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3. Bideoa: Youtube edo Vimeo (deskargatzeko aukera dago).
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ZER DA EUSKARALDIA?

1. JARDUERA: Zer da Euskaraldia? 
Ikusi bideoak eta komentatu

l Euskaraldia ezagutzeko, 3 bideo labur ikusiko dituzu.

l Ikusi 3 bideoak banaka, eta komentatu: idatzi X edo zure komentarioa (3. or.).

2. JARDUERA: Entzun Euskaraldiko kanta eta 
ezagutu egileak 

l Entzun Euskaraldiko kanta: Gustatu zaizu?

l Entzun berriro kanta eta osatu hutsuneak (4. or.). Kanta osorik, eranskinetan

(10. or.).

l Orain, kantaren egileak ezagutuko dituzu. Ikusi hiru egileen argazkiak eta lotu

aurkezpenekin (5. or.).

l Euskal musika gustuko baduzu, edo kantari hauen kantak ezagutu nahi badi-

tuzu, sartu www.badok.eus gunean. 

3. JARDUERA: Elkarrizketa irakurri eta ulertu

l Arrate Illaro Euskaraldiko koordinatzaileari egindako elkarrizketa irakurriko

duzu, baina galderak kendu ditugula ohartuko zara. Irakurri elkarrizketa eta jarri
galdera bakoitza bere lekuan. (6.-7. or.).

l Ondoren, erantzun galderei: zer da eta zer ez da Euskaraldia?

l Erantzunak zuzenketa-orrian (11. or.).

4. JARDUERA: Bideoa ikusi, testua irakurri 
eta iritzia eman

l Ikusi “Euskaraldia: zer, non, nor, noiz eta nola” bideoa1 eta erantzun “Laburbil-

duz” ataleko galderei (8. or.).

l Erantzunak, zuzenketa-orrian (11. or.).

l Irakurri “Eta zu, belarriprest izango zara?” testua eta azpimarratu ulertzen ez du-

zuna (9. or.). Animatuko zara? Idatzi zure erantzuna eta komentatu tutorearekin. 

https://www.youtube.com/watch?v=wwRbMF9utGk
https://vimeo.com/289248388/513d1c2535
www.badok.eus
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Ikusi bideoak eta komentatu (idatzi X edo zure komentarioak):

1. Bideo-pasartean:

l Grazia egin dit aurpegienak.

l Harrituta nago datuekin, batez beste, %45ek ulertzen du euskara?

l Identifikatuta sentitu naiz amarekin.

l Identifikatuta sentitu naiz okinarekin.

l

2. Bideo-pasartean:

l Identifikatuta sentitu naiz gurasoekin.

l Identifikatuta sentitu naiz tabernariarekin.

l Identifikatuta sentitu naiz tabernako bezeroarekin.

l Ez naiz sentitu inorekin identifikatuta.

l

3. Bideo-pasartean:

l Identifikatuta sentitu naiz Mirenekin.

l Identifikatuta sentitu naiz Anarekin.

l Harrituta nago datuekin, ekimenarekin...

l Euskaraldia ekimen polita iruditzen zait, baina zaila niretzat.

l Ez dakit zer esan ekimen honi buruz...

l
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“HARtU KontRoLA, AUKERAtU RoLA” kanta
Hartu kontrola, aukeratu rola,
esadazu nola, egin dezagun proba!

Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta gau.
Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau.

Hartu kontrola, aukeratu rola, 
esadazu nola egin dezagun proba!

_________________  (1) mingaina, hauxe da gure oraina
Euskaraldia prest Euskal Herrian baita.
Hizkuntza gure indarra, ez galdu zure iparra
jarraitu bidean tiraka ta tiraka.
_________________ (2) ta etxean, herriko dendetan
jende guztia dau alaitasunez _________________ (3)
herriko jaixetan, oholtza gainean
euskaraz bizi nahi dugu 11 egunetan!

Euskaraldia bertan da!

