Nahi dituzten estrategiak erabilita kanten letrak lortu.

4. Kantu hauekin eta beste zenbaitekin 30’ minutuko zinta
prestatzeko iradokizuna bideratzen ahalegindu. Musikarekin
batera zenbait ariketa ere proposa daitezke.

ERANTZUNAK HERRIA ETA HIZKUNTZA

…Je vous salue Marie

Iragan egun batez, ostatu batean
bi lagun ari ziren ez ta ba betean;
biak ziren euskaldun zintzoak ustean,
hala ere ezin adi elgarren artean;
entzuten egon naiz umore tristean.

Ez dut osorik hartu baten parabola,
erderaz mintzo baitzen berak jakin nola:
gure herri maiteaz zuela axola,
hau, bere gain beharra, bertzen men dagola,
“Gora Euskal Herria” frantsesez ziola.

Bertzea oldartu zen euskara garbian:
”Gure hizkuntza ez da galduko agian!
Hori dugu berexik guk Euskal Herrian,
gainerakotan gaude bertzen negurrian,
frantses eginak gira joan den aspaldian!”

Bi gizon horietan, zugaitz onekoa
batek ondoa zuen, bertzeak ostoa;
gauza arrado hori ez dut gustokoa,
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mendian bizi arren, dut ikustekoa
gaztainaren aldaxkez jantzirik pagoa.

Bat herria goratzen arrotz baten gisa,
arrotz nahiak berriz herriaren hitza;
gureak ja egin du, gaiten garbi mintza,
lainopean bezala galduak gabiltza,
ez daizke bi nagusi batean zerbitza!

Elgarri direlakotz bi gizon jazarri,
gauza bat bera dute bi pusketan zarri;
erakatxi nahi dut nik puskak elgarri,
gure hizkuntza eta gure Euskal Herri
konparatzen baititut izaite bateri

Anai-arrebak entzun ene aho-hotsa:
izaite bat ez daike hezur hutsez osa;
herria da gorputza, hizkuntza bihotza;
bertzetik berextean bitarik bakotxa,
izaite horrendako segurra hil hotza.

Hitzak: Fernando Aire “Xalbador”
Musika: Mikel Laboa

NIGARRA BEGIAN

Sumatuz euskaldunak, ospetsu nahian,
guretik deus ez duen hizkuntza mihian,
sofritzen egoiten naiz horien erdian,
gutaz ahalgetua, nigarra begian.
Nehoiz etzeraukula, nik ez dut etsiko,
gure kontzientzia atzartzen hasiko;
egungo balentriak ez baitu betiko
odolaren mintzoa ixilaraziko.
O, entzule maitea, otoi barkamendu,
ez badut bozkarioz kantaldi hau ondu!
jostetako gogoa dautate kendu,
aunitz maite duenak aunitz sofritzen du.

Hitzak: Fernando Aire “Xalbador”
Musika: Benito Lertxundi

AMA EUSKAL HERRIA

Delikatua baitut egungo suieta,
hasi aintzin egin dut zonbait gogoeta
gure arteko asko ele entzun eta
euskaldun agertzea ez baita josteta.

Badakit askoz ere nukeela hobea,
nehori ez agertu ene dolorea,
odolaren mintzoa eduki gordea,
nahiko nuke baina ezin dut ordea.

Ama Euskal Herriaz naiz nahigabetua
uztera doalakoz betiko mundua
bere seme-alabez abandonatua
nork barka dezake gure bekatua?

Lehen sartu zitzauzun ezpata zorrotza
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gure etxe nagusi jartzean arrotza
halere ez zitzauzun gelditu bihotza
etxekoen eskutik duzu heriotza.

Zure lekua hartu zuen andereak
gurekin ditu pairatu bereak
amaizunaren dako ez daizke hobeak
ama ukatu duten haur dohakabeak.

Baditaike seme hok noizbait oroitzea
ama zuganik izan dugula sortzea
guhaurrek bilaturik zure ehortzea
jasan behar dugu gastigu dorpea.

Hilobi huntan noizbait norbait balabila
zure izaitearen herrestoen bila
lurpetik entzunen da deiadar bipila:
hemen da ama bat bere haurrek hila.

Hitzak: Fernando Aire “Xalbador”
Musika: Ange Duhalde

BIG BEÑAT

Korrika badator Yeah! yeah! yeah!
Badator Korrika, herri bat mugimenduan
Badator, ta Big Beñatentzat
beste ezinezko misio bat
Mundu bat bildu! da kontsigna
Ezin huts egin gure antiheroiak
Big beat-a erritmo erraldoiaz
Nor ez du martxan jarriko halako deiak?

