
«El vasco de hoy»
metodoa
(Ohsr batzuk Joxe loan G. de Txabarri'k
a/dizkari hontan
idatzitako txostena dala ta)

l. Basterretxea (Oskillsso)

Mila esker G. de Txabarri jauna, zu
re txosten luzeagatik, baita nere oha
rrentzat aldizkari honran tokia ematea
gatik ere.

Nere «currículum vitae»n hutsune
bat betetzen basten naiz:

Inglesezko katedratikoa naiz. 1960-
garren urtean irabazi nituan oposizíoak
Madril'en. Nere beste tituluak baino
garrantzi handiagoa dauka euskarazko
metodo bat egiteko inglesezko katedra
tikoa izateak. Honegatik uste izan dut
egokia dala azalpen hau hemen ipin
tzea.

«Oskillasok 20 urte luzez irakatsi du
ingelesa eta harnar urtez euskara.»
Honek eztu inportantzirik, baina ez

ta egia. 30 urte igaro ditut inglesa ira
kasten: urte bi inglesa ta frantsesa, ha
mazortzi urte inglesa bakarrik eta ha
mar urte inglesa ta euskara.

«Nire eritziz, metodo hau erabiltze
ko, ahalrnen kognostiziboa nahiko gara
turik izan behar du pertsonak, hau da,
gutxienez 13-14 urte, eta gaztelerare
kiko konparazioan tajuturik dagoenez,

erreferentzi hizkuntza honen ezagupen
gramatikal oinarrizkoa behar du.»

«El vasco de hoy» ikasteko, pertso
nak eztu behar beste edozein metodo
bat ikasteko baino «ahalmen kognoszi
tibo» garatuagorik, Berran agertzen di
ran erderazko oharrak eztira beharrez
koak, ken daitezke danak. Ikasleek ez
takite euskaraz eta beharrezkoak dituz
te erderazko azalpenak, batez ere ira
kaslerik eztaukatenek, Batzuk eztute
ulertuko dana, baina beste askok bai.
Ezta ajola, erderazko azalpenek eztute
osatzen metodoaren oinarria. Eztut
egin irakasleentzako líbururik eta ira
kasleek eta irakaslegabeko ikasleek be
har dutena kontuan edukirik, oharpen
guztíak ipini ditut bertan erderaz. Au
todidakten onerako asko Iuzatu dut li
burua. Azalpen luzeak, Modismos y vo
cabulario ta irakurgaien erderazko azal
penak irakaslegabeko ikasleentzat ípini
ditut.

«Oskillasok irakasbide luze honetan
izaniko esperientzia euskararen irakas
kuntzari eskaini nahi izan dio» ... «Bas
terretxeak sintesi lana egin nahi izan
dm>... «aurrerabide horiek kontutan



ltzulpenak eta lankidetzak

harturik, egileak bereziki landu nahi
izan ditu aditzaren irakaste-modua, jos
kerarena, ergatiboarena eta intonazio
arena» ... «bere etitiziz, orain arte argi
taratutako metodoek ez dituzte jasotzen
hizkuntzalaritza eta pedagogía mailan
bigarren hizkuntzen irakaskuntzarako
egin diren aurrerabideak.»

Eztitut ulertzen nik zure nabi izan
d« eta bere eritziz horiek. Nik eztiot
«eskaini nahi izan» nere esperientzía
euskararen irakaskuntzari. Hasi nintza
nean eskaini nahi izan banion, hamar
urteko ahaleginak egin ostean, euskaraz
ikasteko egin dudan metodoa bukatu
ostean, ezin diteke esan «euskararen
irakaskuntzari eskaini nahi izan dioda
nik»; «nahí izan diodala» esatea egia
ezkutatzen saiatzea da, eskaini nahi nio
na eskaini egin diot. Uste dut agerian
dagoela eztala izan asma bat bakarrik,
bukatutako eta osatutako eginkizun
bat baizik.

Nik eztut aditzaren irakaste-modua,
joskerarena, ergatiboarena eta intona
zioarena berezikí landu nahi izan. Asko
dira honelako gaiak landu nahi izan di
tuztenak, baina neroni naiz aditza den
bora laburrean eta intonazioa irakasten
dakian euskal irakasle bakarra. Orain
arte argitaratutako metodoek, hizkun
tzalaritza eta pedagogía mailan, biga
rren hizkuntzen irakaskuntzarako egin
diran aurrerabideak jasotzen ez dituz
tela, ezta nere eritzia, agirian dagoen
egia baizik.

