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Irakaskuntza, hizkuntza
gizartea
T. Mollá eta C. Palanca

eta

"Auiomobilaren mekanikan aditua izatea ez da
nahikoa gidatzen irakasten hasteko. Gidaketan
badago beste elementurik ere, zirladazio-kodea,
adibidez. Eta mekanika aplikatuzko -hots, gidaketan
sortzen den txoferraren eta autoaren arteko harreman
zuzenaz- ickia xinple batzuk ere bai"

Tzepetx

1.2.3.4.-

Sarrera
Irakaskuntza eta hizkuntza
Irakaskuntza: Egitura eta erabilera
Eginkizun soziolinguistikoa:
4.1. Aurriritzien gatazka
4.2. Erabilera linguistikorako arau benien sorrera eta
hizkuntzarenganako leialtasunaren areagopena
4.3. Elebitasunaren mitoa agerian
4.4. Iharduera soziolinguistikoa
4.4.1. Ikasgelan
4.4.2. Ikastetxean
4.4.3. Gizartean
5.- Irakazkuntz hizkuntza eta gizartea
5.1. Asignaturatze-arriskua
5.2. Irakaskuntzaren mugapenak
Testuen eranskina
Lan proposamenak

1. Sarrera
Hizkuntza da, zalantzarik gabe, munduan integratzeko faktorerik nagusiena.
Hizkunt7aren bidez ikasten eta hitzegiten
du umeak, gizartean parte hartzen du.

M.A.K. Halliday-ren hitzetan esan
dezagun:
"Hizkuntza ikasten duen haurrak,
horren bitartez eta horrekin batera beste
zenbait gauza ikasten du, here bailan eta
inguruan dagoen errealitatearen irudia
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sortuz; prozesu soziala ere baden bila/caera horretan zehar, errealitatearen
gauzatzea eta errealitatea kodeztatu duen
sistema semantikoaren gauzatzea ezin
bereiz daitezke. Bide honetatik, hizkera
da besteekin banaturiko adiera potentziala, bai zati bakar baterako, bai eta
esperientziaren ikusmolde intersubjektiborako ere." (1)

Bizi dugun bezalako egoeratan,
irakaskuntza hizkuntza berpizteko
arma behar du izan
Irakaskuntzak, irakaskuntz hizkuntzak,
horrexegatik hartzen du berebiziko garrantzia haurraren gizarteratze-prozesuan.
Komunikazio-kodea aldatzean bestelakotzen diren ohitura, joera, jarrera eta gizarte arauak eskuratzen dim, beraz, honelako edo halako hizkuntzaren bitartez. Ondorioz, halako hizkuntzaz egitea, halalco
giz.alci-plegukoa izarea dela dioen esakunea egiazkoa da. Euskal soziolinguista
den José María Sánchez Carrión-ek
(Txepetx) esana du, adibidez, euskaldun
izatea pertsona izateko era duin eta orijinala dela.
Halarik ere, hasteko, koka dezagun
irakaskuntzaren garrantzia bere lekuan,
here izarian. Begibistan denez, edozein
herrialde normalek belt hizictunza nazionalaz irakasten du. Hortaz, geurea herrialde normal (here hizkuntza nazional
eta guzti) bilalcatu nahi baldin badugu,
Paisos Catalans-etako hezkuntz etxeetako hizkuntza, katalanera izaten jarraitzea
ezinbesteko zaigu. Horrek, halere, hizkuntz normalkuntzan irakaskuntzak bete
behar duen eginkizuna ez du zertan haundietsi. Gaiari heldu aurretik ikus dezagun, berriz ere, Halliday-ren idazlana:
"Izaki sozial gisa haurrak daraman
garapenean, hizkuntzak betetzen du eginkizunik inportarueena. Bizi-ereduak transmititzeko, "gizarte" -gizatalde desberdi6

nen barne eta berorien bitartez: familia,
auzolagunak, lagunartea...- baten partaide bezala iharduten ikastelco, horn i datxekion "kultura", pentsa eta jokamoldeak, sinesmen eta balioak bereganatzelc o, biderik nagusiena hizkuntza dugu.
Eta hau ez da irakasketaren bidez gertatzen; ez, bederen, eskolaurre garaian.
Mork ez dio irakasten haurrari zein printzipioren bidez antolatzen diren gizataldeak, ez -eta sinesmen- sistemak. Haurrak berak ez bailituzlce ulertuko, saiatu
egingo balitz ere. Guzti hau zeharka jasotzen da, egite txiki askoren pilaketaren bitartez; hauetan barna, haurraren jokaera gidatu eta erre gelatu ohi da,
eta bide horretan hark edonolako harremanak sortu eta garatzen ditu. Guzti hori,
bada, hizkeraren bitartez gertatzen da: ez
da, ordea, aretoko hiz/cera ponpoxoa; ez
eta, are gutxiago, epaitegietalco, etilcatraktatueta/co edo soziologiazko testuetako hizkera, haurrak darabilen lanabesa
jaio deneko kultura bereganatzearren.
Egiarik harrigarriena hauxe da: izaki
sozialaren nortasuna eta gizartearen
funtsezko tasunak haurrari transmititzeko balio dutenak, hiz/cerarik arruntene/co
erabilpenik ohizkoenak dina, guraso,
nebarrebekin, auzolagunekin, etzean
bertan, kalean eta jolastokian, denda,
tren eta autobusetan." (2)
Baliagarri gerta bekigu aipamen hau,
besterik ez bada, hizkuntz erabilpenaren
hedapen-prozesuari eusteko, zorroztasunik haundienaz eginahalak egiten an diren irakaskuntzako profesionalak desobentze/co, deserruduntzeko, beren ikasleek katalanera hizkuntza normaltzat
erabiltzea erdietsi ez badute ere.
Haur batek katalaneraz egin dezan ez
da asid katalanera (exit) katalaneraz) irakastea. Hura bizi den giro zibikoalc, gizarte giroak bdietsi behar bait dio katalaneraz egitea, gutxienez, normala dela, merezi duela, erabilgarria dela.
Bizi dugun bezalako egoeratan, irakaskuntzak hizkuntza berpizteko arma
behar du izan. Hori, alabaina, ez da berez
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Herrialde normal bateko haurrak elebakarrak kitten dim.

helbururik (berebiziko inportantzia izan
arren), eta ezin daiteke izan herrialde
honetako milaka batzuk hala izatea setaren setaz nahi dugun hizlcuntz normalkuntzaren motorra.
El catalá a l'escola? Bai! Baita kalera,
dendara, kirolera, Generalitatera... edonora.

2.- Irakaskuntza eta hizkuntza
Ezein herrialde normalek -hizkuntza
nazional normal duena- ez du justifikatzen horren erabilera irakas zentruetan.
Logikoa da: herrialde balcoitzak irakaskuntza bere hizkuntznz behikulatzen du,
ez beste nonbaiteko hizkuntzaz. Gure
herrialdeetan, berriz, badirudi frogatu egin
behar dela beren hizkuntznz ikasten duten
haurrak ez direla mongoliko edo atzffatuak gertatuko.
Haurraren nortasunaren garapen normalarentzat, katnlaneraz ikastearen egoki
edo desegoldtasunaren gaineko argumen-

taziotilc, horrexegatik aldentzen gara, ahal
den neurrian.
Bestalde, irakaskuntzan hizkuntzaren
erabilera justifikatzeko aitzakitu ohi diren argudiorik nagusienalc bildu beharra
izanez gero, hiru plegu bereiz ditzakegu:
a) Psikologikoak: akatsezkoa da gazteleraz irakastea haurra-eskola-gizartea
erlazioaren saihetsetik.
b) Pedagogikoak: gehiengoak onarturiko petlagogi araua dugu han, hots: ikaskuntz prozesuan hurbileko, ezagutu eta
konkretutik abiatu behar da, urrutiko,
ezezagun eta abstrakturantz.
c) Linguistikoak: hizkuntzaren irakaskuntza formala izango da bide bakarra
hura ezagun eta erabilia gerta dadin bere
erregistro eta aldakin guztietan.
Guk, halere, geure uztatik, beste argudio plegu bat erantsi nahi diegu aipatutakoei:
d) Soziolinguistikoak: eskolak, maisumaistrek eta liburuek erabilitako hizkuntzarenganako prestigio kontzeptua
7
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sortzeanen; eta erabili gabekoarenganako, aldiz, autogorroto, azpikotasun eta
minusbaliotasun kontzeptuak azaltzeko.
Bai eta, erabiliaren baitara proiektatzen
den praktizitate, edo erabili gabekorako
baliogabetasun praictikoaren frogapenagatik ere.

