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B A D U G U ,  B A D A G O   
 

E U S K AR A R I  B U R U Z K O  I B I L B I D E A  

 

D B H K O  L E H E N  Z I K L O K O  I K A S L E E N T Z A T  

 

San Telmo Gizarte Museo bat da, euskal kulturaren alor guztiak jorratzen dituena, 

erakustareto iraunkorretan edota aldi bateko erakusketetan zein tailer edo 

bestelako jardunbideetan.  

 

“Badu, bada” aldi bateko erakusketaren ondotik, San Telmo Museoak “BADUGU, 

BADAGO” euskarari buruzko ibilbidearen bidez, bisitariek euskararekin dituzten 

harreman motak agerrarazi nahi dira. Azalez proposamen arin eta jostagarriak 

diren arren, edukiz mamitsuak eta zer pentsa ematen dutenak dira.  

 

Halaber, proposatzen den ibilbidea, ohiko gidatua baino, dinamizatua da. Alegia, 

dinamizatzaileak taldea xaxatu, zirikatu, hitz egitera animatuko du, galderekin, 

proposamenekin, hitz jokoekin… Bisitariaren jarrerak aktiboa izan behar duenez, 

haien esperientziak eta iritziak, parte-hartzeak eta bizi diren inguru 

soziolinguistikoak interesatzen zaizkigunez (zenbat hizkuntzatan bizi diren, eta 

nola bizi duten –dugun– hizkuntzen arteko dantza hori), dinamizatzaileak 

bideratuko du jarduna, arina eta bizia izan dadin, bai erakustareto iraunkorretan, 

bai hezkuntza-tailerrean   

 

Horrexegatik ere, hemen egiten diren aktibitateen proposamena orientabide bat 

baino ez da, taldearen arabera molda daitekeena. Ez da ibilbide itxia, bada, 

proposamen irekia baizik. Taldeak bisita autonomo bat egin nahi badu, museoko 

dinamizatzailerik gabe, hementxe ditu egin daitezkeen ariketen adibideak, 

lagungarri; baina irakasleak edo arduradunak askatasun osoz erabaki dezake 

nolako ibilbidea egin.  

 

Ordenari dagokionez, ez da garrantzizkoa lehenik tailerrean jardutea eta gero 

erakustareto iraunkorretan edo alderantziz. Areago, askatasun horrek 

ahalbidetzen du bi talde batera aritzea, bata espazio batean, eta bestea, bestean. 

Kontuan hartuta ariketa egoki gauzatuko bada taldeek gehienez 25na lagunekoak 

izan behar dutela, horrela denbora berean bi ikasgela edo autobuskada bat egon 

daitezke. 

 

Jarduera osoa egiteko, ordu eta erdi kalkulatzen da. 
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Bisitaldiaren nondik norakoak: 

 

Bisitaren hasiera, harreran edo, eguraldi ona eginez gero, plazan bertan: 

Ongietorria, Museoaren aurkezpena eta egin beharreko bisitaren nondik 

norakoak. 

 

HEZKUNTZA-TAILERREAN: 

 Bertan egin beharreko aktibitateen gauzatzea. 

 

GOIKO SOLAIRUKO klaustroan eta industrializazioari buruzko erakustaretoan: 

Industrializazioarenaz gain, klaustroko lau aldeetan ariketa bana dago, eta 

azkenekoan bukatzen da bisitaldi dinamizatua.  

 

Bisitaldia bukatzeko:  

Hain zuzen klaustroko azken ariketaren ondoko euskarari buruzko modulu 

elkarreragilean, nahi izanez gero, ikasleek ukipen-pantailan aritzea izango 

dute, ikusitakoaren errepaso modura: edukiak bisitaldiarenak dira, era 

ludikoan aurkeztuak. 

Bertatik hurbil dagoen dorrerantz joanda, jaitsi eta dendan barna 

harreraraino bueltatu; handik plazara atera daiteke edo, lehenago egin ez 

bada, Hezkuntza-Tailerrera jo, azken ariketak egiteko.    