«Basterretxeak ez die aholkatzen au
todidaktei bere metodoa erabiltzea.
Zein arriskurekin aurki daitezkeen argi
eta garbi azaltzen die lehen liburukia
ren hitzaurrean.»

Eee! Kontuz, kontuz! Nik eztut esan
holakorik ... Argi ta garbi azaltzen die
dala esatea ere! ... Hona esandako hi
tzaurrean irakur daitekena:

«Aunque el método no está concebi
do para ser estudiado sin profesor, no
se ha dejado de tener en cuenta que
hay muchos estudiantes de vasco que
no pueden o no quieren asistir con re
gularidad a una clase y ello ha contri-
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buido a aumentar la extensión del tex
to.»

«Ante todo hay que estar en guardia
contra los peligros a que el alumno au
todidacta se expone. No teniendo quien
le corrija, puede cometer errores siste
máticos difíciles luego de desarraigar y
que cometerá siempre que se le presen
te la ocasíón.»

«El máximo peligro está en la pro
nunciación y en especial la entonación,
aunque hoy en nuestro país el estudian
te de vasco no le dé a esto la menor im
portancia. Cuando se estudia una len
gua viva esto es muy importante. El
vasco no es una excepción. Para redu
cir al mínimo este peligro, el alumno
autodidacta deberá emplear las cintas
magnetofónicas y frecuentar el trato
con euskaldunes.»

Autodidakten arriskurik handiena,
behar dan bezelako entonazioa ikasi ga
be, erderazko entonazioarekin bastea
da. «El vasco de hoy» da entonazioa
azaltzen duan metodo bakarra, Nola ez
tiet aholkatuko autodidaktei nere me
todoa erabiltzea? Ezin aholka dezaio
ket inori euskaraz ikasteko egin dan
metodo moderno bakarra erabil ezte
zanik.

Zuk eztabaidagarritzat daukazu «me
rezi duen ala ez arazo honi (intonazio
ari) hainbeste garrantzi emateak. Asko
ren ustez -diozu zuk- bigarren hiz
kuntzaren irakaskuntzan intonazioa ar
datz gisa hartzeak prozesua zaildu bes
terik ez du egiten.»

lntonazioa behar bezela irakasteak
eztu zailtzen prozesua. Irakasten da
nean, ezta hartzen intonazioa ardatz gi
sa, hasieratik eta bide batez irakasten
da, eta berdin tardatzen da, nahiz er
dal intonazioarekin nahiz euskarazkoa
rekin ikasten. Beste alde batetik, eus
karazko intonazioari garrantzirik ema
ten eztionak eztu rnaite euskara. Erde
razko intonazioaz ikasten duenak eztu
ikasten euskaraz,

Elkarrizketak eta mekanismoak osa
tzen dute metodoa. Metodoa bigarre
nez estudiatzen danean, komeni da ira-
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kurgaiak ikasi ta ariketak egitea. Beha
rrezkoa danean, «Modismos y vocabu
lario» delako atalean hila diteke ulertu
eztana.

«Giltzarrizko hitz hauek euskalki
desberdinetan dituzten era desberdine
tan azaltzen dira, bai lexiko mailan
(apaiza = apeza = abadea) bai aditz
mallan (esan dio = erran dio = esan
deutso) bai morfologian (elkarrekin =
alkarregaz).

Hona zer diodan atal honi buruz le
henbiziko liburukian, 74garren orrial
dean:

«El alumno oirá expresiones que se
apartan de las que va estudiando y le
convendrá entenderlas. La sección pala
bras clave le ayudará a ello. Esta sec
ción debe dejarse para el repaso y no
debe practicarse oralmente. Sólo debe
leerse unas cuantas veces sin otro ob
jetivo que el de entenderlas cuando
aparezcan escritas o al oírlas decir a
otros. No se olvide que el euskara no
está unificado y que solamente previa
comprensión de todos los dialectos por
parte de la masa euskaldún puede lle
gar un día en que lo esté de verdad.