Gure helburua ez da gure ikasleek
katalanera hitze gin, irakurri eta
idatzi ahal izan dezaten, egin
dezaten baizik
3.

eta gailegerazko irakasleekin erkatua
dugu- gaiaren ezaguera hobea da; ez,
ordea, gizarte-erabileraren areagotze
garrantzizkorik.
Hizkuntza erabiltzeko ezinbesteko
baldintza da hizkuntza hori ezagutzea; ez
da, haatik, nahikoa. Ezaguera ez da erabileraren sorburu, ez eta eragilerik ere.
Hizkuntz erabilera bultzatzeko, hor-

taz, akademikoak ez diren bestelalco neu-

Irakaskuntza: egitura eta
erabilera

-

Beste garai baten gutariko askok erreibindikatu dugu hizkuntzaren iralcaskuntza, hizkuntzazko iralcaskuntza... hizkuntz
normalizazioa. Guzti hura zen, zalantza
izpirik gabe, agindu ideal, urrutiko, teorikoen sorta. Gaurregun, aukera konkretu,
praktiko eta gaurko bilalcatu den unean,
gala birkokatu beharra dago, era positiboan planteia dezagun. Horretarako gauza zaharrez mintzatu beharko dugu, baina
modu berriaz; eta, seguraski, auzitaraezina den gauzaren bat auzitan jarri beharko
dugu. Gaiaren garrantziak horrelaxe eskatzen bait du, izan ere.
Oinarri eta ertaineko irakaskuntzan
katalaneraren sarrerak duen inportantziarik ez dugu guk ukatuko. Gala here
toicira eraman nahi genuke baina. Hon egatik, hizkuntz normalkuntza prozesu
apikazko baten barnean irakaskuntzahiziamtza erlazioa balioztatu nahi badugu, gailentasuna hartzen duten faktore
sail baten gaineko hausnarketak eginbeharko ditugu.
-

Katalanerazko irakasle gisa dugun
esperientziak zera erakusten digu, alegia,
katalaneraren iraicaskuntzaz lor dezakegun gauza bakarra -eta honakoa euskera
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rriak hartu beharko, nonbait. Gaztelera
jarraitzen da gehiengoaren hizkuntza
izaten, gure irakaskuntz zentruetan bame
eta kanpoan, bol eta nazio nahiz nazioarte
mallan elkarkomunikaziorako tresna eta
baliapide izaren ere. Ondorioz, katalaneraren erabilera eragiteko ez da asid ikasgelan irakastea, baizik eta gizarte girora
eta egunerokotasunera sasoiz eta indarrez gerturatu behar da.

Izan ere, gaurregun, komunikabideek
orain eta garrantzi haundiagoa dutela,
irrati-telebistak -baimenaz edo baimenik
gabe- etxeko azken txokoetara sartzen
diren honetan, hizkuntzaren etorkizunak
bide horietxetan du erronka, hil ala bizikoa. Eta, segurasid, ez da nciripaz komunikabideen esparruan gure hizkuntza
nazionalaren plazaralceta berandutuen
ibiltzea, ez eta horni dagozkion hizkuntz
legeria estatalak ia batere esplizitaturik ez
izatea ere. Katalaneraz zenbait aldizkari
egotea edo eta País Valenciá-n TV3 sasiklandestinoki harrapatzea ez da hizkuntz normalicuntza; eta ez da hizkuntz
normalicuntza zenbait eskolak Herrialdeko hizkuntzaz irakastea (nahiz edozein
zumek saski egin).
Bestetik, katalandar herrietan katalanera irakasgai izatea (astean hiru orduz)
ezin alferrik gal genezake. Horrenbestez,
didaktika alorreko profesionalok afera
honetan ere ahaleginak egin behar ditugu.
Aterako diogun etekina gure irudipenaren araberazkoa izango da.
Hizkuntz ordezkapen prozesuan txertaturik dagoen hizkuntza bat ezin ikas eta
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Euskara ikastetxeetara! Ball bada kalera, kirokra, enpresetara...edonora.

ezin irakats daiteke erabateko erabilpeneko hizkuntza bailitzan. Katalaneraren
iralcaskuntzan gatazka linguistikoaren
berri eman beharra dago: maisualc -edo
irakasleak, nahiago baduzue- kontutan
hartu behar du hori programakuntzaren
edukinak eta estrategia metodologikoak
tajutzean.
Aurreko gaietan esana dugun legez
(3), hizkuntza ez da egitura-arazoa bakarrik, baizik eta erabilera alorrekoa ere.
Eta saihets honetan, hain zuzen, kokatu
eta aztertu beharko dugu hizkuntz normallcuntzan hezkuntz sistemaren inplikaketa, hots: hizkuntza-eskola-hizkuntz
erabileraren arauak delalco erlazioa; azken aspektu hau izango da gatazka egoeran dagoen hizkuntzaren aurrera edo atzerakadaren determinatzailea.

País Valenciá-n katalaneraz iralcastea
gertakizun isolatu, militantziazko eta
borondatezkoa izatea bera e re , zalantzarik gabe, ez bakarrik irakaskuntza hutsean baizik eta hizlcuntzaren egoera larriaren osotasunean eragina duen erabilpen arana da.
Ezin ahantz dezakegu hizkuntz normalkuntzaren prozesua hauxe dela, hots:

esparru linguistiko jakin baten
zabaltze eta murrizte erlatiboak, esparru
soziokultural jakin bat(zur)en barruan,
irizpide ez-linguistikoez." (4)
"Argi eta garbi: katalanera irakastea
ez da ash. Beharrezkoa bait da katalaneraz irakastea ere -eta horrek aski aldalceta garrantzitsua suposatzen du-. Zentzuzkoa da, hortaz, haurrek eta gaztetxoek
ikas dezaten ez balcarrik nola mintzatu
(eta idatzi, eta iralcurri) be/zar duten katalaneraz, beste gainontzeko guztia ere,
baizik: norekin, zein egoeratan, zein gairi buruz, nolako asmoekin, etab." (5)
Aracil-ek berak osatzen du arrazoizta-

pena:
"Hezitzaileak ezin azal diezaieke ikasleei deus ere baldin eta berak lehenbizi
gauzak uler ez baditza. Horren prestakuntzak perspelaiba soziolinguistiko erabatekoa eduki eta bertan oinarritu be/zar
duela esan dezakegu." (6)
Beraz, geure ikasleei arautututako ortografi hastapenak bakarrik irakasten badizIdegu, katalaneraren iralcasleok geure
hizkuntzaren erabilpenari laguntza urna
emango diogula esan dezakegu.
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• Iharduera soziolinguistikoa, him
frontetan:
-ikasgelan
-ikastetxean (eskolan/institutuan)
-gizartean.
4.1. Aurriritzien gatazka
Hizkuntz alprojakeria jokaerarik sortaraz dezaketen joeren, sentimenduen eta
sineskerien (hirurak ere jokaeren osakinalc) aurka borrolcatu beharra dago.
Haurrak, euskaldun jokatuz, harro senti daitezen eta
hizkuntzarenganako leialtasunezko jarrerak beregana ditzaten
saiatu be/zar dugu.

Eta horrelaxe da, gure helburua -Miguel Strubell-ek azaldu duen bezala- ez
bait da gum ikasleek katalanera hitzegin,
irakurri eta idatzi ahal izan dezaten, egin
dezaten baizik. (7)
Soziolinguistikak, ondorioz, bere buma agertu behar du argi eta garbi iralcaskuntz maila desberdinetan: hauxe da geure
ikasleei igorri behar diegun pentsamolde
alorreko gaia.
Ez ahantzi, adibidez, eskolaurreko
haurretan jarrera soziolinguistikoak daudenik, nahiz eta hauek aurre-nerabezarora bitarte finkatnn ez diren. Bestaldetik, gum iharduera pedagogikoak homitu
behar ditu gaztetxo horiek, haiek izan
daitezen jarrera zuhurclun (alienatu gabeko) hiritarrak, gizartearen aurrean Herrialdea norrnalizatzeko konpromezua har
dezaten moduz.
4.