Ahobizi naiz ni, belarriprest adi
zabalduz mezu beti herriz herri,
buelta bat emanez betiko ___________________ (4)
puntu izanez milaka milaka aldiz.
Behin eta berriz ez dau mugarik
aske izan baimen barik
asko, gutxi nahiz ezer ez jakin
disfrutau, ___________________ (5) jendearekin,
neska edo mutil, adiskideekin
irribarre, berba zatoz gurekin
bota belarrira __________________ (6) puntatik.

Itxi ditzagun begiak eta
bi __________________ (7) zabaldu,
nire ahotsak bihotz barruan
dudana esaten al du?

Euskaraldia bertan da!

Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta __________________ (8).
Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau (bis).

Mihiz mihi hemen nago ni, Euskaraldia bertan da!

Ahoz aho narabilenak, Euskaraldia bertan da!

Hartu kontrola, aukeratu rola, esadazu nola.

Egileak:

Las Tea Party dj’s (musika)
La Basu (hitzak eta ahotsa)
Ines Osinaga (ahotsa eta musika)
Maddalen Arzallus (hitzak)

Bete hutsuneak.
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Ines osinaga Urizar 

(Arrasate, Gipuzkoa, 1982) 

Gose musika-taldeko
abeslaria eta soinu-
jotzailea da. Lehenago,
Ekon taldean aritu zen.
Gaztetan, trikitia jotzen
ikasi zuen. Biokimika-
ikasketak egin zituen, 
Bilbon. 

Maddalen Arzallus
Antia

(Donibane Lohizune, Lapurdi, 1990) 

Bertsolaria da. Aita (Jexux
Arzallus) eta neba (Amets
Arzallus) ere bertsolariak
ditu. Donibane Lohizunen
jaioa, Hendaian bizi da. 
Itzulpengintza-ikasketak
egiten ari da, Gasteizen. 

La Basu
Benetako izena: Elena
Caballero Villanueva 

(Etxebarri, 1983) 

Etxebarriko rap-abeslaria
da. 90eko hamarkadan
hasi zen estilo hori jorra-
tzen. raparen munduan,
bera zen emakume baka-
rra Euskal Herrian, eta,
1999an, emakumezkoen
talde bat eratu zuen: 
Jungla Urbana. 2016an,
Izotz erregina izeneko 
diskoa argitaratu zuen,
euskara hutsean. 

Ezagutzen dituzu? Lotuko dituzu irudiak eta aurkezpenak?

ITUrrIA: https://eu.wikipedia.org

Gustuko duzu euskal musika? Bada, jo hona: www.badok.eus 

Kantaren egileak
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https://eu.wikipedia.org/wiki/Azala
www.badok.eus


Elkarrizketa
Arrate Illaro. Euskaraldiko koordinatzailea

«Euskaraldia ez da aldekotasuna
adierazteko kanpaina bat»

Euskaraldiak sortutako mugimenduarekin oso pozik dago
Illaro: «Espektatibak gainditu egin ditugu». Orain, erronka

nagusia da herritarrei esplikatzea zer den Euskaraldia. Eta zer
ez den.

BErrIA (egokitua) / Garikoitz Goikoetxea
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Irakurri elkarrizketa eta kokatu galderak:
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1.
...................................................

..................................................?

Oso onarekin. Espero genuen harrera
ona, ez delako hutsetik abiatu: hainbat
herritan egin dira dinamikak, eta sortu
dute giro bat. Baina espektatibak gainditu
egin ditugu, bai batzordeetan, bai aurkez-
penetako giroan. Osatu dira batzorde ge-
hienak, eta haiekin ari gara
harremanetan, baliabideak eskaini eta ki-
deak prestatzeko.

2.
...................................................

..................................................?

Ez genuen zenbakirik jarri, baina ez ge-
nuen espero 300dik gora izatea. Badakigu
zaila dela proposatutako lankidetza dina-
mika martxan jartzea, zaila dela herrita-
rrak aktibatzea horrelako arnasa luzeko
ekimen batean. Ez genuen espero. Lan
asko da, baina merezi du.