«En esta sección solamente se inclui
rán palabras importantes, sea por su
difusión en el euskara oral, sea por su
empleo literario.»

«6.4. GRAMATIKA IRAKASTE
DEDUKTIBOA»

«'El vasco de hoy' metodoak grama
tika-azalpen ugari eskaintzen ditu.»

Edozeinek uler dezake eztutela osa
tzen azalpen hoiek metodoaren oinarria
eta bakarrik bidebatezko azalpen jakin
garriak bezela ematen dirala.

Metodoen evoluzioa ezagutzeko me
todo asko aztertu behar dira. Esan du
dan bezala, ni 30 urte egon naiz ingle
sezko katedran (10 urte oposizioak ira
bazi baino lehen, baina betl katedratiko
baten lekuan). Denpora guzti hortan
ezta argitaratu Españan inglesezko me
todo bakar bat ere nik zeharo aztertu
gabe. Beti bidaltzen zidaten niri duba-
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rik, argitaratzailearen bezuza bezela,
agertzen ziran metodo guztien ale bana.
Inglaterra ta USAn agertzen ziran guz
tiek ere propaganda ugaria bidaltzen zi
daten, eta batzuetan ordaindu gabeko
aleak ere bai. Zergatik? (galdetuko du
zu beharbada). Ba nik autatutako meto
doa izango zalako urte hartan nere ins
titutoko ikasle guztiek, nahiz ofizialek
nahiz libreek, erosi behar izango zute
na, ta kolejioak eta dana kontuan har
tuta, metodoaren argitaratzaileentzat
nere auteskundeak mila edo bi mila bat
ale saltzea ekarriko zuelako. Iraileko
azterketak bukatzen ziranean, nik ha
mabost edo hogei egun ematen nituan
liburu hauek aztertzen, Honela, urterik
urte jakiten genun inglesezko katedra
tikoek nolako evoluzioa ematen zan
hizkuntzen (eta batez ere inglesaren)
irakaskuntzan, Inglesezko katedratiko
guztiek, edo gehienek behintzat, En
glish Teacbing Forum aldizkaria har
tzen gendun. Azaletik azalera irakurten
genun aldizkari .hontan agertzen ziran
hizkuntz pedagogiako gauza berri guz
tiak eta berran azaltzen zituzten euren
esperientziak mundu guztiko irakasle
askok.

Noiz esan daiteke metodo moder
noak jaio zirala? 1942-43garren urtean
(Espafiara 1956garren urtean heldu zi
ran). Non? USAn, Michigan'go Univer
sidadean. Nortzuk sortarazi zuten ira
kaskuntz iraultza hau? Dr Fries'ek,
Dr Lado'k eta euren laguntzaileek
(Dr Fries, Dr Lado and staff). Orduan
jaio ziran metodo moderno guztiak.
Beste aurrerakada batzuk ere eman di
ra ordutik bona: CREDIFena eta, azke
neko urteetan, Europako Conseil dela
koarena, baina danak hartu dute oina
rritzat Dr Fries'ek eta Dr Lado'k egin
zutena. Inglaterran egiten dira gaur
metodorik politenak eta modernoenak,
baina besteek asmatutakoa oso ondo
erabilten ikasi badute ere, inglesek ez
tute asmatu ezer. Esandako aurrerape
nik azkenekoa (hots, Conseil de l'Euro
pe delakoarena) beranduegi heldu da
nere metodoan sartzeko. 1970garren
urtean hasi nintzan liburua idazten eta
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orduraino Iortutako aurrerapenak baka
rrik euki ditut kontuan.

Guberina'k eta Rivenc'ek asrnatuta
ko método audiovisuala ezta egokia eus
karaz irakasteko, Ezin daiteke sartu
euskal aditza euren eskemetan.

1970garren urtean Fries'ek asmatu
tako drill'ekin hasi nintzan eta ikastur
te hartako azkeneko bi ilabeteetan mi
la bira eman nizkion aditza drill'ekin
irakasteko moduaren hila baina, euska
razko metodo guztietan baino askoz
errezagoa egiten bazan ere, ikasleek eu
rek esan zidaten aho batez gaitzegiak
egiten zitzaizkiela nik fotokopietan
emandako eta klasean landutako arí
ketak.