-

Azpimarkatmkoa, jokaera linguistiko
hauek ez direla bat ere patuaren fruitu
baizik eta, halako informazioaren bitartez, gizakien behar zehatzen lasaipidea
eta beraiena ez den erreferentziazko taldeen sorrera sinbolikoa (hots, besteengan ispilua aurkitzea) posible bilakatu eta
elikatzen dituen ideologia baten emaitza
eta isladapena.
Gizakia here hizkuntzaz pertsonalki
errealizatzeko (horren bitartez bizi ahal
izateko) ezintasunaz jabetzen den bitartean, bestea (berarena ez dena: gaztelduna) onartzen du erreferentzia positibodun
talde gisa, eta arbuio-jokaera sortzen du
(erreferentzia negatibodun taldea) berari
dagokion guztiarentzat (autogorrotoa).
Autogorrotoa horrelaxe bilakatzen da
maiz elebitzaren eta, geroago,
elebakartasun gaztelerazkoaren sorburu
eta jatorri. Kolokialki coent izenaz ezagutzen diren gehientsuenak elebidunak
dira, baina horien seme-a1abak ez dira
horrelakoalc izango, elebakar gazteldunak baizik.

Xede soziolinguistikoa

Xede edo eginkizun soziolinguistikoak (hizkuntzaren erabileraz eta jarrera
soziolinguistiko praktikoez), gutxienez,
honalco alorrak besarkatu beharko lituzke:
• Aurriritzien gatazka.
• Hizkuntz erabilpenerako arau berrien
sorrera eta harenganako leialtasun-gehitzea.
• Bilinguismoaren rnitoa agerian jar10

Argibide gisa, nabari dezagun coentortasuna (minberatasuna, nonbait) horretantxe datzala, hnts, kanpo-azala nolabait aldatz.eko, hizkuntzaz aldatze horretan, zerbait ezkutatzearren: beraren nortasuna, alegia.
Norberaren hizkuntzarenganalco aurriritziak, zentzugabeko jokaerazkoak
diren heinean (edozein aurriritzi zentzugabea da, definizioz), esperientziaren
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Iharduera pedagogikoak aukera eman behar die dauzkaten hizkuntz esperientziak berbalizatzeico, eredua
eskeintzeko, euskarak behar duen uhin berri konszientearen partaide sentiarazteko.

baitan funtsik ez duten joera moetak dira.
Izan ere, gizald aurreritzizalearen eredurik nabarmenena, psikologiak iralcasten
digun bezalaxe, gizald fanatiko, autoritario eta kontserbatzailea da. Gure hizkuntza zientzian, goi mailako kulturan, masen komunikazioan nahiz ordenagailuan
erabiltzeko ez dela ona , eta hau bezain
eustezinalc diren beste iritzi asko datoz
hortxetik. Adolfo Suarez izeneko bat
gogora genezake; hark, eskuzabalik, espainiar soziolinguisdkari honako aportazio zoragarria egin zion: ¿Física en catalán? ¡Seamos serios!
Begibistan da, hizkuntza guztiak gai
direla intrintsekoki hizkuntz komunitateak eskatzen dituen funtzio guztialc garatzeko. Beharrezkoa da, hori bai, erabilera
batzutarako egoldpen bamekoa, egiturala. Esaterako, desberdintasun dialektalaren gainditzaile gisa joka lezakeen hizkuntza literarioa kodeztatu eta estandarizatu behar litzateke eta, horreldn batera,
egite kolokialetik urrudratutako aldakin

bat ere bai, komunitate linguistikoaren
kokagune sozial eta geografikoetako
hiztunen artean lotura eta interkomunikazio funtzioa betetzearren.
Argi dago, horrenbestez, hizkuntz
finkatze edo aldatze jarrerak ideologikoak direla: halako historiaren eta etorldzun proiektu interesatuaren emaitza, alegia. Autogorrotoa, zentzu honetan eta
Ninyoles eta Allport-en modura ulerturik
(hots, norbaitek jasan dezalceen lotsa,
beraren ta/dean gutxiesten dituen egiazko nahiz lilurazko tasunetatik baten jabe
izateagatik) gure hizkuntz komunitatearen ahitze eta suntsipenean interesik dutenen funtsezko zergatietako bat da. Irakaskuntzak eskaintzen dituen aukeren barnean, aurreritziei aurre egin geniezaieke
geure hizkuntzaren erabilgarritasun eta
eginkortasunaren areagotzetik bakarrik.
Hau da, hizkuntzaren erabilera efelcdboaren areagotzeaz.
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Ez du balio, horrenbestez, katalanera
(gum) herriaren arima deneko aldarrikatze liturgikoak. Ez, horixe. Erabilera efektiboak hori bera inplikatzen du eta: hizkuntza efektiboki (egiatan) erabiltzea.
Hizkuntzak ez dira goretsi egiten, erabili
baizik.

Gure ikas leek gaurko egoera
istilutsutzat (ez, ordea, berezkotzat)
hartzea, aurrerako urratsa dugu.
Autoezagupena da lehendabizikoa.
Aldatzeko erabakia ihardueraren
osagarri da; ez, ostera , abiagune

tzeko erabakia ihardueraren osagarri da;
ez, ostera, abiagune.
Zenbait iharduera katalaneraz gauzatzea, katalanera esparru batzutan erabiltzea galerazten duten gizarte arauak (bai
pralctika alorrean, bai eta adimenean ere)
daude hemen, denok ongi dakigun bezalaxe. Arau hauek edonork antzemanak
eta errespetatualc dira.
Izan ere, gizaki bat gizataldean sozializatzen denean, ez du talde horren hizkuntza bakarrik ikasten, baita hizkuntza
hori norekin, noiz eta non erabili behar
den ere. Eta norekin, noiz eta non ez den
erabili behar, halaber.

Arazoa ez datza, hortaz, aldarrikapen
sentimental, orekatzaile eta negarti izatean. Edonon, edonorekin katalaneraz
hitzegin eta idaztean datza; zeinahi gairen
gainean katalanera mintzatu eta izkiriatzeko gai bilakatzean datza.
Horrela, etorkizuna katalaneraz posible dela eta katalaneraz bizi -pertsona
izan- daitekeela frogatuz bakar bakarrik
frogatuko dugu geure (diogun) hizkuraza
honen erabilgarritasuna. Arriskua eta
abentura dugu. Baina gure buruaren, gure
erabaki pertsonal eta kolektiboaren araberazkoa da. Eta gure hizkuntz desberdintasunaren harrotasunezko praktikaren
araberazkoa. Eta kultura unibertsalaren
aberaskuntzaren araberazkoa.
Ez dugu, halere, itsuarena egin behar.
Gaurregungo egoera ikaragarri istilutsua
da. Gure alderalco edozein aldaketa-saiok,
zein nahi inenbide-saiok, tenkadurak
sortaraziko ditu. Elcidin ezinezkoak dira
eta. Edozein (des)orekatzek beste
(des)orekatze bat ekarri ohi du. Hauxe
bera guk egiestea, gure ikasleek gaurko
egoera istilutsutzat (ez, ordea, berezlcotzat) hartzea, aurrerako urrátsa dugu.
Autoezagupena da lehenbizikoa. Alda12

Gure proposamena sortzen da, hain
zuzen ere, errealitate objetibo honen baiestapenetik. Ezin nahas ditzakegu, hortaz,
asmoa eta enealitatea. Gure proposamena, hori bai, errealitate honen eraldaketa
da, transgresioa, ezobedentzia, desbetetzea.... araua (honako han lege moeta bat
dela) kontutan izanik; praktika zehaztua,
horrenbestez. Lotsagabekeriazkoa, militantziazkoa -nahiago baduzu-.
Inortxok (ia inork ere) ez du kuestionatzen valentzieraz egitea -normaleanetxean, lanean, kalean. Esloganak berak
zioen: es normal. Kuestionatu beharrekoa dugu, berriz, katalaneraren (edo gazteleraren) erabilera ikasgelan, udaletxean,
auzitegian, egunkarietan, merkatalgoan
eta zientzi ikerkuntzan. Eta zerrenda luzeago zitekeen. Erabaki beharrekoa, ea
katalanera erabiliko ote dugun gaztelerari
gorderiko esparruetan.
Katalanera edozein bizi-funtziotarako
erabilgarri bilakatzeko gauza bagara,
hizkuntzaren erabilkortasuna eta erabilgarritasuna frogatuko dugu. Amago: hura
ikasteko eta erabiltzeko beharra sortu
egingo dugu. Hizkuntz normalizazioaren
prozesu zorioneko horn ekingo diogu.
Beste gauzarik, apika, ez litzateke liturgia
katalanomenpekoa besterik izango.
Genre irakas iharduerak, ondorioz, ez
du euskarririk bilatu behar nazioaren

z te

Kontua da, gure ikasleekin kultura unibertsala, puntako teknologiak, mundua
kontalctuan jartzea euskaraz.