 

 

 

 



 
 
 

 “BADUGU, BADAGO” euskarari buruzko ibilbidea: DBH 1. zikloko irakasleentzako koadernoa    

Zuloaga Plaza, 1-20003  Donostia / San Sebastián  
 T (00 34) 943 48 15 80 / santelmo@donostia.org  3 

  

 

 

Bilintxen, ilbeltzaren, 
liburuen, karten eta 
pegatinen ariketak 

GOIKO SOLAIRUA 
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SOINUAK MUNDUAN DAUDE,  

BAINA HIZKUNTZAK… GURE BURUETAN  

 

LEHENENGO ARIKETA: HITZETIK HIZKUNTZARA 
 
Zer dira hizkuntzak? Soinuei zentzua emateko moduak.  
Hitzek mundua izendatzen dute, eta hitzen arteko konbinazioek munduan dauden 
elementuen arteko harremanak iradokitzen dituzte: 
Elurra / mendia  elurra ari du mendian, edo ari zuen, edo elurra urtu da… 
Saharan ez dute elurra esateko hitz askoren beharrik. Inuit edo eskimalen 
hizkuntzan, berriz, zuritasuna agertzeko hitz pila daukate. Bistan da zergatik.  
 
Hortaz, hizkuntza guztiek mundua deskribatzen dute. Gauzak konplikatuxeagoak 
dira, ordea: mundua deskribatu baino areago, hizkuntza bakoitzak “bere munduak” 
sortzen ditu, hitzen balio “neutroaz haragokoak”.  
Metafora hitza poesiarentzat erabiltzen da. Baina, hein handi batean, hizkuntzak 
dira berez metaforikoak, esamoldeak tai gabe eta konturatu gabe erabiltzen ditugu 
eta. Adibidez: 

Ahuntzaren gauerdiko eztula / Iazko haizea (batere baliorik gabeko zerbait) 
Astegun buruzuria (laneguna) 
Erromako zubia (ortzadarra) 
Zozoak beleari… ipurbeltz (akastunak beste bati akats bera leporatu) 
Garizuma baino luzeago / Erramu eguneko meza baino luzeago (oso-oso luzea) 
Ezpainetan bizarrik ez (argi mintzatu) 
Oilo bustia (koldarra) 
Kale gorrian (miserian) 
Gorriak ikusi (egoera latzak pairatu) 
Zorri piztuak (aberats berriak) 
Esku-dantza izan (elkar joka aritu) 

 
Edo eratorritako hitzak darabiltzagu, oso bestelako zentzua hartzen dutenak:  

Urardotu (erdaraz, zentzu berarekin, descafeinar) / Atsotitz / Indargabetu / Harreman / 
Miru-buztan edo harreme zurgintzako teknikak (erdaraz ere, cola de milano eta 
machihembrar) / Sorgin-orratz intsektua / Bekaitz (begi gaitz) / Doministiku (dominus 
tecum: izurriteetan jende askok usin egin eta berehala hiltzen zelako, azken hitzok entzun 
zitzan) / Txindurritu / Buruhauste… 

 
Horregatik, itzultzen zailak direlako, edo beste hizkuntza batean esanda beste 
kutsu bat hartzen dutelako (kultua edo besterik gabe “finagoa”, barregarria, 
mespretxuzkoa, zientifikoa, internazionalagoa, ofizialagoa, sasiletratuarena…), 
edo “oraindik” euskaraz izendatu ez diren errealitate berriak direlako, eta gero eta 
hizkuntza gehiagorekin harremanetan gaudelako, maiz zuzenean txertatzen ditugu 
beste hizkuntzetatik hartutako esaldiak, euskaraz ari garela:  

All right / Last but not least / Made in / Time is money / Tweet  
Cap i cua kapikua (buru eta buztan, katalanez) 
Coitus interruptus / delirium tremens / In medio virtus  
Dolce vita / dolce far niente / Traduttore, traditore 
Eureka! (Aurkitu dut!) edo Hara kiri (sabel mozketa), eta abar. 
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BIGARREN ARIKETA:  

EUSKAL HERRIA… EUSKARAREN HERRIA? 
 
 
Zenbat hizkuntza daude munduan? Eta Europan?  

Zenbat dira ofizialak? 

Nolako indarra dute ofizialtasunik gabeko hizkuntzek?  

Zenbat estatu elebakar daude Europan? 

Zenbat hizkuntza mintzatzen dira estatu bakar batean? 

 

 

Zenbat euskaldun daude zuen herrian?  

% zenbat dira horiek?  

Adinaz nola banatzen dira?  

Hiztun kopurua eta hizkuntzaren bizitasuna gauza bera dira?  

 

Sare sozialak eta euskara 

Teknologia berrien bidez komunikatzen zarete?  

Txioka ari zarete? Edo tweet egiten duzue? No decís ni pío?  

Edo nahasi egiten dituzue hizkuntzak?  

