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1. Sarrera 
 

1998. urtean BAGERA Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak, Donostiako Jazzaldian 

euskararen erabileraren inguruko lehen behaketa egin zuen eta, orduz geroztik, urtero 

aztertu du musika jaialdia. BAGERAk Donostian egiten diren hainbat ekintzetan 

hizkuntza erabilera zer nolakoa den aztertu ohi du.  

 

Izan ere, Donostian egunetik egunera, euskarak dagokion lekua, presentzia eta 

indarra lor dezan ari gara lanean, eta hiritarroi eskaintzen zaizkigun ekintzetan 

euskararen erabilera neurtzea beharrezkoa da. 

 

Jazzaldiaren funtsa, musika emanaldiak diren neurrian, ahozko hizkuntza erabilera 

saioen aurkezpenetan baino ez da gertatzen. Era berean, idatzizko materiala, oinarrizko 

esku liburuetara mugatu da, batez ere. 

 

Donostian egiten diren beste ekintza batzuek ez bezala, ahozko edo idatzizko 

hizkuntza aztertzeari ekin diogu, euskarak hauetan jasotzen duen tratamendua ezagutu 

asmoz.  

 

Behaketa eta bertatik ateratako emaitzak egoera baloratzeko bitartekoak besterik ez 

dira. Honela bada, garrantzia urtean zehar egindako lanak eta bertatik ateratzen diren 

emaitzek dute. 

 

1.1. Lan metodologia 

 

Denetara zortzi lagun aritu dira jarraipena egiten, euskararen ahozko erabileraren 

eta idatzizko materiala aztertuz. 
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2. Idatzizko materiala 
  

2.1. Jazzaldiaren egitarau osatua 

 

Jazzaldiari buruzko informazioa luze zabalean azaltzen den liburuxka da. 

Musikari eta talde bakoitzaren berri ematen da. Aurtengo edizioak 40 orrialde ditu. 

 

Lehen orrialdean, azalean 2004ko kartela azaltzen da. Data elebietan azaltzen da, 

lehenik euskaraz eta ondoren gazteleraz eta Heineken 39. Jazzaldia jartzen du. Azken 

orrialdean iragarki bat ageri da gazteleraz.   

 

Sarrera elebietan idatzirik dago, lehenik euskaraz eta ondoren gazteleraz eta 

hitzez hitzezko itzulpena da, euskaraz eta gazteleraz informazio bera azaltzen da. 

 

Liburuxka honetan, dauden atal desberdinetan egunez egun dauden ekitaldietan 

parte hartuko duten taldeei buruzko azalpenak datoz, informazio guztia elebietan dago, 

lehenik euskaraz eta ondoren gazteleraz. 

 

Iragarkiekin ez da testuarekin bezala gertatzen eta gaztelera da hizkuntza 

nagusia, bai egitarau osatuaren liburuxkan, baita kalean edo jazzaldiaren guneetan 

topatutako edozein soportean.  

 

Gaztelera hutsezko iragarkiak:   

2 or. Frigo 

 8 or. Verve eta Universal music 

 10 or. ECM 

 20 eta 21 or. Heineken 

 25 or. Autocentro Igara eta Menabi 

 26 or. Nordic Mist 

 27 or. Radio San Sebastian 

 30 or. El Diario Vasco 

 32 or. Viajes Eroski Bidaiak 

 37 or. Jazz Euskadi 

 40 or. Relojería Internacional Joyería  

 

 Euskara hutsezko iragarkiak: 

 12 or. Kutxa 

  

 Euskaraz eta gazteleraz azaltzen diren iragarkiak: 

36 or. Getxoko Jazzaldia  

 

 Ingelesez edo frantsesez 

 14 or. Cuadernos de Jazz la revista 

 34 or. Satchmo Jazz Records 

 

2.2. Prentsa oharrak 

  

 Aurten ez ditugu prentsa ohar asko jaso. BAGERAn, email bidez. 4 mezu 

besterik ez ditugu jaso eta guztiak elebietan (web orriko formatoan), mezua ireki eta 

lehenengo gaztelerazko bertsioa ikusi arren informazioa euskaraz jasotzeko aukera 

bazen. 
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 Aurkezpenean banatutako materialean CD bat banatu zuten, bertan Jazzaldiko bi 

kartelak, argazki bat eta hiru dokumentu daude. Guztiak, euskaraz zein gazteleraz 

daude. 

 

2.3. Web orria 

 

www.jazzaldia.com  helbidean sartuz gero, pantailan ageri den hizkuntza 

gaztelera da. Ondoren, euskara edo ingelesa aukera daitezke. 