ederraren argudio mistiko eta abertzaleroak. Ez eta errudun mesetario nahiz
okertutako burgesengan ere. Nazi° hizkuntza nahi baldin badugu, hizkuntza
horixe bilalcatu behar dugu posible, erabilgarri, beharrezko; sozialki gauzatu
behar dugu.
Irakas iharduerak nazional nahi dugun
hizkuntzaren egiazko erabilera sortarazi
behar du. Praktilca linguistikoa, zalantzarik gabe, antidotorik hoberena dugu aurreritzien kontra, geure hinkuntzarenganako gorrotoaren kontra. Kontua ez da
gure hizkuntza erdara baino politago,
zaharrago, gozoago edo erromantikoagoa dela esatea. Kontua ez da katakneraz
(ere) dakiten haurrak frantsesa hobeki
ikasiko dutela esatea. thespide lilurazkoalc dira hauek, ilusionismo magiko eta
orekatzaile hutsak.
Kontua da, hairi zuzen ere -eta barka
iezadazue seta- gure ikasleekin kultura
unibertsala, puntako teknologiak, mundua kontaktuan jartzea katalaneraz.
Guzti hori, noski, ahal den heinean. Ez

bait dugu gem burua engainatu nahi. Ez
dugu iparrizarra begibistatik galdu behar,
ez eta jasaten ditugun akatsak ahantzi
behar ere. Hauek honela, mugapenak

(hutsuneak) aintzakotzak hartzeak ez du
suposatuko etsipen beatifikorik edo inpotentziazko deklaraziorik. Gure estrategien eramoldearen abiagune izango da,
aitzitik.
Horrexegatik, geure ilcasleei irakatsi
behar diegu katalanera zergatik ez den
hi7lcuntza nandcoa, behar adinakoa. Jakin
badakigu ez daudela berez hizkuntza
nahikoak, ez eta ingelesa bera ere. Baina,
egia esan, hizkuntza batzu beste zenbait
baino egokiago edo nahikoagoak dira.
Zalantza izpirik ez: ingelesez, frantsesez,
gazteleraz izan daiteke fisikari. Ezin daiteke katalaneraz fisikari izan. Eta esplikatu beharra dago honakoa. Katalaneraz
(oraindik) zergatik ezin daitekeen fisikari
izan, zergati horiek esplikatu behar dira.
Eta nola ekimenaz eta lanaz (in)posibletasun hori zergatik errealitate bilaka
daitekeen.
Katalanera giza hizkuntza da, beste
exiozein bezalakoa. Horrenbestez, horixe
bideratu behar digu, hots, erabat
gizatiarrak izatea: bizi izatea, fane egitea,
negar egitea, maitasunean egitea,
informatilca edo ingelesera ilcastea nahiz
Witold Gombrowicz iralcurtzea.
13

dazten,,,o
Katalanerak "La rondalla de la raboseta i el rabosot"-en ipuina irakurtzeko,
nazio hutsaren gainean mintzatzeko edo
Herriko Festaburuko programen orrialde
bat idazteko bakarrik bailo dueneko licusmoldea eskaintzen badiegu geure ikasleei,
hauek berehala aulceratuko dute ezinbestez beste hizkuntzarik, rock-era, musika
metalikora eta abangoardiako pentsamoldera hurbildu ahal izatearren.

c) Citizen Kane.
d) Cet ouvrage est, dans son ensemble,
le résultat d'un travail de plusieurs années.
e) Un chien andalou.
0 L'enfant sauvage.
Galdera: Zein hizIamtzatara itzuli dut?
Katalanera? Gaztelerara? Beste hizkuntza batera?
2. Erantzun ondorengo galderak:
- Katalandunek zein hizkuntzatan
ikasten dute ingelesez, frantsesez edo
euskaraz?
- Frantsesez ez dakiten katalandunek
zein hizkuntzatan irakurtzen dute Flaubert?
- Katalandunek zein hizkuntzatan
ikasten dituzte hiztegi tekniko berriak?

Badakigu denok gorabehera
bakarra (gala, tokia, solaskidea,
kanala...) aski dela katalandun bat
gaztelera erabiltzera iragan dadin
Geure ikasgelatik (egunkarietatik, telebistatik...), progresu eta modernitatearen sarrera ahalbideratu behar da, etorkizunera, bitarteko interesen gainetik pasaiaz, Monzó-k "Bilingües? Quatrilingiies!" artikiflu zoragarri hartan esango
zukeen bezala.
Gal hau, bitartekoena alegia, interesgarrienetako bat izan daiteke egoera soziolinguistikoa ulertu nahi badugu ez
bakarrik gure Herrialdean, beste edozein
egoera minoritariotan baizik, Lluis-Vicent Aracil-en hitz eta deskripzioaren
araberaz.
Katalanerazko espresabideko europear argi honek argi eta garbi idatzi du:
"Egoera minoritarioaren oso aspektu
tipikoa tartejartze edo mediatizazio izendatu dudana da: "x" hizlatntz Icomunitate
linguistikoaren eta gainontzeko Gizartearen (ja) harreman guztiak "y" hizkuntzaren bitartez izatea." (10)
Ariketa bat proposatzen dizuegu here -

hala:

1. Itzuli honako esakuneak:

a) Are you waiting for someone?
b) Missing.
14

3. Azkeneko ariketa. Valentziako kaleetan zehar kanpotar bat aurkitu eta
ezagutzen ez duzuen hizkuntza batez
galderarik egingo balizuete, zuen erantzuna zein hizkuntzatan lihoakioke?
Katalaneraren eta baste hizkuntzen
arteko filtro gisa, gazteleraren bitartekotza (mediatizaio) objektiboraren adibide
zeharo egunerokoak direla konturatuko
zineten, bistan da.
Nola heldu honakoari? galda diezaiokezue zeuen buruari.
Erantzunak ez digu eskatzen tramankulu matematikorik. Katalaneratik abiatuta, ingelesez ikastea posible dela, Flaubert katalaneraz (frantsesez ezinean) irakurtzea posible dela, bitartekorik gabe
bizi izatea posiblea dela frogatu behar da.
'Ez da irakasleen ekimena huts hutsik,
baina horiena ere bada.
Guzti honek benetsiko zukeen gorago
egiten genuen baiespena. Katalanera(z)ko
irakasleok geure ikasleei autore katalanak
bakarrik irakurtarazten badiegu eta literatura unibertsala gazteleraren bidez ezagut dezaten esaten badiegu, orain an garen
hizkuntzari (katalanerari) mesede urririk
egingo diogu. Apikazko kasu horretan,

Jazten 414
gure ikasleek -argiak, diren bezala- berretsiko dute: katalanera etxean ibiltzeko
hizkuntza da.
Gogora dezagun orain idazle valentziar batekin gertatu zitzaigun anekdota
hura: gizasemea, abertzale sutsua, erritan
an zitzaigun guk ikasleei aholkatua genielako Quim Mond), Ray Bradbury eta
Marguerite Yourcenar-en irakurketa
(katalaneraz). Gizonak argudiatzen zuen,
su eta gar: hemen valeruziaerazko irakasleak egoteak haur valentziarralc idazle
valentziarrak ezagut ditzaten balio ez
badu, esango didazu zertarako balio duen
valentzierak.
Iritzi hau bakarrik esplika daiteke
parrokialismo suizida batez, edo aitorgaitzagoalc diren interesengatik, beharbada.
Eginda ditugun konstatazio guzti
hauengatik, gure ondorioa hau besterik ez
da izango: katalanera ez da bakarrik irakasgaia; iralcaskuntza, hezkuntza, suztapen hizkuntza behar du izan, kultur unibertsalitatean sartzeko hizkuntza, hitz
batez. Edo, argiago derragun: katalanera
ikasi eta erabiltzeko beharra sottu behar
dugu. Ikaslegoa (irakaslegoa orobat)
egiazko ikas-egoeren aurrean jam behar
dugu: irakaskuntza katalaneraz egin,
alegia.
lharduera alcademiko guztietan katalanera hizkuntza erabilgarri, beharrezko
eta ezinbesteko bilakatu behar da. Kanpoko hizkuntzak katalaneratik hasita ilcasi
behar dira. Herrialde normal baten
irakaslcuntza normala egin behar bait da.
Beste aldetik, ikaslearelcin kontaktuan
dauden guraso, lagun eta helduen eginldzuna eta, horrelcin batera, katalaneraren
erabileraren areagotze espaziala eta soziala, eta gaztearentzat prestigiotsu nahiz
interesgarri diren ihardueren gehilamtza
funtsezko faktore izango dira hark erabakia hartzean, hizkuntza baten ala bestearen aldekoa.
Katalanera iraganaldiko hizkuntza