Lanorduak pilatuta, baina ilusioz ari da lanean Arrate Illaro (Getxo, Bizkaia, 1989), Eus-
karaldiko koordinatzailea. Euskaltzaleen Topaguneko teknikaria da. Pozik dago proze-
suarekin. Hankak lurrean izateko deia egin du, halere.

a) Kantitateari ez, kalitateari begiratu nahi diozue. Badaukazue 
beldurra Euskaraldia euskararen aldeko festa bihurtzeko?

b) Espektatiba handia sortu du Euskaraldiak. Horrek berak eragin 
dizue bertigorik edo beldurrik, ez bada ondo ateratzen...?

c) Hilabete inguru Euskaraldia hasteko. Zer sentsaziorekin zaudete?

d) 300 udalerri baino gehiago sartu dira. Helburuak gainditu dira?

e) Eta 11 egun horiek amaituta, zer?
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3.
...................................................

..................................................?

Badakigu indar berezia egin behar dugula
jendeari azaltzen ariketa bat dela, ez dela
euskararen aldekotasuna edo gaitasuna
adierazteko kanpaina bat. Badaukagu
kezka  ondo azaltzeko zein diren ahobizi
eta belarriprest rolen funtzioak, eta zer
den 11 eguneko ariketa. Ez dugu zenba-
kietan jarri nahi fokua: herritarrak hiz-
kuntza ohiturak aldatzen dituen, ikusten
duen bidea hamabigarren egunean jarrai-
tzeko. Hori da garrantzitsua.

4.
...................................................

..................................................?

Gure proposamena da txapa lasai ken-
tzea abenduaren 4tik aurrera: 11 eguneko 

ariketa trinko bat izango da. Helburua da
pertsona zehatz batzuekin egindako alda-
ketak ahalik eta denbora gehienean man-
tentzea. Konturatzen bagara herriko
okinak belarriprest txapa daukala eta
orain arte inoiz ez badiogu euskaraz egin,
hor aldaketa egitea eta eustea. Baina ari-
keta 11 egunekoa da.

5.
...................................................

..................................................?

Sentsazioa daukagu ondo aterako dela:
ikusi dugu zenbat euskaltzale aktibatu
diren, Euskal Herri osoan zenbatek era-
baki duten hau abiatzea. Espektatibei
neurria jarri behar zaie: 11 egun dira. Iri-
tsiko da abenduaren 4a, eta oraindik
gauza asko egongo dira aldatzeko. Baina
bidean urrats bat egiten badugu, ondo
ateratzea izango da.

Erantzun galderei:

l Beraz, zer da Euskaraldia?

l Zer ez da?

7



Laburbilduz

Bideoa ikusi aurretik, erantzun:

l Zure ingurukoekin zein hizkuntzatan aritzen zara?

l Ba al dakizu zure inguruan zenbat lagunek ulertzen duten euskara? 
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Bideoa ikusi eta gero, aukeratu erantzun zuzena: 

1. noiz egingo da Euskaraldia?

a) Azaroaren 13tik abenduaren 3ra

b) Azaroaren 23tik abenduaren 3ra

c) Azaroaren 3tik abenduaren 13ra

2. non egingo da Euskaraldia?

a) Euskaraldia Euskal Herri osoan egingo da eta parte hartzaile ba-
koitzak bere eguneroko bizitzako eremu guztietan euskaraz egiteko
aukera izango du.

b) Euskaraldia Euskal Autonomi Erkidegoan egingo da eta parte har-
tzaile bakoitzak bere lan eremuan euskaraz egiteko aukera izango du.

c) Euskaraldia Hego Euskal Herrian egingo da eta parte hartzaile ba-
koitzak bere eguneroko bizitzako eremu guztietan euskaraz egiteko
aukera izango du. 

3. Euskaraldian parte hartzeko zein baldintza bete behar dira?

a) 18 urte baino gehiago izatea eta euskara ulertzeko gai izatea.

b) 16 urte baino gehiago izatea eta euskaraz hitz egiteko gai izatea.

c) 16 urte baino gehiago izatea eta euskara ulertzeko gai izatea.