 

Euskarazko orrian Jazzaldiko boletinean harpidetzeko aukeran sartuz gero eta 

inskripzio fitxa bete eta bidalitakoan, gazteleraz ematen dizkizu eskerrak. 

 

2.4. Jazzaldiko kartela 

 

Aurtengo Jazzaldia iragartzeko kartelean, azaltzen den informazioa laburra bada 

ere, euskaraz eta gaztelaniaz dago. 

 

Gazteszenako Jazz Clubeko kartelean ez dago  informaizo askorik, baina 

dagoena euskaraz eta gazteleraz dago. 

 

2.5. Programak (esku-orriak) 

 

 Orrialdeko programan, datak, lekuak eta bestelako oharrak ere hirueletan 

azaltzen dira. Lehenik euskaraz eta gero gaztelaniaz eta ingelesez. 

 

2.6. Bestelakoak 

 

 Zurriola eta Kursaalgo gunean dauden postuetan (tiketerak, tabernak, informazio 

postua,...) prezioen zerrendak gaztelera hutsez daude. Zerrenda hauetaz gain, beste ohar 

txartelak 4 hizkuntzetan daude (tiketak hemen eta tabernako beste ohartxo bat). 

 

Zurriolako hondartzako agertoki berdean, “escenario verde” soilik jartzen zuen. 

Bertako pantaila baten bidez, hondartzak garbi mantentzeko oharra hirueletan jarri 

zuten.  

 

Trinitate plazako gunean Heineken-ek jarritako hainbat pankarta publizitarioak 

zeuden. “Más que una expresión musical” eta “Piensa en verde” leloekin. Gainontzeko 

lekuetan Heineken eta web orrialdearen helbidea besterik ez zuten jartzen. 

  

 Kaleko faroletan Jazzaldiko kartela eta Heinekenen iragarkiarekin zintzilikario 

batzuk ikusi ditugu. Jazzaldiko kartela elebietan dago, eta beste aldean jazzaldian parte 

hartuko duten hainbaten izenak daude eta amaieran jartzen du (... y mucho mas.). 

http://www.jazzaldia.com/
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3. Ahozko erabilera 
 

3.1. Jazzaldiaren aurkezpenaren prentsaurrekoa. 

 

Apirilaren 30ean egin zuten 39. Jazzaldiaren aurkezpenaren prentsaurrekoa. 

Hasieran udaletxean izan behar zen, baina udaletxeko arazo batzuengatik azken 

momentuan lekuz aldatu zuten eta Kurssalean egin zuten. Ez genuen aldaketa horren 

berri izan eta 15 minutu beranduago iritsi ginen Kursaalera. 

 

 Mahaian hiru pertsona zeuden: Miguel Martin (zuzendaria), Ramon Etxezarreta 

(zinegotzia) eta beste gizon bat (agian Heinekeenekoa). Sartu eta dokumentazioa 

eskaintzen zuen neska euskaraz egiten zuen. 

 

 Iritsi ginenean Miguel Martin zegoen hitz egiten eta guztia gazteleraz egin zuen. 

5-10 minutuz aritu zen eta ondoren galderen tartea ireki zuten. Egindako bi galderak 

gazteleraz egin ziren eta erantzunak ere hala eman ziren. Bukatzeko, Etxezarretak ea 

galdera gehiago zeuden galdetu eta amaitutzat eman zen aurkezpena, hitz hauek 

euskaraz soilik esan zituen. 

 

3.2. Kontzertuetako aurkezpenak 

 

Aurkezpenak izan diren kasu gehienetan elebietan izan dira, lehenik euskaraz eta 

ondoren gazteleraz. Beti lehenengo euskaraz eta askotan euskaraz gazteleraz baino zertxobait 

gehiago egin da. 

 

Kursaaleko kubo handian, Trinitate enparantzan, Agertoki berdean eta Frigo 

gunean egiten diren kontzertuetan izan dira aurkezpen gehienak. Aipatzekoa da, 

aurkezpenetan informazio propioa erabili dela erabilitako hizkuntzetan (euskaraz eta 

gaztelaniaz). Heineken karpan ez da aurkezpenik izaten, baina izan denetan, elebietan 

egin dira.  

 

Hala ere, hutsunerik ere izan da, adibidez, uztailaren 28an Kursaal auditorioan 

Shirley Horn-ek eskainitako kontzertuaren hasieran berari omenaldian izandako hitzak 

gazteleraz izan ziren. 