Gure kontzientziak, beraz, deskolonizatu beharko ditugu,
burua eta bihotza irmotu, eta jokaera linguistikoen eredu
alternatiboak eskeini.

berriemale, gai tradizional eta kuttunen
igorle huts den bitartean eta gazielerak
modemitatearen tolcia betetzen duen bitartean, jai dago.

Gala aldatu aurretik azpimarkatu nahi
dugun baste aspektua, irakasle batzuren
zenbait hizkuntz barietaterenganalco aurreritzi-jokaera da.
Ugari dira, izan ere, asmozko maila
zehatz baten eta baste oker baten arteko
aldea besterik ikusten ez duten maisuak
(eclo iralcasleak). Eta, logikold, zehatz gisa
hartzen duten maila irakastea (eta erabiltzea, lehenbizi: ahoz eta idatziz) hautatzen dute.
Hizlcuntz eredu monolitilcoaren aldeko aukera egiten dute, beraz: eginda,
burutua, leundua, zirbil eta zerrautsik
gabea, liburukoa (beren ustez) den hizlcuntza Arau hizkuntza.
Biziki baloratzen dugu, katalaneraren
txirotze eta degradazioaren kontra, hizkuntz birjintasunaren defendatzaile diren
trintxera-irakasle hauen jarrera naziotia.
Bihotz bihotzez.
Halarik ere, eta bihotz bihotzez esan
behar dugu, ez gatoz bat. Zehaztasun eta
zehazkabetasunaren arteko (hustasuna vs.
usteltasuna) egite lingustiko(ar)en jokae15

Biziki kontutan izan behar da jarrerak zeharo poliici alda daiteziceela, beren funtsezko
helburua egonkortasuna delako.

ra sinplifilcatzaile hau hizkuntzaren desezagueraren edo sozialki urrutiratzeko
asmoen erantzuna izan daiteke bakarrik.
Egite linguistikoa den bezala onartu
(eta irakatsi) beharra dago: obsesiorik eta
asmo setatirik gabe: polimorfoa, aldalcorra, heterogeneoa, soziala.
Hizlcuntzaren erabilera eta irakaskuntza monolitikoaren aukeraketa (bakar)
horrekin, errealitate linguistikoa tendentzioski engainatu baizik ez dugu egiten.
Ez haurrek, ez eta helduok ere ez dugu
aldakin balcarraz hitzegiten. Edonork
darabiltzz, Michael Sttubs-ek (11) adierazi duen legez, gizarte testuinguru desberdinetan aldakin linguistiko diferenteak, eta honakoa funtsezko egite SOZ10linguistikoa da. Zewr hizkuntz erabilerari erreparatzen baldin badiozu antzeman
egingo duzu: zuk darabiltzazu, egi-egitan, hizkera aldakin ugari, komunikapena
finkatzen duzun mami eta testuinguruaren araberaz. Horrela ez badadi, norbaitek beha zaitzan.
Egia da, bestalde, gutariko gehientsuok
hartu dugun irakaskuntza tradizionala izan
.
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dela, haren araberaz aldakin linguistiko
mordo bat baztertzekoak zirelarik,
oinarria zehaztasunean irrnotua bait zuen.
Hala eta guztiz, horrelako aurreritzizko
balorapenak sortarazten dituzten jarrerak
soziolinguistika modemoak agirian jarri
ditu. Areago, linguistika (hutsa) deskripzio
bidetik abiatua da, aldakinari dagozkion
erregela preskriptiboak bertan behera
utzirik.
Ondorioz, besterik ez bada ere, zehaztasuna hitzaren erabilera erlatibiza dezazuen proposatzen dizuegu. Halako aldakin baten zehaztasuna (edo garbitasuna)
mugatzea interesgarri izango da haren
erabil esparruaren araberaz. Saihets honetatik, apika, komenigarri liteke zehaztasun hitza egokipen hitzak ordezlcatzea.
Hemendik esan genezake hitz bat zehatz
bilakatuko dela halako komunika-egoera
jakinean egokia izango den heinean.
Adibidea ipin dezagun: sator tartera joan
zen esapidea hit zen esapidea bez,ain zehatza da; hain zuzen ere, behar bezala
testuinguratuak, bialc ere zeharo sinonimoak dira eta.
Horrenbestez, kontutan izan behar

g.Jazten,via
dugu hizkuntz kode baten barnean ez
daudela aldakin zeharzago eta okerragoak,
aldakin egoldagoak, aproposagoak, zuhurragoak baizik, erabiliak diren gorabeheren araberaz.
Ondorioz, hizkerari buruzko eritziak,
epaiak, ez direla batere hizkuntz errealitate objetiboak esan dezakegu, balorapen
subjektiboak baizilc. Eta hontk ez darama zama baloratzailerik.
Gure ulerkeraz, beraz, egoera formal

batean kaka, puta, hostia, kristorenak
hitzen erabilera bezain desegolda da ezpadere, eskerga, izadi edo eta genkizldzueke hitzena famili solas batean. Eta
horrek ez du suposatu behar, uler dezagun, azkeneko hauek formaltzat harturiko egoera guz tietan egoldak izateak.

desorientatu egin du. Hizkuntza den su
sakratua iraunarazteko eta erresistentziazko jarrera honen irmotzeak hizkuntzaren desberdintasun eta aberastasunari eginiko aportazioak desezagutzea ekaHurbilekoari zuzenketak eta salarn
ketak egiteko asmoa edo irrika jasan
dugula (eta jasaten an garela) isan genezake.' (12)

Katalanera(z) irakasteak, hain
zuzen, hura era ez-murriztailean
erabiltzeko erantzunkizuna darama;
eta honakoa ere irakaspide da

-

Aurreneko jokaera zakar eta edulcazio
txarrekotzat hartua litzateke (desegolcia)
eta bigarrenekoa, ostera, harropuzkeriazkoa eta maila goregikoa (desegokia) besteriz ez bada.
Hortaz, ikasleek asmabide faltsurik
gabe beren hizlcuntz.a ezagut (eta erabil)
dezaten bide bakarra, geronek egokiro
iralcastea (eta erabiltzea) da, hau da, aurriritzi interlinguistikoalc landa utzirik.
Dramatikoagoa da, a1abaina, irakasle
batzuren lcasua; hauek, garbizalekeriazko
abertzalerlismo faltsua dela medio, uzterazten dituzte bazterrean zenbait errealizazio linguistiko biziki jatorrak, horien
ordez besteren bat sartzearren, irtenbide
literarioago, kultuago, arkaikoago edo
katalaneragozkoak (hots, catalunyndarragokoak) direlakoan. Adibideak: faena/
feina, en aixo/aleshores o flavors, xicotet
o menut/petit, servici/servei, camiseta/
samarreta, arena/sorra eta abar luze-luzea.
Joan Solá-k honako hitzez adierazi du:
"Jarrera honek eraman gaitu maiz
asko fenomenoei buruzko muturretako interpretaziotara, are akats nabarmenetara ere. Esan beharrik ez, honek ikaslegoa