4. nortzuk izango dira ariketaren protagonistak? 

a) Ahobizi eta belarriprest.

b) Euskara irakasle eta ikasleak.

c) Euskara hutsez mintzatzen direnak

8
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Eta zu, belarriprest izango zara?

Irakurri testua, eta komentatu:

)

Euskaraz hitz egiten badakizu? Euskaraz hitz egiteko gaitasunik eduki ez
arren, zerbait uler dezakezu? Konturatu al zara, orduan, elkarrekin euskaraz
egin dezakegula? 11 egun euskaraz, egingo al dugu proba?

Belarriprest bazara:

l Euskaraz dakiten guztiei zuri euskaraz egiteko gonbita

egingo diezu. Euskara ulertzen duzula esango diezu.

l Zuk euskaraz edo erdaraz erantzungo duzu, baina

zuri euskaraz egiteko eskatuko duzu.

l Oso garrantzitsua da zure funtzioa, euskara erabil-

tzeko giro babestua sortuko duzulako.

l Ariketa egiten duzun bitartean giro babestua izango

duzu, ahobizi eta belarriprest asko izango baitituzu 11 egunez
Euskal Herrian.

Komentatzeko, idatzi X edo zer esan nahi duzun:

l Ni, agian, animatuko naiz.

l Ni, aurten, ez nago prest; aurrerago, agian...

l

)



Eranskina

Hartu kontrola, aukeratu rola,
esadazu nola, egin dezagun proba!

Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta gau.
Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau.

Hartu kontrola, aukeratu rola, 
esadazu nola egin dezagun proba!

Aktibatu mingaina, hauxe da gure oraina
Euskaraldia prest Euskal Herrian baita.
Hizkuntza gure indarra, ez galdu zure iparra
jarraitu bidean tiraka ta tiraka.
Kalean ta etxean, herriko dendetan
jende guztia dau alaitasunez berbetan
herriko jaixetan, oholtza gainean
euskaraz bizi nahi dugu 11 egunetan!

Euskaraldia bertan da!

Ahobizi naiz ni, belarriprest adi
zabalduz mezu beti herriz herri,
buelta bat emanez betiko ohiturei
puntu izanez milaka milaka aldiz.
Behin eta berriz ez dau mugarik
aske izan baimen barik
asko, gutxi nahiz ezer ez jakin
disfrutau, gozatu jendearekin,
neska edo mutil, adiskideekin
irribarre, berba zatoz gurekin
bota belarrira mingainan puntatik.

Itxi ditzagun begiak eta
bi belarriak zabaldu,
nire ahotsak bihotz barruan
dudana esaten al du?

Euskaraldia bertan da!

Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta gau.
Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau (bis).

Mihiz mihi hemen nago ni, Euskaraldia bertan da!
Ahoz aho narabilenak, Euskaraldia bertan da!

Hartu kontrola, aukeratu rola, esadazu nola.

Egileak:
Las Tea Party dj’s (musika)
La Basu (hitzak eta ahotsa)
Ines Osinaga (ahotsa eta musika)
Maddalen Arzallus (hitzak)
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Kantaren egileak

A- La Basu, Elena Caballero Villanueva
B- Ines Osinaga Urizar
C- Maddalen Arzallus Antia

Euskaraldia. Elkarrizketa. Arrate Illaro. 

1) Erantzun zuzenak:

1c) Hilabete inguru Euskaraldia hasteko. Zer sentsaziorekin zaudete?

2d) 300 udalerri baino gehiago sartu dira. Helburuak gainditu dira?

3a) Kantitateari ez, kalitateari begiratu nahi diozue. Badaukazue beldurra
Euskaraldia euskararen aldeko festa bihurtzeko?

4e) Eta 11 egun horiek amaituta, zer?

5b) Espektatiba handia sortu du Euskaraldiak. Horrek berak eragin dizue ber-
tigorik edo beldurrik, ez bada ondo ateratzen...?

Elkarrizketa osoa ikusteko, jo hona. 

2) Erantzun galderei:

Erantzun zuzenak:

a) Beraz, zer da euskaraldia?