Beharrezkoa zan beste irakasrnodu
bat asmatzea.

Nondik atera irakasmodu hau? Gu
berína eta Ruvenc'en ideetatik ez noski.
Zenbat tomozko marrazkíz-betetako
metodo-bat egin beharko litzake CRE
DIF'en sistemarekin euskal aditz guz-
tia sartzeko? Hamar?... Hogei? .
Nork asmatu hainbeste elkarrizketa? .
Eta gero nork estudiatu hain metodo
luze bat?

Atzera Lado eta Fries'engana jo be
har, metodo modernoen oinarrizko itu
rrira,

Fries'ek, Lado'k eta euren laguntzai
leek idatzi zuten metodoaren izena An
intensiue course in English da (ANN
ARBOR, The Unlversity of Michigan
Press, Eighth printing 1962). Lau to
mok osatzen dute metodoa: English
sentence paterns, English patern prac
tices, English pronunciation eta Lessons
in Vocabulary. Metodo hau familia uga
ri bateko aita da eta nik ezagutzen di
tudan semeak (hots, An Intensiue
Course in English eredutzat euki duten
metodoak) liburu bakar batean sartzen
dute dana, baina esandako lau tornoeta
tik hiru baino eztituzte erabiltzen; ez
tute aintzakotzat hartzen English Pat
tern Pracüces izeneko tomoa. Lado'k
egin zuan tomo hau eta hamasei lami
narekin 300 mekanismo baino gehiago
atera zituan. Ezta dibujante ona, baina
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berak dibujatu zituan laminak. Tomo
hontan aurkitu dut nik euskararentzako
irakasmcdu on baten eredua, Lamina
hauekin drill'ak audiovisualak egiten
dita. Esan daiteke liburu hau izan dala
lehenen agertu zan metodo audiovisua
la. Tomo hontan drill'ak eztira audio
lingualak, beste tomoetakoak eta gero
egin diran metodo amerikanoetakoak
bezela, audio-linguo-visualak baino. Eta
hamasei laminekin 338 orríaldeko to
mo bat osatu da. Ezin daiteke irakatsi
euskal aditza denpora laburrean bela
rriekin bakarrik, metodo audio-lingual
batekin; derrigor behar da metodo au
diovisual bat. Begien laguntzarik gabe
eztago euskal aditza arin ikasterik. Izan
leike baten batek esatea begiak letrak
ikusteko erabili behar dirala, baina le
trekin ezta ikasten hitz egiten. Ikas dai
teke irakurtzen eta astiro astiro hitz
egiten, baina ezin ikas daiteke euskal
aditza denbora laburrean. Baina CRE
DIFen eskolako metodo audio-visuale
kin euskal aditza irakasteko, mila asko
marrazki beharko litzake. Lado'ren sis
temarekin, ordea, marrazki gutxirekin
mekanismo asko egin daitezke. Hona
zergatik erabagi nuan Lado'ren sistema
jarraitzea.

Baina nola asmatu aditzerako ma
rrazkiak?

Foyle's'en, munduko Iiburudendarik
handienean, Londres'en, hizkuntzak
ikasteko metodoen departamentuan
(departamentu hontan liburudenda han
di baten beste liburu dago, danak híz
kuntzak ikasteko metodoak), metodo
askoren orriak pasatu ta gainetik ira
kurri ostean, hartu metodo bat, san
tuak ikusten hasi, ta gauza berri bat
ikusi nuan: pronombreak eskuekin erre
presentatuak. Berehalaxe bururatu zí
tzaidan nere metodorako idea on bat
aurkitu nuala.

«Marrazkien egilea Pedro Oses da.»
Hau da zuk diozuna, baina nik nere

liburuan enuan ipini «dibujos de Pedro
Osés», «dibujos de los diálogos, Pedro
Osés» baino. Laminak neronek egin ni
tuan. Hasi nintzan dibujante batekin,
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baina oso gaizki egiten zizkidan, asko
tardatzen zuan eta diru asko kentzen
zidan (gainera behar dan moduko lami
na bat egiteko, lamina provisionalekin
hasi behar da aprobak egiten ikasleekin
klasean. Argitaratutako baino argitara
tugabeko lamina provisional gehiago
dauzkat etxean). Azkenean, etsituta,
neronek egitea erabagi nuan. Zenbat
diru beharko litzake dibujante baten
bitartez egiteko? Entidade batek sub
venzionatu ezik, hau ezin egin daiteke.