Deskribatzen dugun bezalalco jarrerak, izan ere, norberaren hizkalki eta hitzegite kolokialetarako minusbalorapena
eta ospegalera sortaraz ditzake, eta horn
dagoldon beste baten goraipamena (hau
da, diglosi plegu bat, Fergusson-en ildotik). Lluís López del Castillo-k asmatu du
bete-betean:
"... hizkuntz irakaskuntza alienatzailea da, eta kultur xumeagotasun edo
menpekotasun konplexua eta auto gorrotoa sortarazten du, norberaren mintzoaren (bai andaluziar batentzat zein katalan batentzat ere) eta bertako kultur balioen baztertze sistematilcoa bait dago:
kultura ofizialaren zeinua daramanak
bakarrik balio du. Horregatik da elitista
orobat, bertatik edoskitzen bait dute duinenek soil soilik; eta ez da harrigarria
gure artean orto grafiak (kanpoko azala)
horrenbesteico garrantzia izatea." (13)
Asmo zuzentzaile horren emaitza gisa,
haurrek -bai eta helduek ere- maiz antzean baztertzen dute beren hizkera
("zeharo gaizld hitzegiten du eta") eta
"aldaldn zehatz edo egold" gradua hizkera idatziari, literarioari edo barceloníri
(adibidez) egotzi ohi zaio.
Zalantzarik ez: aldakin zehatz honen
erabilerak eginkizun orekatzailea bete17

dazten,o
tzen du, erabilera linguistikoaren hutsuneak osatu nahian, baliagarri gertatu
beharko lukeen esparruetan.

adierazi nahi du haren erabilera menperatzea, hura noiz erabili jalcitea. Are gehiago: era egokian erabiltzea.

Guzti honek Michael Sttubs-en hausnarketara garamatza:
"Eslcolako ikasgelan, maisuaren tolda zein den pentsatu behar dugu, ikasleak hizIamtzaren bitartez nolako harremanak finkatzen dituen eta, ondorioz,
geure jokaera linguistikoarekin zein ideologia transmititzen dugun." (14)

Hizkuntza akaskabeak, aldakin eta
diferentziarik bagekoak, aintzinako eskolako hizkuntzalarien gogotan daude,
bakar bakarrik. Eta hemendik dator pedagogia zahar hura: ikaslealc, akaskabeko
hizkuntza akats gabe menderatu behar

omen.
Eme! Dogmatismo eritasunak jarraipen okerra du. Gaisotasun murrizkaria,
txirotzailea da.

Ikasleek, ikaszentruko
normalkuntza prozezuan funtsezko
zati inplikatu sentitu behar dute
bere burua

Hizkuntza irakatsia izan behar da, ez
denborapasa eruditu eta liburuti gisa erabilia izan dadin, hizkuntz komunitatearen
bizitzarako komunikabide egoki bezala
baizik.

Ohoretoki arauemaletik jaitsi behar da,
beraz. Katalanera hutsa ez, katalaneraren
erabilera baizik iralcatsi behar da. Katalanera erabiltzen den testuinguru soziokulturalen bamean irakatsi behar da, eta
oraindik erabiltzen ez den horietan, erabilera ahalbideratu egin behar da.
Honek esan nahi du katalanera erabili
eta irakatsi behar dugula, katalanera den
hizkuntza aldalcor eta dibertsua (dibertsu
eta aldalcorra beste hizkuntzak bezalaxe),
Aracil-ek aipatu zituen koordenada guzti

halen araberaz (15).
Aldakin estandarraren iralcasketak,
adibidez, ez dio zertan kalte egin beste
aldakin bati. Areago: estandarra, ezer
ordezkatu partez, hiztunen aukera espresatzaileak aberastu egin behar ditu. Zabalkuntza, hedapena izan behar, hortaz:
ez, ordea, murrizketarik.
Ez dugu aipatu, noski, bete behar litzatekeen guztia. Baina izan bekigu hau
esnakari, emetzaile. Eta buka dezagun
sail honetan: hizkuntza bat ikastea (eta
irakastea) ez datza bakarrik hura ezagutzean, ulertzean. Hizlcuntza bat ikasteak
18

Horrenbestez, beharrezko estrategia
didalctikoak arbitratu beharko dira ikaslegoari hizkuntzaren erabilera egokia irakats diezaiogun eta erabilera hori bera
ikas leg o aren gan s ortarazteko.
4.2. Hizkuntz erabilerarako arau berrien sorrera eta hizlcuntzarenganako
leialtasunaren areagopena
Badakigu denok gorabehera bakarra
(gala, tokia, solaskidea, kanala...) aski
dela katalandun bat gaztelera erabiltzera
iragan dadin. Maiz gertatzen dira J.V.
Marqués-ek here "País Perplex" hartan
deskribatzen zuena bezain egoera kaficiar
eta (gaurregun) ezagunen aurrean suenatzea:
"- No, no, por mi pueden ustedes
hablar en valenciano. Yo les sigo. No lo
hablo, pero les sigo.
- Faltaría más! Aquí hablamos todos
en castellano y tan ricamente.
- No se molesten. De verdad. Lo entiendo perfectamente.
- Pues nosotros sabemos perfectamente el castellano y no nos rota seguir
hablando en valenciano.
- Pero si les digo que lo entiendo...
- Una mierda. Usted no entiende el

JaztendiAl
valenciano. Que se le escapan cosas.
Además, qué se ha creído? Que somos
unos desgraciados que no sabemos hablar en castellano?
- No, qué va!
- Pues entonces... Nos deja que hablemos en castellano o va usted a hacer
tertulia con su puñetero padre." (16)
Hizketaldi hau, zenbaitetan, arrazoiztatze-eredu esplizitatu -marqués-tarra
honakoa ere- batez homituta ohi doa:
"No, la nostra llengua no és el catala.
Tenim llengua própia, nosaltres: el
valencia.
I una elaboració post-catalana
Com que tenim !lengua propia, podem
fer-ne alió que vulguem.
Per exemple, no utilitzar-la
Que no es nostra?." (17)
Gai hau zeharo konplexua da; batzutan, arau hauek erabat barneraturik daudenez, horrelakoak haustealc, maiz asko,
erruduntasun sentimendua suposatzen du.
Geure kontzientziak, beraz, deskolonizatu beharko ditugu, burua eta bihotza irmotu, eta jokaera linguistikoen eredu alternatiboak eskaini.
Umeek, ez ahantzi, txiki-txikitatik,
beren inguruan bi jokaera-plegu daudela
ikasten dute: bata, elebakar gazteleraduna, eta bestea, berriz, elebiduna (gorabehera sorta oso baten araberaz, komunikakodearen aldaketa).
Katalanera hutsatrn erabilera ezaugarri duen hiztun-jokaera eskaini beharko
dugu. Hizkuntz haztura eta ohituren aldaketa iraultza, nahiago baduzu- han
gertatuko da lehen lehenik gizartearen
baitan, haurrek eta gaztetxoek, beren
sozializazio prozesuan, jarrera linguistiko berriak barnera ditzaten moduz; hauek
ganzatuko dira, zalantzarik ez, erabileraarau berriez eta norberaren hizkuntzarenganako leialtasunaren area gotzeaz.
Lehenago adierazi den bezala, guita
bezalako hizkuntza minorizatu batean,
edozein gorabehera (hizkide ezezagun,

Edonork errepara dezake ikasleengan telebistak eragin
sakonagoa duela irakasleak Mino.

erdaldunen baten presentzia, egoera formal, gal espezializatu...) asid da hizkuntzaz aldatzeko. Ondorioz, hizkuntzaren
hedakuntzan gure jokaera linguistiko
indibidualak duen berebiziko garrantziaz
katalandunok kontzientzia has dezagun
premiazlcoa -ezinbestekoa- dugu.
Horregatik, katalandunok -hiritar garen heinean-, hizlcuntzaren erabileraren
mesedetan diharduten erabilpide linguistikoen testigantza hartu behar dugu. Erabilerak erabilera sortzen du. Eta hizkuntzaren ezkutapena, aldiz, katalaneraren
erabilera publikoaren indar ahularen eta
hiztunen murrizketaren funtzesko zergatietako bat da.
Ez bait dugu ahantzi behar -Psikologia
Sozialak irakasten duen bezala- sozializazioa, talde baten aran sozial eta balioekin erlazionaturiko jarreren sorrera besterik ez dela. Beste aldetik, biziki kontutan
izan behar da jarrerak zeharo poliki alda
daitezkeela, beren funtsezko helburua
egonkortasuna delako eta, gainera, pertzepzioaren ondorio hautemale gisa dihardutelako.
Honakoa ere erants genezake -ikerkuntzatik ondorioztaturiko emaitzak izan
ezean, psikologo eta soziologoen lanetatik ateratako behin behineko hipotesi
hutsak diren arren-, alegia, haurrek jarraikitzen dietela, gutxi gorabehera, eredu
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linguistiko sorta bati:
a) Gurasoen eredua (3 edo 4 urteak
bitarte Labov-en araberaz, eta 6 urteak
bitarte Hockett-entzat).
b) Adiskideen eredua (12-13 urteak

arte)
c) Helduen eredua (13 eclo 14 urteetatik aurrera).