 

Ondoren normalean, taldeak hartu ohi du hitza, hori dela eta ingelesa eta 

gaztelera izan dira gehien entzundako hizkuntzak.  

 

3.3. Bestelakoak 

 

Kursaal jauregia. Sartzerakoan eta sarrerak hartzen dituztenen artean denetarik 

zegoen. Egun batzuetan euskaldunak eta beste batzuetan erdaldunak. Behin aretoan 

sartuta jendearen eserlekuak aurkitzeko dauden neskak euskaraz erantzuten zuten. 

Trinitateko sarrerakoak berriz ez zekiten euskaraz. 

 
Trinitate enparantzako Merchandaising postuan, bi saltzaile ziren eta batek gutxienez ez 

zekien euskaraz.  

 

Tabernak eta edari salmenta postuetan ere denetarik zegoen. Batzuk euskaraz bazekiten eta 

beste batzuk ez. 

 



2004ko Jazzaldia  BAGERA Donostiako Euskaltzaleen Elkartea 

4. Ondorioak 
 

BAGERA Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak Donostian egiten diren hainbat 

ekintzetan hizkuntza erabilera zer nolakoa den aztertu ohi du. BAGERAk 1998. urtetik, 

Donostiako Jazzaldian euskararen erabileraren behaketa egiten du urtero. 

 

Izan ere, Donostian egunetik egunera, euskarak dagokion lekua, presentzia eta 

indarra lor dezan ari gara lanean, eta horretarako hiritarroi eskaintzen zaizkigun 

ekintzetan euskararen erabilera neurtzea beharrezkoa da. 

 

Donostiako 39. Jazzaldian BAGERAk urtero bezala, ahozko zein idatzizko 

hizkuntzaren neurketa egiten du.  

 

 Idatzizko hizkuntza 

 

Idatzizko materialean, hau da, Jazzaldiaren egitarau osatua, egitarau laburtua, 

e.a.. elebitasuna nagusi izan da eta lehenengo hizkuntza oro har, euskara izan da. 

Elebitan dauden testuak (euskaraz eta gazteleraz), bata bestearen itzulpen literalak dira. 

Eta beti lehenik euskaraz eta ondoren gazteleraz idatzita daude.  

 

Egitarau laburtuan, egitarau osatuan eta orohar idatzizko materialean azaltzen 

diren iragarle etxeen iragarki gehienak gaztelera hutsez daude. Hamasei iragarle etxe 

daude, horietatik hamabi gaztelera soilik erabili dute heuren iragarkietan. Eta euskara 

hutsezko iragarki bakarra dago. Iragarle etxeek emanaldietan erabili dituzten hainbat 

euskarri ere gaztelera hutsez zeuden. Iragarle etxe batzuk gaztelera soilik erabili izana 

kezkagarria iruditu zaigu, adibidez; Jazz Euskadi, Eroski Bidaiak, El Diario Vasco, .... 

 

Irutxulon, jasotako prentsa oharrak elebietan jaso ditugu. 

 

Web orriaren kasuan, gaztelera da lehenengo hizkuntza eta ondoren aukeratzeko 

aukera ematen du euskaraz nahiz ingelesez.  

 

Ahozko hizkuntza 

 

Ahozko hizkuntzari dagokionez, aurkezpenak egon diren gehienetan elebitasuna 

mantendu da, hau da, euskara eta gaztelera erabili dira. Lehenengo eta azken hitzak beti 

euskaraz izan dira eta hizkuntza bakoitzean informazio propioa landu da. 

 

 

Laburbilduz, emaitza orokorrean baikorra da, oro har elebitasuna mantendu 

delako bai aurkezpenetan baita idatzizko materialean ere. Hala ere, aurreko urtearekin 

alderatuta ez da aurrerapausorik eman. Iaz aipatutako xehetasun txikiak errepikatu egin 

dira eta iragarleena ez da landu, hau da, iaz bezala aurten ere, gaztelera izan da iragarle 

etxe gehienen hizkuntza.  
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Azkenik, datorren urtean, aurtengo behaketaren emaitza kontuan hartu eta 

aipatutako hutsuneak zuzentzea nahi du BAGERAk. 

 

BAGERAk Donostiako Jazzaldiko arduradunak zoriondu nahi ditu euskarari 

ematen dioten lekuagatik eta erabilitako euskara maila ere txukuna delako. Era berean, 

orain artekoari eusteaz gain, euskara gehiago indartzera animatu nahi ditugu Jazzaldiko 

antolatzaileak.  
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