11 eguneko ariketa trinko bat

b) Zer ez da?

Euskararen aldeko kanpaina bat edota euskararen aldeko festa bat.

Laburbilduz,
Euskaraldia: zer, non, nor, noiz eta nola.

Erantzun zuzenak:

1. noiz egingo da Euskaraldia? 

b) Azaroaren 23tik abenduaren 3ra

2. non egingo da Euskaraldia? 

a) Euskaraldia Euskal Herri osoan egingo da eta parte hartzaile bakoitzak
bere eguneroko bizitzako eremu guztietan euskaraz egiteko aukera izango
du: etxean, lanean, eskolan, kalean, lagun artean, aisialdian...

3. Euskaraldian parte hartzeko zein baldintza bete behar dira?

c) 16 urte baino gehiago izatea eta euskara ulertzeko gai izatea.

4. nortzuk izango dira ariketaren protagonistak? 

a) Ahobizi eta belarriprest.

https://www.berria.eus/paperekoa/1835/005/001/2018-05-20/euskaraldia_ez_da_aldekotasuna_adierazteko_kanpaina_bat.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=919&utm_campaign=919
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Euskaraldia: zer, non, nor, noiz eta nola.

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean, Euskaraldia, hamaika egun euskaraz eki-
mena egingo dugu Euskal Herri osoan. Euskaraldia ariketa soziala izango da euska-
raren erabilera areagotzeko, inertziak astintzeko eta herritarron eguneroko
harremanetan hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial eta kolektiboa. 

Baina zein izango da ariketa? Hasi aurretik, galdera batzuk egingo dizkizut.

Zure ingurukoekin zein hizkuntzatan aritzen zara? Senide, lagun, lankide eta herriki-
deekin zein da erabiltzen duzun hizkuntza? Ba al dakizu zure inguruan zenbat lagunek
ulertzen duten euskara? Uste duzuna baino jende gehiagorekin egin dezakezu eus-
karaz. 

Noiz egingo da Euskaraldia? Azaroaren 23tik abenduaren 3ra, hamaika egunez eus-
karaz egingo dugu. 

Non egingo da Euskaraldia? Euskaraldia Euskal Herri osoan egingo da eta parte hart-
zaile bakoitzak bere eguneroko bizitzako eremu guztietan hamaika egunez euskaraz
egiteko aukera izango du: etxean, lanean, eskolan, kalean, lagun artean, aisialdian...

Euskaraldian parte hartzeko, bi baldintza bete behar ditugu: 16 urte baino gehiago
izatea eta euskara ulertzeko gai izatea.

Nortzuk izango dira ariketaren protagonistak? Ahobizi eta belarriprest.

l Ni ahobizi izanen naiz: 11 egunetan euskara ulertzen duten guztiei euskaraz eginen
diet edonon eta edonoiz. Ahobizi edo belarriprest ikurra daramaten guztiekin euskaraz
arituko naiz. Ikurrik eramaten ez badute ere, euskara ulertzen duten guztiekin eus-
karaz eginen dut. Batzuetan, ez dut jakingo parean dudanak euskara ulertzen duen:
ezagutzen ez ditudan guztiei ere euskaraz eginen diet lehen hitza. Gerta daiteke so-
laskideak euskaraz zein erdaraz erantzutea: berdin dio, ulertzen baldin badu, euskaraz
eginen diot. 11 egunetan ahobizi ikurra eramango dut gainean.

l Ni belarriprest izango naiz: 11 egunetan nirekin euskaraz hitz egitera gonbidatuko
ditut mintzakideak. Elkarrizketaren edo egoeraren arabera, nik euskaraz edo erdaraz
erantzungo dut, baina niri beti euskaraz hitz egiteko eskatuko diet ingurukoei, eus-
karaz ulertzen dut eta. Nik ere 11 egunetan belarriprest ikurra eramango dut soinean. 