4.4. Iharduerri soziolinguistikoa
4.4.1. Ikasgelan
Hizkuntz arazoaz ilcus eta pentsamolde aldaketa egin beharra dute ikaslegoak
eta irakaslegoak. Egite linguistikoa ulertu behar bait da gizarte egitetzat, horixe
da eta.
Diskurtsu esentzialistatik (horren araberaz, hizictuitz arazoa homigai sinbolikoez -izen eta jatorria- identifikatzen eta
murrizten delarik) iragan behar da atinerantz; bai eta pasa-kutsurik (normalean,
historia literario klasikoan zentratua) eta
gramatikazko erregela eta salbuespenen
ikasketatik ere, beste diskurtsu batera:
honek, aldiz, hizkuntza here zentzu funtzional pralctikoan aztertu beharko luke.

Gizarte haietan (Irlanda, Eskozia),
bertako irakaskuntzan emandako
bost dozena urtek ez diote
hilzoriaren abiadari eutsi
Azaltzeko beharrik ez, hortaz, katalanerazko iralcasle batzuren jokaeraren arriskugarritasuna: horiek, ikasgelako atetik
atera bezain pronto gaztelerari eusten diote
tabemako neskarekin (edo mutilarekin)
nahiz klanstro bereko beste iralcasle batekin mintzatzearren. Jokamolde honekin
ikasleari ikasgelakoa baino abiada biziagoan eta atzekoz aurrera doan eredua
aurkezten diogu. Katalanera(z) iralcasteak, hain zuzen, hura era ez-murriztailean erabiltzeko erantzunlcizuna darama;
eta honakoa ere iralcaspide da.
4.3. Elebitasunaren mitoa agerian
Asmozko elebitza egonkorrak eta,
areago, probidentzialak, suposatzen duen
tranpa azaldu behar zaie gure ilcasleei.
Gizaki mallan, gizabanakolca, hizkuntzen didaktikak bilaleaerazi behar du gure
ikasleek ahalik eta hizlcuntza gehien ezagut ditzaten (poliglosia); baina elebitasun
sozialak status quo linguistikoa mantentzeko bakarrik balio duela ikustarazi behar
diegu. Gure kasuan, katalaneraren ordezkotza. Lurraldeko elebakartasuna esplikatu beharko zaie, honaz, arrazoiztatze jarreratik (ez, ostera, elebitzaren mitifikazio estrategikoetatik).
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Ikasgelan egin den hizkuntzaren gaineko hausnarketa, beste aldetik, ez da
mugatu beharko egitura gramatilcal hutsera (azterketa gramatikala, alegia):
hauxe bait da orain arte egin izan den
bakarra. Pentsa orain an dela hausnarketa
hartnn tenninologia berria eta gramatika
sortzailearen aurrerakadalc.
Horn buruz pare bat gauza esan beharko litzateke:
Lehena, hausnarketa moeta hau, testuinguru sozialetik at, seguraski eztabaidagarria da eta, besterik ezean, bihurtzailea, desitxuratzailea. Bigarrena, beharbada egolciagoa da (bere abstrakzio eta etekin mailan) goi mailako irakaslcuntzan
(edo enaineko azkeneko kunsuetan).
Oinanizko eta erdialdeko iralcaskuntzako haserako ikasturteetan ariketa antzu,
mekaniko eta mimetikoa baizik ez da.
Hausnarketarik egokien eta oparoena
hizkuntzaren egiazko erabileraz (edo ezerabileraz) egindakoa da. Iralcasle guztiei
eskaintzen diegun xede ineditoa da hau.
4.4.2. Eskolan, institutuan
Eskola-eralcundearen normalizazioari
laguntzea. Gure ikasleak kontzientziatu
behar ditugu beraiek, katalanera bizitza

Jazten,vo

Erabaki beharrekoa, ea euslcara erabiliko ole dugun gaztelerari gorderiko esparruetan.

alcademikoaren maila guztietan erabil eta
heda dadin, duten garrantziaz: idazIcariarekin, atezainarekin, beste irakasleekin,
hitzeginez, iragar-taulan idatziz... Ikasleek, ikaszentruko normalkuntza prozesuan funtsezko zati inplikatu sentitu behar dute here burua.
4.4.3. Gizartearen baitan
Azken puntu honi dagokionez, hizlcuntzaz beste gaien gaineko lanei atxelci
lekiokeela pentsatzen dugu, Gizarte Zientzi izaeraz orobat (Historia, Geografia,
e.a.) eta disziplinarteko moduan, here
iharduera gizartearen baitan isladatu
beharko lukeela: hizkuntzaren egoera
kalean, haren ahozko (solasak, dendakoari galderak, azolcan, udaletxean...) eta
idatzizko erabilera (kalean, dendetako
errotulaketa, trafiko seinaleak...) aztertu
eta, ondorioz, jarrera Icritikoa hartu errealitatea beste zerbait bilakatzeko (hausnarketa, ikerketa, eraldaketa).
Hizkuntzaren erabilera edo ez-erabileraren saihetsetik, instituzioen (Udaletxe, Diputazio, Generalitat) azterketa.
lharduera norrnalizatzaile baten aukerak proposatu eta organismo publikoei

eragin, hala egin dezaten. Bitartearekin
erlazio dialektikoa finkatu beharra dago.
Komunikabideen, barniti espezializamen, eta abarren azterketa.
Laburbilduz, dagoen istilua mahai
gainean jarririk, errealitatea ikertu, hani
aurre egin eta hura eraldatzeko bitartekoez homitu beharra dago. Haurrak,
pertsona izateko duten eraz harro senti
daitezen, gizald bezala beren burua onar
dezaten eta hizkuntzarenganako leialtasunezko jarrerak bere gana ditzaten saiatu behar dugu.
Ate guzti hauek zabalik, gure saihetsetik, irakaskuntzak leihoa ere zabalik eduki lezake esperantzari. Baina, lehenago
adierazi dugun bezala, eskolaratzea ez da
berez helbumrik, berebiziko inportanta
duen arren.
Eskola, institutu edo unibertsital fakultate,a normalizatzeak ham esan nahi
du, hots: irakaskuneek testu, irakur, kontsulta liburuak katalaneraz eduki behar
dituztela, irakasleen ohizko hizkuntzak,
ikasgela bamean zein Icanpoan, Icatalanera behar duela izan. Laburbilduz, ikastetxeko iharduera guztiak Icatalaneraren hi21
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Joan Fuster-ek, garai batean zeharo

hunldtua valentziera irakaskuntzan sartu
zutelako, "Ara o mai" (Orain ala sekula
ez) izenburuko beste paper batean diosku:
"Aukera bakarra, katalanerarentzat
tresneria audiobisuala eskuratzea litzateke. Ene aburuz, emateko pausua da, are
Unibertsitatea nahiz eskola, edo tipo grafia eskuratu aurretik ere." (18)
5. Irakaskuntz-hizkuntza eta
gizartea
Hizkerari buruzko eritziak ez dira batere hizkuntz
errealitate objetiboak, balorapen subjedboak baizik.

5.1. Asignaturatze arriskua

tartez garatu behar direla.
Hala eta guztiz, geure herriaren hizkuntz normalkuntzatik biziki urruti geundeke horrela ere, katalaneraren erabilera
soziala areagotuko ez balitz, katalanera
País Valenciá-ko telebistako, irratemisoretako, aldizkarietako eta egunkarietako
hizkuntza normal bilakatuko ez balitz.
Gorago esan bezala, banuti hauetan izango da, hain zuzen, katalaneraren etorkizuna determinatuko den esparruak.