Laminak dibujatzeak baino askoz lan
gehiago dauka mekanismoak eta larni
nak asmatzeak, Baina nere metodoaren
azpiko lana ezta ikusten, marrazkiak
ikusten badira ere. Urtero aldatzen ni
tuan apunteak eta hamar urte kostatu
zitzaidan metodoa dagoen moduan ate
ratzea. Hau ezta gizon bakar batentza
ko lana eta horregatik tardatu dut hain
beste. Bitartean euskarazko írakaskun
tzak ibilaldi luze bat egin du, okerreko
bideak jarraiturik. Nik oraindik beste
urtebete gehiago tardatzea pentsatu
nuan, baina arrisku handiko operazio
bat egin behar izan zidaten; hilzorian
egon nintzan, eta operazio osteko osa
sungabeko urte batean, lan egiteko ga
norarik eneukala, zegoan bezala ateta
nuan, ortografía ta detalle batzuk amai
tu gabe, baina euskarazko irakaskuntza
rako problemarik garrantzitsuenak gar
bitu ta azaldu ostean. Euskalgi guztie
tako irakaskuntz problemak berdinak
<lira eta nere metodoa jarraiturik, na
hiz gipuzkeraz, nahiz bizkaieraz, nahiz
lapurdieraz, nahiz euskara batuaz ira
kats daiteke. Marrazkiek eta pedagogi
orientazioek edozein euskara modurako
balio dute.

«Glotodidaktika eskolak... metodo
deduktiboa eta mentalista... metodo
kognostiziboa ... »

Hau <lana University of Michigan
eta CREDIFen lanengatik diozu noski,
ez nere lanagatik. Nik eztut asmatu
ezer, eztut egin besterik Lado'k, Fries'
ek, Guberina'k eta Rivenc'ek asmatuta
koa euskararentzat egokitzea baino, eta
eztut ikusten ze ajola izan dakioken me-
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todo moderno baten egileari metodoa
deduktiboa edo induktiboa izatea. Pro
blema bakoitzean komeni liteken bide
rik laburrena eta praktikoena jarraitu
ko du beti, ajola gutxi deduktiboa edo
induktiboa edo nolakoa dan.

«Inglesa edo Irantsesa irakasteko me
todoak hizkuntza horietan argitaratzea
ren azken arrazoia guztiz ekonomikoa
da Oskillasorentzat».

Oskillasorentzat?... Zuretzat ez? ...
Eritziak eztabaidagarriak dita. Nik
orain hemen eginak idatziko ditut: In
glaterran, Frantzian, Alemanian, Sue
zian eta Españan egiten diran metodo
guzti guztiak, mundu guztiko ikasleen
tzat egiten diranak izan ezik, ikasleen
hizkuntzan ematen dituzte oharrak eta
azalpenak. Inglaterran bertan inglesen
tzat zenbat eta zenbat hizkuntzetako
metodoak egiten diran ikusiko bazendu,
harrituta geratuko zinake. The English
Universities Press LTD argitaldariak
bakarrik, bere propagandazko orri ba
tean, hurrengo hizkuntzetako metodoak
eskaintzen ditu: Afrikaans, Arabic,
Chinese, Dutch, Esperanto, Finish,
French, German, Greek, Hebrew, Ita·
Han, Malay, Norwegian, Polish, Portu
guese, Russian, Spanish, Swahili, Swe
dish, Turkish, Urdu. Nik danak ikusi
nituan Foyle's'en, eta danak zekarzki
ten hitzaurreak eta azalpen guztiak in
glesez.

Badagoz Inglaterran beste argitaldari
asko hizkuntzetako metodoak argitara
tzen dituztenak. Badagoz japonesezko
eta beste hizkuntzetako metodoak ere.
Nik 1971garren urtean inglesezko hiru
metodo eta alemanezko beste lau erosi
nituan Foyle's'en. Danak zekarzkiten
hitzaurreak eta azalpen guztiak inglesez,
bai inglesentzat egindakoak eta bai kan
pora bidaltzekoak ere. Inglaterratik
ekartzen diran inglesezko metodoak
azaletik azalera inglesez idatzita heltzen
dita. Eta euskarazko metodoen egileek,
beste metodo modernorik ezagutzen ez
tutela, uste dute dana euskeraz idatzi
ezkero, metodo moderno bat idatzi du
tela. Azaletiko itxura idurikatzea nahi-
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koa dala uste dute. Gauza farragarria
benetan.

