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ERROMAKO Alfieri eskola publikoko
50 haurri, bakoitzak bere poema
idazteko eskatu diete.  Poemak jaso
eta euskarara ekarri dituzte. Ondo-
ren, 9 urteko haur horiei euskaraz
nola irakurri erakutsi diete. Erraz
moldatzen dira italiar txikiak euskara
ahoskatzen, “tz” azkar asko menpe-
ratu dute. Irakasleek poemen itzulpe-
nak eta euskara-italiera hiztegitxoa
eskuan jarri dizkiete. Kantuaren tes-
tua egina dago, orain musika falta da. 

Umeak ordenagailu aurrean eseri
dira teklatuaren bidez pop abestia sor-
tzeko. Hainbat instrumentu aukeratu
dituzte eta bakoitzarekin probak egi-
ten hasi dira. Atsegin dituzten zatiak
gorde dituzte. Instrumentuak landu
eta gero, beraiek hasi dira kantuan,
euskarazko testua ondoan dutela. Bi
kontu eskatu dizkie irakasleak haurrei,
batetik, euskaraz ondo ahoskatzea, eta
bestetik, melodia zaintzea. Ordenagai-
luetan gordetako puska mordoa Alex
Mendizabal musikariaren eskuetan
geratu da. Hark egingo du garbiketa,
eta kantuari moldea eman. Amaitu da
ariketa, italiar txikiak musikari bihurtu
dira. Euskal Herriari buruz eta euska-
rari buruz azken egunean baino ez die
hitz egin Mendizabalek.

Ez zaie abestia ahaztuko
Euskanta 2011 du izena proiektuak
eta bigarren urtez egin dute ACEk
eta UPTERek elkarlanean. Alex
Mendizabalek, ACE elkarteko
kideak, hala esan digu: “Kantuak
asko erabili dira hizkuntzak erakus-
teko, baina besteen kantuak, ez nor-

berarenak. Askorentzat, bizitzan
egingo duten abesti bakarra izango
da, haurrari kantu hori ez zaio ahaz-
tuko, ezta alzheimerra daukanean
ere”. Baina nola konbentzitu dituz-
te Erromako irakasleak euskara
eskolak emateko? Euskanta proiek-
tuan euskara ez dago lehen plano-
an, oinarria musika da. Haurrak
musikari bihurtu izana asko gustatu
zaie irakasleei. 

2011ko edizioan 50 haurrek bina-
ka egin dute lan eta 25 kantu sortu
dituzte. Iaz Manetti eskola publiko-
ko 47 haurrek kantu bana egin zuten.
Abesti guztiak www.euskara.it web-
gunean zintzilikatuta daude. Iazkoak
bezala aurtengoak, kantuak CDetan
jaso dituzte eta liburuxka ere argita-
ratu dute. Liburuxkan haurrek italie-
raz sortutako poema dator, baita
euskarazko itzulpena ere, eta hori
ulertzeko lagungarri den hiztegitxoa.
Haur bakoitzak hamar bat kantu
ikasten ditu buruz; lagun minenak,
hit-ak eta noski, berea. Euskara
umeen buruan geratu da, eta bide
batez, CDaren eta liburuxkaren
bidez, etxera daramate Euskal Herri-
ko hizkuntza. Ziur asko liburuxkako
hasierako orria irakurriko dute ama-
aitek eta aiton-amonek. Lerro gutxi-
tan ematen da euskararen berri.

Euskaraccio manifestuak dio:
Associazione Culturale Euskara
elkartea 2002an sortu zuten eta Uni-
versità Popolare di Roma (UPTER)
2005ean. Lehenengoak elkarte izae-
ra du eta bigarrenak profesionala.
ACE euskal etxe antzekoa da, hori
bai, egoitzarik ez daukan euskal
etxea. Elkarteak eta unibertsitateak
asko sakondu dute atzerrian euskara
irakasteaz eta bien filosofiek bat egi-
ten dute. Bien helburua euskara eta
euskal kultura zabaltzea da eta ia eki-
men oro elkarrekin egiten dute.
Erroman euskal komunitaterik ez
dagoenez, hasieratik eginkizun guz-
tiak euskara eta euskal kulturan inte-

Erromako Associazione Culturale Euskara (ACE) elkarteak eta Unibertsitate Herrikoiko
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resa duen edonorentzat antolatu
dituzte. Bataren zein bestearen ira-
kaste filosofia argi erakusten duena
ACEk idatzitako manifestua da, Eus-
karaccio izeneko aldarria. Italierazko
testua webgunean zintzilikatu dute,
eta labur esanda, hauxe dio: euska-
raccioz egiten duenari ez zaio zuzen-
tzen, euskaraccion esandako guztia
ondo esana dago, ulertzen ez den
guztia intuitu egiten da. Euskaraccio
dialektoen, onomatopeien, keinuen
laguna da. Eta batez ere, euskaraccio
ez da zuzentzen. ACEk eta UPTE-
Rek mota askotako euskara ikastaro-
ak eskaini dituzte. Eskola arruntak
eman dituzte Erroman, baita hiru-
lau eguneko barnetegiak ere. HABE-
rekin duten hitzarmenari esker Inter-
net bidezko Boga programa ematen
dute. Bestelako “euskara eskolak”
aipatzen hasita, EPE eta Dì-Esan
proiektuak azaldu behar.

EPEk Eromako (sic) Parkeetan
Euskaraz esan nahi du. Ogitartekoak
prestatu eta mintzapraktika egitera
parkeetara joan ohi dira, paseotxo
bat eman, jan, eta ahal den neurrian
euskaraz egin. Ahal den neurrian
diogu, euskara maila oso desberdine-
ko jendea batzen delako. ACEk eta
UPTERek antolatutako euskara
eskoletan edozein pertsonak, edo-
zein euskara mailakoek edo naziona-
litatekoek daukate parte hartzea.
Biek argi dute etengabeko heziketa,
alegia, ikasketa bizi osoko zerbait
dela. Alex Mendizabalek, horren
erakusgarri, eskoletako hainbat ikas-
leren profilak kontatu dizkigu: justu-
justu irakurtzen dakien 75 urteko ita-

liarra; inongo leku akademikotan
onartuko ez luketen paperik gabeko
etorkina; Euskal Herriari buruz dok-
toretza egin duena. “Guk denei ongi
etorria egiten diegu eta bakoitzari
behar duena ematen saiatzen gara”.

Mendizabalek Dì-Esan izeneko
bideoko partaideak ere euskara ikas-
letzat ditu. Erromako kaleetan jen-
deari galdetu diote ea zer nahi duen
esan kameraren aurrean. Haiek esan-
dakoa euskaratu eta paperean idatzi
diote. Emaitza jakina da: erromata-

rrak euskaraz hitz egiten ageri dira
pantailan eta materiala Interneten
(www.euskara.it) eskegi dute. “Eus-
kara ikasle” berriak lagunari esango
dio: “Aizu, badakizu Interneten ager-
tzen naizela euskaraz hitz egiten?”.
“Euskaraz? Zer hizkuntza da hori?
Esango non agertzen zaren?”. n

Euskaraccioz egiten
duenari ez zaio zuzentzen,
euskaraccion esandako

guztia ondo esana dago,
ulertzen ez den guztia

intuitu egiten da

www.euskara.it webgunean
“Euskaraccio” manifestua, “Dì-Esan”
bideoa eta “Euskanta 2010”eko abesti
guztiak daude.

“Amodioa”, “Ortzia”, “AsperAsper”, “LainoLodi”, “ElurraMaraMara”... horiek dira
9 urteko haurrek beraiek sortutako abestiei jarritako izenetako batzuk.