Gas-Gasteizetik Bai-Baionarat
mende berri bat hasteko dugu Korrika
Buruan mundua makina jendea
Pentsatu globalki eta ekin lokalki ez al da?
Euskaldunak gara eta mundukideak
Uniformetasunetik at gizakiak
Ez kasko transegenikoak, ez zenbakiak
Bizirik, mugaegunik ez baitu euskarak
Modernizatzea bada, izan gisakoa:
barra kodea tatuatu nire ipurdian
Begira ezazu Bib Beat Beñat
Begira ezazu Big Mac behera
Korrika badator Big Beñat buru
Uh, uh, uh, uh, uh, uh
Mundu bat bildu!

Macdonalizazioa, kultur globalizatua
Kontsumitu plastikoa janari azkarra bezala
Uztartzea da bat, bestea ezarpena
Elkartrukatu edo derrigortu ereduak
Big Beñat, babarrunak eta aza popularra
Suge tako mexikarra eta pa amb tomàquet
Gazta eta intxaurrak. Lurra ez baita zolua,
Bazter dezagun behingoz kaka zahar zaharra.

Ttipi ttapa, ttipi ttapa KORRIKA
Ttipi ttapa, ttipi ttapa KORRIKA
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Hitzak eta musika: Fermin Muguruza

TERRITORIO LIBREA

Funtzionariak zelatan ditugu beti:
bazterretik jarraitzen digute patioan,
atzetik jarraitzen digute komunera,
aurretik jarraitzen digute bisitara,
ateko mirilatik zaintzen gaituzte zeldan
eta gure loa ere zelatzen dute.
Haiengandik ezin dugu aldegin
ez patioan, ez komunean, ez bisita
kabinan, ez zazpigarren loan.
Euskara da gure territorio

      libre bakarra.

Euskaraz solasean hasiz gero
hara hor funtzionario bat berehala
ezkutuan gure ondora datorrela.
Ziur ez duela deus ulertzen euskaraz
baina bertan geratzen da zelatan,
espioi filmetako espioiaren moduan.
Dena dela, guk ez diogu euskarazko
lehen ikasgaia ere emanen eta,
gutako batek oharkabean bezala dio:
emukatup tak kogaid erug naedlakezta

          ae neztidnufnok nugud…

Hitzak: Joseba Sarrionaindia
Musika: Dantzut

ARIKETAK

1.- Lau kantaren melodia-zatitxo laburrak dituzue
entzungai. Lehenik eta behin, saiatu identifikatzen
melodia zein kanturi dagokion eta zein abeslarik
abesten duen.

2.- Nahi dituzun estrategiak erabilita, saia zaitez
kanten letrak lortzen eta kantariei / taldeei buruzko
informazioa biltzen.

3.- Kantu hauekin eta beste zenbaitekin 30’
minutuko zinta prestatu ahal duzue. Musikarekin
batera zenbait ariketa ere proposa ditzakezue.
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28. JARDUERA

IZENBURUA HAINBAT KANTA “ZAHAR” EZAGUN:
AITOR-en HIZKUNTZ ZAHARRA B aldea: 12. 1. kanta (20”)

GUK EUSKARAZ B aldea: 12. 2. kanta (19”)

BAGARE B aldea: 12. 3. kanta (18”)

AMA EUSKAL HERRIA B aldea: 12. 4. kanta (23”)

SAUTRELA B aldea: 12. 5. kanta (11”)

AZKEN AGURRAREN NEGARRA B aldea: 12. 6. kanta (18”)

KONTRAPAS B aldea: 12. 7. kanta (16”)

HELBURUA o Euskarak mendeetan zehar izan dituen aitzindariekiko begirunea
agertu. Euskarazko kultur ondasuna baloratzen ikasi.

o Arreta eta begirunea agertu euskararen historiaren lekuko diren
testuak, kantak…

o Euskal musikan sakontzen jarraitzeko baliabideak eskura jarri.
Besteak beste, honako web hauek:

http://www.geoticies.com/kantutegia/Abestiak.html

http://www.euskalmusika.com/eu/taldeak.html

PROZEDURA 1. Euskal Herrian “klasiko” bihurtuta dauden zazpi kantaren
melodia-zatitxoak entzun, behar beste aldiz.

2. Txapelketa modukoa antolatu ea zein(tzu)ek identifikatu
kantarik gehien.

3. Saiatu kantuen letrak idazten, inon begiratu gabe.

4. Horren ezagunak izanik, dagoeneko buruz ez badakizkite,
horietako batzuk ikastera animatu.

ERANTZUNAK AITOR-en HIZKUNTZ ZAHARRA

Aitor-en hizkuntz zaharra
nahi degu zabaldu
munduaren aurrean
gizonki azaldu,
baldin gure zañetan
odolik badegu
euskaldunak euskaraz
hitz egin behar degu.

