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Galtattirik izan zeitan ager araztea zertan den eiiskalzaletarziina Basabii
riian eta bereziki eskolan eta literatiirgintzan. Bestalde deliberatti niian ere bai
bizi piiblikoaren aipatzeak merexi ziiala zeren iidiiri beitzait eiiskalzaletarzii
na etxearen edo eskolaren eremii hertsietan egoiten balinbada xahU dela.

Halerik ere ezin iika eskolak bereziki, izigarriko garrantzia badiiala, XXI.
mente honen hatsarrean hizkuntza baten iraiipenaren segiirtatzeko: ikus dela
ko hizkuntza «handiek» miindii orotako eskoletan erakatsirik eta ezagiitiirik
izaiteko egiten diittien indarrak. Arren gure eiiskara txipiarentako nola ez lei
teke izan ber gaiiza?

Diiala urte bat eta zerbait haboro, miindii mailako erakunde batek (Unes
co nik uste) hizkuntzen galtzeari biiriiz erran ziian, nahi balinbada mintzaje
bat bizi dadin, bere haurren %30-ek piirii eskolan ontsa ikasi behar dUela.

Orai ikus dezagiin Basabiiriian gaiizak zertan diren. Gure eskualde txipi
an him eskola elebidiin atzamaiten diigii, zaharrenetik berrienealat direnak:
Alozeko ikastola, Atarratzeko eskola elebidiina eta azken sortiia, aurtenko sar
tzean bortak zabaltii beitiltii Altzaiko eskola elebidiina. Hots, hiro eskola ho
rier esker BasabUriiko haurren %25-ek eiiskaraz ere bai zerbait ikasten diie,
denboraren erditan!

Bestalde aipatii behar dira, ibilkari batek eskoletan emaiten diitiian eiis
karako klaseak, Basabiiriiko eskola giizietan igaraitzez (Santa Grazi, Larraine,
Montori, Ligi, Liginaga eta Gamere) bena astean oren bat edo biga baizik ez
diie hartzen sistema horrekin haurrek.

Dena den, batean edo bestean, BasabUriiko 10 urtez peko haurren %65
ak eiiskarako kurtso zerbait iikeiten dii. Ez da aski prefosta, bereziki elebidUn
sailetik kanpo direnentako bena ezin daiteke iika, heben ere bai EiiskaldUnek
beren mintzajearen aldeko arrenkiira badiiela. Eskolarekin iirrentzeko, ez diit
ahatze behar prefosta gure kolegioan, astean hiro orenez, gazteek hartzen ahal
diitiien eiiskarako klaseak (%45).
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Literatiirgintzan ere bai, amini bat ikertzen hasi ondoan, aitortli behar dlit,
hatsarrean nik uste beno izen haboro zerrendakatii ahal liken dlidala, nonbait
horrek erakasten beitli, eskoletako haur eta gazteek eliskaraz irakurtzen ikas
ten balinbadlie pasta badlikliela. Izen aipatzen hasten den orok prefosta irris
klia hartzen dli norbaiten ahaztea, alabena egin dlit eta ihork ere ez ltike baz
tertlirik senditii behar. Lehen lehenik Eliskaltzaindiko jenteak aipatiiko dlitlit,
Txomin Peillen eliskaltzaina eta Junes Cazenave ohorezko eliskaltzainaren ize
nak besterik gabe emanez, mlindli orok ezaglitzen beitiitii. Bena besterik ere
bai bada eta nahas mahas aipa nitiro Niko Etxart edo J. Louis Aranblirli-Bi
dabe kantore egileak, Robert Larrandablirli eta J. Dominique Iriart berriki Ba
sablirliko bortiietaz liblirli eder bat argitalatii dlienak, Socaros kazetaritzan ari
dena eta nihaur ere bai, apaltarzlin handienarekin litztilpengintzan edo nobela
llablir idaztera iseatii dlidana.

Azkenik, erran nlian bizi pliblikoa ere bai aipatli behar zela eta hala egi
nen dlit zeren eta hor baita hobekienik ikusten zer lekli dlian egiazki hizkun
tza batek herrialde batetan. Aitortli behar da gurearena ez dela izigarri handi,
bena bi galizetan plirli merexi dli, nik uste aipatzea, hau da bide seinaletan eta
ktiltiir egintzetan. Gure bide bazterretan geroago eta lisliago ikusten dlitiigli
elebidlin bide seinaleak eta amini bat pentsamentiikan hasten balinbagira, nork
erranen zlian, orai dela hogei urte hoia zatekeala? Arren aitzina ari gira. Urren
tzeko, nola ez aipa prefosta, Xiberoako jei nausiak diren pastorala eta maska
radak? Non heben beno hobeki begiratii dira eliskaraz emaiten diren lisantxa
aldian zahar eta modemizatli horik? Ihon ere, eta hori zertako? Zeren heben
beita hobekienik begiratii jei horien ekei baitezpadakoa den eliskara.

Hitzaldi xlime honen lirrentzeko, hona zer diren bereziki azpimarratii na
hi nlitiikean bi galizak: jente ezkorrek ez bezala ene ustez, eliskararen aldeko
kontzientzia pizten edo arrapizten ari da memento hontan Basablirlian eta pro
batzat dlit Altzaiko eskolaren aurtenko lirratsa eta bestalde, xiberotar eta elis
kaldlin oroer eman nahi neikeien gomendio eta aholklia da, gure indarrak oro
gazteer blirliz egin behar dlitligtila, orotan eta beti eliskaraz elestatzez, bai hai
ekin, bai gure artean.