Orduan, ahobizi edo belarriprest izatea ez dago hizkuntza gaitasunari lotuta? Ez. Eus-
karaz ondo moldatzen den herritarra belarriprest izan daiteke, eta, aldiz, euskaraz
ondo moldatzeko bidean dagoenak ahobizi izatea erabaki dezake. 

Ariketa da gakoa: 11 egunez ulertzen duten guzti-guztiei euskaraz egiteko prest eta
gogoz al zaude? Hala bada, ahobizi izan zaitezke. Horretarako zailtasunak ikusten di-
tuzu, eta askorekin euskaraz egin arren, beste batzuekin erdaraz jarraituko duzu? Or-
duan, belarriprest izan zaitezke, eta ahobizi direnei babesa emango diezu. Bi rolak
dira garrantzitsuak eta beharrezkoak, zeuk erabaki! 

Izen ematea irailaren 20tik aurrera euskaraldia.eus atarian, edo herriko Euskaraldia
batzordearen bidez.

Euskaraldia. 11 egun euskaraz. 
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4Euskaraldia saioa 1

Aurkezlea: Kaixo guztioi! Aizue, hemen nabil jendeari begira eta galdera bat sortzen
zait, agian, noizbait, zuei ere bururatu izan zaizuena: pertsona bati aurpegira begira-
tuta jakin al daiteke zein hizkuntzatan hitz egiten duen? Hauetako zeini egingo zenie-
kete lehen hitza euskaraz? Biri? Lauri?

Bada, sei horiek, denek, ulertzen dute euskaraz. 

Euskara ulertzen duen jende asko eta asko daukagu dagoeneko gure artean; behar
bada, haritu egingo zarete kopuruarekin. Euskara jakin eta ulertzen dugunok Euskal
Herri osoan, bataz beste, ia-ia erdia gara: %45. Eta 35 urtetik beherako pertsonen
artean %65. Hori bai, gauza bat da jakin eta ulertzea eta beste bat hitz egitea.

Esketxa:

Andra heldua: Zer ogi ona ekarri duzun!

Andra gaztea: Eskinako okindegi berrian erosi dugu.

Andra heldua: A, bai? Bada, nik batzutan hor erosi det.

Andra gaztea: Gainera, tipoa euskalduna da. Urte bertan ikasi omen du!

Andra heldua: Euskalduna? Neri beti gazteleraz egiten dit...

Andra gaztea: A, bai? Eta zuk, zer hizkuntzatan hitz egiten diozu?

Aurkezlea: Askotan iruditzen zaigu ezezagunek ez dakitela euskaraz, baina denei
lehen hitza euskaraz egiten hasten garenean, egoera politak sortzen dira sarritan.

Esketxa:

Andra heldua: Kaixo, egun on!

okina: Kaixo, egun on, bai.

Andra heldua: Jarriko nazu horietako ogi bat mesedez?

okina: Honelako bat?

Andra heldua: Bai. Aizu lehengoan honekin nere alaba txoratuta joan zen etxera.

okina: Zure alaba? Txoratuta nirekin?

Andra heldua: Ez, ez, ez...

okina: Eske, oraindik euskara ikasten ari naiz.

Andra heldua: Aaaaaaa, bale... Oso ondo, aizu!

okina: Eskerrik asko!
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Aurkezlea: Kaixo, guztioi!

Aizue, beti esaten da etorkizuna haur eta gazteen esku dagoela, bai, jakina, baina
haur eta gazteek ere zer ikusi hura ikasi egiten dute.

Laguna 1: Eske como son!

Laguna 2: Zer? Nire semea?

Laguna 1: Zurea, nirea, denak. Atzo,  estabamos tomándonos un café en el Arkupe
y les veo jugando a cocinitas.

Laguna 2: Ta?

Laguna 1: Denak erderaz ari ziren, hurbildu eta esan nien: Aizue, umeak, euskaraz
egin. Ba al dakizu zer erantzun zidan txikienak?

Laguna 2: Zer?

Laguna 1: Aizu, gurasoetara ari gara jolasten, eh!