Iparrarneriketan ere berdin. Alema
nezko metodo amerikano bi dauzkat:
Active German, Texas'ko universidade
koa eta Contemporary German, Colo
rado'ko universidadekoa, biak metodo
modernoak eta biak inglesezko hitzau
rreekin eta inglesezko azalpen gramati
kalez beteak. Bigarrena, Contemporary
Gorman deritzana, 1969ganen urtean
Iparrameriketan alemanezko metodorik
ospetsuena zan. Lado'k berak esan zi
dan niri, neuk galdetu ostean, urte har
tan metodo honekin aurrerakada handi
bat egin zutela USAn alemanezko ikas
leek. Orduan nik New York'en bizi zan
adiskide euskaldun batí eskatu nion.
Gauza bat aitortuko dizut: 1970garren
urtean, metodoa idazten hasi nintza
nean, gelditu egin zitzaidala erloju lin
guistikoa. Ordutik honako aurreraka
dak eztitut kontuan euki. Badakit zein
tzuk diran eta lastima da nere meto
doan lekurik ez eukitea. .Dana dala,
nere metodoa oso modernoa da.

Eta alemanezko metodoak aipatu di
tudanez gero, bide batez esango dut me
todo hoiek azaletik azalera ikasi nitua
la, bai ta laboratorio audio-aktibo-kon
paratíbo batean ordu asko ta asko iga
ro, alemanen abotsak entzun eta imita
tzen, baina eztakidala alemanez. Kon
pontzen naiz Alemaniako dendetan eta
hoteletan gauza laburrak esaten, baina
hori ezta alemanez jakitea. Ondo jaki
teko, Alemanian bizi izatea falta zait.
Euskaldunberriek nik baino metodo gu
txiago eta txarrago ikasi ostean, nik
alemanez baino txartoago dakite euska
raz eta ondo ikasteko euskaldunen ar
tean luzaro bizi izatea falta zaie. Baina
orduan, ondo ikasi ostean, eztira euskal
dunberriak izango, euskaldunak baizik.

Alemania ta Sueziako Iiburudende
tan ikusten díran metodoak alernanez
eta suekoz dakarzkite ohar guztiak.
Suezian egindako inglesezko metodoak,
suekozko azalpenez beteak, bikainak
dira. Suezian inglesa bigarren hizkuntza
deklaratu dute.
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«Ez da gaurkoa Bastenetxearengan
intonazioarekiko zaletasuna ... »

Egía da «Fontes Língvae Vasco
nvrns-en argitaratu nuala «Estudios so
bre entonación vasca según el habla de
Guernica», baina lan hau metodoaren
tzat egin nuan, ez zaletasun hutsagatik.
Gero, alde batetik metodoa luzeegia
egiten zaitzaidala ikusirik eta beste alde
batetik orduan oraindik neronek aur
kitutako entonazio-Iegeak Gernikatik
kanporako balio ote zuten enekialako,
F. L. V.en argitaratzea erabagi nuan.

Metodo berriak ulertzeko ezta nahi
koa irakurtzea. Nahiz ta esperientziko
irakaslea izan ta arreta handiz ta den
pera luzez aztertzen saiatu, ezin uler
daiteke nerea bezelako metodo berri
bat. Lehenago esan dudan bezela, Mi
chigan'go Universidadeko «An intensi
ve course in English» 1942garren ur
tean argitaratua izan arren, etzan hel
du Españara 1956garren urteraino, bi
tartean irakasle askok erosi bazuten
ere. 1956garren urtean, Dr. Lado etorri
zan hegazkinez Tokio'tik Iruñara meto
do hori Españako inglesezko irakasleei
ezagutarazteko asmotan, eta urte har
tan Iruñan, Madril'eko «Casa America
na»ko irakasle taldearen laguntzarekin,
«English teaching seminar» delako bat
ospatu zan. Dr. Lado ordubete egoten
zan egunean nahiz irakasten nahiz teo
ria esplikatzen eta Madril'etik etorrita
ko irakasle arnerikanoek oso ongi eza
gutzen zuten metodoa eta eurek ema
ten zituzten beste klaseak. Kursilloa
120 ordukoa zan eta hogei egun irauten
zuan. Klaseak goiz ta arratsaldez ema
ten ziran. Nik ere nere metodoa eus
kal irakasleei ezagutarazteko gutxienez
beste honenbesteko kursillo bat eman
beharko nuke. Baldin hau egiten ezpa
dut, nere hamar urteko Ian guztia al
perrik galduko da eta inork ere eztu
jakingo nola erabiltzen dan nere meto
doa.