Akats ortografikorik bai? Nahita ala nahi gabe? Garrantzirik 

ematen al diozue grafiari? Mendeetan zehar, hizkuntza idatzia 

goi mailako kulturaren parekotzat hartu izan da. 

Gauzak aldatzen ari al dira, zuek aldatzen ari al zarete? 

Lehen belaunaldi digitala zarete, eta lehen belaunaldi poliglota, 

gutxienez hiru hizkuntza ezagutuko dituena, eta ikus-entzunezko 

baliabideei esker idazkuntzaren behar handirik ez omen duena. 

Halako munduan, nola ikusten duzue zuen burua? Euskaldun? 
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HIRUGARREN ARIKETA: JAKITEAK EZ DU OGIRIK JATEN 

 
EUSKARA, GUREA… ZENBAT HIZKUNTZEKIN BATERA? 

 
 

Noiz egiten duzue euskaraz eta noiz erdaraz? Noiz biak batera? 
Eta beste hizkuntzetan ere egiten duzue? 

Zuek erabakitzen al duzue uneoro zein hizkuntza erabili, ala 
besteen nahietara moldatzen zarete? 

 
 

Hizkuntzen bizikidetzaz ari garela: elebitasuna/diglosia 
Bi kontzeptuak bereizten al dituzue?  
Bata teorikoa da: bi hizkuntzak jakitea 
Bestea, praktikoa: noiz, non, nola, norekin eta zertarako 
erabiltzen den hizkuntza bat edo bestea.  
Praktikan, gehiago gara diglosikoak elebidunak baino, hizkuntza 
bakoitzak “bere esparruak” dituelako. 
Eta, jakina,  “Euskañola” ere badago, nahasketa:  
¿Qué dijo el cura de Obanos? Bebamos. El de Eriz? Edan (de)zagun berriz. El de Puente (la 
Reina: Gares)? Edan (de)zagun fuerte. El de Larraga? Edan (de)zagun barra-barra 
 

Topa egiteko formula, Nafarroa Erdialdea XIX. mende hasieran 
eskualde ia guztiz euskaldun izatetik XIX. mende bukaeran ia 
guztiz erdaldun izaterainoko prozesua erakusten duena.  
Elebitasuna etengabeko dinamikan dago, ez da inoiz gelditzen. 
Hizkuntza biak aberasteko prozesua izan daiteke; baina 
gehienetan hizkuntza batetik bestera iragateko prozesu hutsa 
izan ohi da. 
 

Euskarak azken bi mila urte honetan bizirik eutsi dio, latinarengandik 
eta haren ondorengoengandik etengabeko maileguak hartu dituelako. 
Zer izango da euskañola, euskara gaztelaniaren magman disolbatuko 
duen prozesua, ala euskarari beste mende batez bizirauteko aukera 
emango dion baliabidea? Soluzioa, segur aski, orekan egongo da.   
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LEHEN ETA ORAIN, EUSKARAZ NONAHI 
 
 
Goiko klaustroan eta industrializazioaren erakustaretoan egin 
beharreko ariketak 
 
 Halako maitasuna nork sentitzen zuen gerren artean? 

Begui urdiñac dituzu eta 
arpegui zuri-gorriya 
nere biyotzac maite zaituben 
aingueru zoragarriya 
 

(Bilintxen bertsoa, Bigarren Karlistadaren atalean)  
Nolakoa iruditzen zaigu gaur egun:  

erromantikoa, xamurra, kursia, grinatsua, sutsua, lizuna, garbia… 

 
 
Zein hilabete da ilbeltza?  

Euskalduna: berpiztu, esnatu eta bilatu! 
(urtarrila: Euskal Pizkundearen aldizkari batean bilatu) 

 
 
Nola idazten zen eskolan euskaraz, batua baino lehen?  

Xabiertxo eta halako testu-liburuetan: erre tiletaduna, hatxerik 
ez… 

 
 
Karta-jokorako bi aitona ditut: bata Lapurdikoa eta bestea… 

Eskimala: Industrializazioaren atalean, Gasteizko Heraclio 
Fournier lantegiari buruzko sailean 

 
 
Pegatinaz pegatina, bilatu falta dena:  

Euskara kalera, lantegira… 
 Eskolara  

Trantsizioaren garaiko pegatinen artean, ofizialtasuna eta 
bizitasuna uztartu nahian. 
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E r a k u n d e  l a g u n t z a i l e a k :         
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
P a t r o n o  p r i b a t u a k :  

 
 

                  
 

 

 

 
 

                                 
 
 

 