Aurkezlea: Etorkizuna ez dago haur eta gazteen esku, soilik. Gaur egiten dugunak
zeharo baldintza dezake haien jokaera; baina ez haur eta gazteena bakarrik, baita
inguruan ditugun gainerako guzti-guztiena ere. 

Bezeroa: Egun on! Ebaki deskafeinatu bat, mesedez.

tabernaria: ¿Perdona?

Bezeroa: Un cortado descafeinado, por favor

Aurkezlea: Bai, batzuetan, halakoak ere gertatzen dira, baina pazientzia pixkarekin
bestelakoak ere sortu daitezke:

Bezeroa: Egun on! Ebaki deskafeinatu bat, mesedez.

tabernaria: Perdona?

Bezeroa: Ebaki deskafeinatua.

tabernaria: Cortado descafeinado

Bezeroa: Bai, hori da.

tabernaria: ¿De sobre o de máquina?

Bezeroa:- Makinakoa

tabernaria: ¿Grande o pequeño?

Bezeroa: Handia

Bezeroa: Eskerrik asko, zenbat da?

tabernaria: Bat eta hogeita hamabost.

Bezeroa: Oso ondo

tabernaria: Ikasten, poliki-poliki!

Aurkezlea: Jende asko eta asko dago euskaraz ulertzen duena, eta horiekin ere eus-
karaz bizi gaitezke neurri handi batean. Hala bedi! Agur eta ondo bizi.
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Aurkezlea: Kaixo guztioi! Eguneroko bizitzan zenbat ohitura ditugun denok ere barru-
barruraino sartuta. Eta zer esanik ez hitz egiterakoan. Hori bai, nahi izanez gero, eta
adi samar jarrita, gauzak dezente hobetu litezke. 

Esketxa

Bulegaria 1: Zubilan?

Bulegaria 2: Si, que quiere?

Bulegaria 1: Ana Garciarekin hitz egin nahi dut.

Bulegaria 2: Ana, la asesora juridica?

Bulegaria 1: Bai, hori da, bai.

Bulegaria 2: Ahora mismo le paso.

Ana Garcia: Digame?

Bulegaria 1: Egun on, Ana Garcia zara?

Ana Garcia: Bai, soy yo.

Bulegaria 1: Miren Gonzalez naiz eta bilera jartzeko deitzen dizut.

Ana Garcia: A, bale? Bihar ondo?

Bulegaria 1 (Miren): Goizean bada, bai.

Ana Garcia: 11etan?

Bulegaria 1 (Miren): Primeran! Hortxe izango naiz.

Ana Garcia: Bihar arte!

Bulegaria 1 (Miren): Bihar arte.

Bulegaria 3: Ez dakit nola konpontzen zeran baina beti lortzen duzu bestaldean eus-
kaldunak egokitzea.

Bulegaria 1 (Miren): Ez duzu, bada, pentsatuko beti zortea izango denik, ezta?

Aurkezlea: Jende asko eta asko dago euskara ulertu behintzat egiten duena. Eta
ahobizi jokatuko bagenu guztiok aurrera pauso handia emango genuke. Nahikoa da
hizkuntza ohitura gutxi batzuk aldatuta. Ba la dakizue zer den euskaraldia?

11 egun euskaraz egiteko saiakera. Hizkuntza ohiturak edo dauzkagun inertziak aldatu
nahi dira. Euskal Herri osoko 300dik gora herrik eman dute izena oraingoz, eta oso
sinplea da eskatuko zaiguna: Euskaldunok ahoa bizi, egin beti lehen hitza euskaraz.
Eta aurrean duzunak ulertzen badizu, segi euskaraz lasai. Hori eskatuko diegu euskara
ulertu bai , baina egiten ez dutenei: belarria prest izateko; hitz egin dezatela nahi
duten hizkuntzan, baina guri euskaraz bizitzen laguntzen badigute, primeran! 

11 eguneko proba izango da aurtengoa, azaroaren 23 tik abenduaren 3ra. Onena,
gaur bertan hastea beroketa-ariketak egiten, ondo bizi! (Ez dakit nik euskaraldiaren
antzekorik egin ote den munduan...)

4