Metodo berri bat agertzen dan bakoi
tzean, edo hobeto esateko, ohiturazko
metodoetatik urrutiratzen dan metodo
bat agertzen dan bakoitzean, egileek
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kursillo luze asko ematen dituzte ira
kasleentzat, irakas-modu berria ikas de
zaten. Michigan'go metodoa ezagutaraz
teko, bederatzi edo hamar kursillo eman
ziran Españan, gehienak Iruñan. CRE
DIFkoek (Frantziako gobernuak fran
tses hizkuntza zabaltzeko ta ez dirua
irabazteko fundatutako erakundea da
CREDIF) ez zioten ematen inori ta ez
zuten saltzen inun írakaslearen Iiburua.
Liburu hori edukitzeko, hiru ilabeteko
kursillo bat igaro behar zuan irakasleak,
eta kursilloa ongi aprobetxatu ezkero,
diploma bat eta irakaslearen liburua
ematen zioten. Liburu hau eduki ezik,
ezin erabil daiteke metodoa klaseetan.
Ikaslearen liburua salgai zegoan, baina
berran ez zan ikusten letra bakar bat
ere; bakarrik marrazkiak. Luis Mateo
Grandía [auna, Córdoba'ko frantsesez
ko katedratikoak, laguntzaile askorekin
eta hiru urteko esperientziak ikaslee
kin egin ostean, SONIMAGE, frantse
sezko metodo bikaina argitaratu zua
nean, 120 orduko kursilloak eman zi
tuan Españako leku askotan frantsesez
ko irakasleentzat, nola erabili ikas ze
zaten.

Nik ere horixe egitea pentsatu nuan,
baina euskarazko irakasleen mundua
beste mundu berezi bat da, euskal ira·
kasleek eztute nahi inoren lekziorik
hartzea. Nik alperrik egin ditut ahale
ginak, alperrik eskaindu dizkiet nere
azalpenak irakasle talde askori.

«Lehenengo aldiz 'El vasco de hoy'
metodoa hartzen duenak gutxienez ha
rridura eta kuriositate berezia sumatzen
du metodo honetan aurkitzen duen hiz
kuntz ereduarekin.»

Nik eztut ikasi euskaraz bigarren hiz-
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kuntza bezela; nere euskara ezta, beraz,
artifiziala. lkusi duzu zuk nolako «ha
rridurak eta kuriositate bereziak» soma
daitezken gaur erabiltzen diran meto
doen hizkuntz ereduetan? Hona ba
tzuk:

NOLA IZENA DUZU? (euskaraz:
Nola duzu izena? NOLA, elemento in
quirido delakoaren ondoan, DU aditza);
ARRAZOI DUZU (euskaraz: Arrazoia
duzu); ILEA ZURI DU (euskaraz: Ilea
zuria du. Artikulua ezta erabiltzen eus
karaz erderazko legeek agintzen duten
bezela, ezta inglesez edo beste edozein
hizkuntzez ere); HAMAIKA BILOBA
DU (euskaraz: Hamaika biloba ditu);
LEHENTXEAGO ZUEK ALA NIRE
EMAZTEA SARTU DA (euskaraz: Le
hentxeago zuek edo nire emaztea sartu
zarete. Ikusi «El vasco de hoy» meto
doan nola erabiltzen dirán EDO ta
ALA konjuntzioak, lehenengo liburu
kian 329garten orrialdean). XABI IZE
NA DU (euskaraz: Xabi du . izena);
ETA HAN DAGO ERE (euskaraz:
Han ere badago. ERE erabiltzeko le
geak eta TAMBIEN erabiltzekoak ez
tira berdinak), BEREZ NAFARRAK
DIRA (euskaraz: Beraz nafarrak dira.
BEREZ = de por sí; BERAZ = por
lo tanto); IRUÑEAKO GIZON HORI
ARRASATEKO DA (euskaraz: Iruña
ko gizon hori Arrasatekoa da); HAUR
HORIEK LEGAZPIKO DIRA (eus
karaz: Haur horiek Legazpikoak dita.
Inun ere ezta esaten IRUÑEAKO. Eus
kaldun guztiok esaten dugu nahiz IRU
ÑAKO, nahiz IRUÑEKO. ZETARA
KO DA HORI? JATEKO, baina
NUNGOA DA HORI? LEGAZPI
KOA, edo ARRASATEKOA).
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COMENTARIOS AL TRABAJO DE
G. DE TXABARRI SOBRE
«EL VASCO DE HOY»

Aunque «El vasco de hoy» es el resultado
de la experiencia de un profesor ante sus
alumnos, se trata de un método provisto de
gran número de explicaciones y complementos
destinados al alumno autodidacta, lo que le
hace apto para el estudio sin profesor y,
más aún, para ser empleado por un profesor
experimentado en sus clases.

Sin embargo, un método cuyo enfoque pe
dagógico se aparta de los acostumbrados, llá
mese AN INTENSIVE COURSE IN EN
GLISH, VOIX ET IMAGES DE FRANCE,
SONIMAGE o EL VASCO DE HOY, no
puede ser comprendido sin haberlo empleado

o visto emplear en clase, por la simple lec
tura.

El autor de «El vasco de hoy» contesta a
algunas objeciones a su método hechas por el
Sr. G. de Txabarri haciendo resaltar como
resumen este punto fundamental.

Basterrechea ha adaptado la lingüística
aplicada al campo de la enseñanza del eus
kara. Sería muy conveniente, a fin de que
muchos pudiesen apreciar las ventajas prác
ticas que ello aporta, la organización de cur
sillos demostrativos destinados a profesores
de vasco.

COMMENTAIRES A L'ESSAI DE
G. DE TXABARRI

«EL VASCO DE HOY» METODOA

Quoique «El vasco de hoy» est le résultat
de l' expérience d'un projesseur deoant ses
éleves, il s'agit d' une métbode qui réuni¡ un
grand nombre d'explications et de complé-
111e11tsdestinés au« éléues autodidactes, ce
qui l'a fait apte pour son étude sans profes
seur et, bien e11te11d11,pour étre utilisée par
1111pro/ esseur experimenté.

Cependant, une métbode dont la perspec
tive pédagogique s'éloigne des métbodes ha
bituclles, a savoir «An intensiue course in

English» 011 «Voix et images de Prance» ou
encare, «El vasco de hoy», ne peut étre com
prise par la simple lecture, sans l'auoir mise
en pratique.
L'auteur de «El vasco de hoy» répond a

quelques objections faites a sa métbode par
M. G. de Txabarri en soulignant comme ré
sumé ce point fondamental. Basterrecbea a
adapté la lingiiistique appliquée au terrain
de l'apprentissage de l'euskara.

COMMENTS ON MR. G. DE TXAllAílRl'S
ESSAV «EL VASCO DE HOY» METODOA

••El Vasco de Hoy" can be used by teachers
of Basque or by lonely students who can not
or will not attend classes, but not even the
rnost experlenced teacher is able to under
stand a new method of languages that has
been framed according to patterns which do
not fit into the conventlonal preceding ones by
rnerely reading the book. This has been the
case with Dr. Fries and Dr. Lado's An lntensl
ve course in English, with Guberina and Ri·
venc's Voix et immages de Franca and with

Señor Grandla's Sonimage, which have been
tauqht to teachers by means of long lastlng
seminars ami this should be the case wlth
El vasco de hoy.
Will the teachers of Basque show an Inte

rest in El vasco de hoy? Would they want to
attend a similar seminary on El vasco de hoy?
lf they don't, the work of the author along
ten tollsorne working years will be useless and
completely wasted.
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