Zein hizkuntza ederra
Euskara guria
munduan ez da sortu
beste bat hobia.
Usai goxodun hizkuntza
txukun ta argia,
biraorikan ez duan
hizketa garbia.
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Etsaiak aurka dabiltz
euskararengatik,
lehen, orain eta beti
guztiz aspalditik,
lurperatu nahirikan
antzina-antzinatik
ez dute hori lortuko
inongo aldetik.

Euskara galtzeko
ez dago beldurrik,
munduan ez dasortu
hortako indarrik;
sasi jakintsu asko
dabiltz galdu nahirik,
asmo txar horrek guztiak
dirade alferrik.

Gora euskera maitea
zoragarriena
euskaldunen artean
maitagarriena.
Munduan sortu zanik
hizkuntza zaharrena,
gora ta gora euskaldunak
eta gure euskera.

Hitzak: Herrikoia
Musika: Urretxindorrak

GUK EUSKARAZ

Euskara putzu sakon
eta ilun bat zen. (bis)

Eta zuek
denok ur gazi
bat atera
zenuten
handik nekez.
Guk euskaraz
Zuk zergatik ez?

Orain zuen birtutez
zuen indarrez
Euskara
itsaso urdin
eta zabal bat
izanen da
eta guria da.

Guk euskaraz…

Hitzak: Gabriel Aresti
Musika: Urko

BAGARE

Araban bagare
Gipuzkun bagera
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Xiberun bagire
ta Bizkaian bagara,
baita ere Laburdi ta Nafarran.

Guztiok gara euskaldun
guztiok anaiak gara
nahiz eta hitz ezberdinez
bat bera dugu hizkera.

Herri bat dugu osatzen
eta gure zabarkeriz
ez daigun utzi hondatzen.

Bagare, bagera,
bagire, bagara
Euskera azkartzeko
oraintxe dugu aukera.
Euskadi askatzeko
oraintxe dugu aukera.

Hitzak: Bittor Kapanaga
Musika: Gontzal Mendibil eta Xeberri

SAUTRELA

O Heuskara, lauda ezak Garaziko herria,
zeren handik ukhen baituk behar uhen thornuya.
Lehenago hi baitintzan hizkuntzetan azkena,
orai aldiz izanenaiz orotako lehena.

Heuskaldunak mundu orotan preziatu ziraden,
baina haren lengoajiaz bertze oro burlatzen,
zeren ezein skripturan erideiten ezpaitzen;
orai dute ikasiren nola gauza hona zen.

Heuskaldun den gizon orok altxa beza buruya
ezi huyen lengoajia izanen da floria.
Printze eta iaun handiek orok haren galdia,
skribatuz hal balute ikhasteko desira.

Desir hura konplitu du Garaziko naturak
eta haren adiskide orai Bordelen denak.
Lehen inprimitzailia heuskararen hura da;
Basko oro obligatu iagoitikoz hargana.

¡Etai lelori bailelo leloa zarai leloa!
Heuskara da kanpora eta goazen oro dantzara.

DEBILE PRINCIPIUM MELIOR FORTUNA SEKUATOR.

Hitzak: Bernard Etxepare
Musika: Oskorri

AZKEN AGURRAREN NEGARRA

Nora zoaz, euskal gaztea,
arma hori eskutan?
Harmen hartzera deitzen naute
frantsen aldera.
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Eskualerritik urrunduz,
ta atzerrira joanak,
a ze negarra entzunen duzu
Eskualerrietan!

Morts pour la patrie,
Eskuara baizik
etzakiten haiek
Morts pour la patrie.

Gure historian zehar
zenbat malko ta ezbehar;
Landetaratu gindutenekila
dugu orai hil behar.

Bere ama agurtu du
etxolako atarian,
bere amak bisitatuko du
atzerriko hilobian.

Hitzak: Gorka Knorr
Musika: Gorka Knorr

ARIKETAK

1. Euskal Herrian “klasiko” bihurtuta dauden zazpi kantaren melodia-zatitxo laburrak
dituzue entzungai.

2.-Gauza izango ote zinatekete kantu horien letrak gogoratzeko? Hala ez balitz, saiatu
handik edo hemendik letrak eskuratzen.

3. Horren ezagunak izanik, dagoeneko buruz ez badakizkizu, zeintzuk ikastera
animatuko zara?
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