Sarraskitutakoen parekoak diren
edukin-ekonomiko eta kulturadun
neurri politikoez bakar-bakarrik
ekiden dezakegu ordezkotzaren
bukaera

Katalanera, euskara eta galiziera
jaigiroko elebitasun dekretuen bitartez eta
geroagoko lege linguistikoen bidez despenalizaturik genatu ziren. Irakaskuntza
izan zen hiru kasu hauetan (edo bostetan,
bereizkuntza ofiziala eginez gero: catalá,
valenciá eta baleáric) legeztatutako lehen
alorra.
Legegileen iritzian, gazteleradun ez
ziren beste komunitate linguistikoei eskubide historikoa berreskuratzen zien
ekimen honek atxekipen ugari ospatu
zituen. Are gehiago, Joan Fuster-ek, Noticias al día izeneko egunkarian plazaratutako artikulu famatu hartan, honela
zioen:
"Eta nik nahiago dut valentzierazico
eskola bat, lor bageneza, nahi bezain
"abertzale" diharduten baina kea bezain
alferrikakoak diren hiruzpalau koalizio gaizki koaligatuak- baino." (19)

Anekdota ilustratzaile gisa, gogora
dezakegu "La Plaqa del diamant" jendetza haundiak ezagutu duela zinemari esker; ez, ordea, obraren argitarapen ugariak &tela bide. Gogoratu beharko, halaber, Merc,e Rodoreda-ren obra hau Valentziar Herrialdean "La Plaza del diamante" -tzat ezagutua gertatu dela. Dudarik gabe, gure erabilera linguistikoaren
arauen adierazle ona da hau.
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Gu gerau, berriz, ezin gintezkeen ho roen euforiko ami Izan ere, paradigmatikold gurea bezalako kasuen behalcetak orain bertan gaelikoa edo eta eskoziera
bezala- ez digu horrelako asetasunik
ahalbideratzen: gizarte haietan, bertako
irakaskuntzan emandako bost dozena
urtek ez diote (dagoeneko atzeragabe den)
hilzoriaren abiadari eutsi. Porrot bikoitz
han ikusirik, begibistakoa zen katalaneraren asignaturaketak ez zuela gelditu
egingo, ez eta urrutitik ere, minorizazio
prozesua.

Jazten,vo

Hizkuntza akaslcabeak, aldakin eta Werentziarik gabekoak, aintzinako eskolako
hizkuntzalarien gogotan daude, bakar bakarrik.

Ezin ahantzizkoa da, gainera, gizarte
urbanizatu eta modernoan gertatu dela
kataleraren sarrera hezkuntza sisteman;
beste hitz,etan esanik, gizartea komunikabideen eraginpean dago. Paper hauen
apikazko irakurleak ez du behar soziologoen frogarik, edonork errepara dezake
ikasleengan telebistak eragin sakonagoa
duela irakasleak baino.
Katalaneraren sarrera duela zenbait
hamarkada gerta bazalin -gwe Herrialdean nekazal gizartea gehiengoa izaki,
garaiko komunikabideen eragina ja deusen parekoa zela -euforia, apika, gizalegezkoa zatekeen.
Baina, politiko triunfalistek egin duten bezala, Herrialde honek behar duen
normalizazioa katalanera astean hiru
orduz irakastea dela mantentzea, adimen
pre-industriala erakustea da argi eta garhi, gutxienez, eta mor ere iraindu nahi ez
delarik.
5.2. Irakaskuntzaren mugapenak
Geure esperientziatik esan dezakegu
eskolak katalaneraz ematea ere (gure
Herrialdean egiazki erabil-arau iraultzailea), frogatu ahal izan dugunez, ez

dela asid.
Zergatik, ordea?
Normalkuntz prozesuan eragin determinatzailerik izan ahal dezake, benetan,
irakaslcuntzak? Zein da here eraginaren
izaria? Ala gizartearen pisua -espainolizazioa, hizkuntz istilua sortarazten dituen ideologia eta janeralc, komunikabideak...- karga haundiegia du eta ezinezkoa da (eklo ez du merezi) haren kontra
borrokatzea?
Irakaskuntzaren eginkizuna, gaurko
gizartean, eragin eskasekoa ole da?
Argi dagoena hauxe da, irakaskuntza
ez dela gertatu Valentziar Herrialdean
gazteleratze-zergatirik nagusiena; hortaz,
ez du zertan izan hizkuntz berreskuratzean arrazoiburuak. Katalanera hizkuntz
ordezkatze horren azkeneko mailaraino
jaits erazi dutenak gorabehera estraeskolarrak izan dira.
Gazteleraren sarrerak botere politilco,
ekonomiko eta kulturalaren bultzapen eta
eutsieraz, nazionalld antolatzeke zegoen
Herrialdean eta autodefentsarako mekanismorik gabe, kanpotarren hizkuntza
ikasteko beharra sortarazi zuen.
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Guzti hori XX. mendearen hasieran
erabat larriagotu zen -ez ahaztu: Valentziar Herrialdearen gazteleratzea XIX.
mendean gutxiengoen arazoa zen- modernizazio izenaz ezagutu zen fenomeno
globalak suposatu zuen galeraz.

tradiziozko familiaren haustura (aitonamonak, gurasoalc, seme-alabak...), eta
faktore instituzional eta psikosozialak
armada boteretsuegia da: ezin daiteke
aurre egin multikopista, 'clarion eta harbela
batez.
Sarraskitutakoen parekoak diren e,dukin sozio-ekonomiko eta kulturadun neurri
pofitilcoez bakar-bakarrik ekidin dezakegu ordezkor7aren bukaera.

Irakaskuntzaren eginkizuna,
gaurko gizartean, era gin eskasekoa
ote da?

Hala eta guztiz ere... lanean segitzeko

Gizarte tradizional (herritarra eta nekazaria) izatetik modernoa (hiritarra eta
industriala) izateko aratsa modu azkarrean eman zen eta katalaneraz ezer esatekorik ez zuen tokian, orduan euskarri
ofiziala zuen hizkuntza babesteko komunikabide beni eta ezezagunek eraman
zuten hizkuntza gaurregun ilcusten dugun
bame-degradazio, hibridazio eta deserabilera mailara.
Aldaketa linguistikoa, gure iritziz,
koordenada hauetan aztertu beharra dago:
funtsez nekazari eta herritar den gizartetik beste batera, hiritar eta industrial,
oinarriz. Horrenbestez, okerreko bidea
hartzea izango da komiera edo eta dalmata bezalalco hizkuntz,en agorpenaren zergati, faktore eta eskemalc aplikatu nahi
izatea, euskara, galiziera edo katalanera
bezalako hizlcuntzen ordezkapen prozesuak esplikatu nahi izareko. Hauen erronka ez datza bakarrik hiztunen leialtasun
linguistiko pertsonalean, bai7ik eta hin,
teknologia eta komunikabide eskergen
mundu berriari dagozkien komunitate
linguistikoen egokieran ere.
Koordenada hauetan kokatu beharko
dira gure azterketak eta gure hizlcuntzen
berpizkuntzei buruzko aurrikuspenak ere.
Gaztelerazlco modernizazioa, legeria
diskriminatzailealc, eragile gazteleratzaileak (maisuak, funtzionari publikoak, e.a.),
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dugun borondaterik hertsienaren beharra
dago. Atsotitz ingelesak dioenez: borondatea dagoenean, badago bidea. Baina
gure Josep M9 de Segarra-k idatzi zuen
bezala: Bidea: horren laburra esateko,
horren luzea jarraitzeko •

.L RS

Di

1

Itzulpen hau Edorta Agirrek "III
Jokin Zaitegi" itzulpen laburren
sariketara aurkeztutakoa da.
Ikasgai honen prozedura jarraituz
(teoria, testuak, lan proposamenak)
jakin ezazu dagoenekoz 2 direla
egileek argitaratu dituzten liburuak.
* Maid T., Palanca C. Viana A.:
Curs de Sociolongüística 1/2,
Bromera Edicions.
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1. Testua
Printzipio orokorrei buruz hitz eginez, uste dut guztion artean, geure indarren
arabera, printzipiorik orokorrena sartu beharko geniekeela guretarrei, alegia, beraiek
hitz egiten dutena, katalan hizkuntza dela, hairi zuzen; beraz, ez baldin badute ezagutza
literario edo gramatikal oso sendo eta sakonik, gehiengo handiaren kasuan bezala jakina-, ongi egingo dutela hitz egiten duten bezalaxe idazten badute ere eta ez bestCla,
batez ere, familiarentzako gutunak bakarrik idatzi behar badituzte; ez dagoela inolako
arrazoirik ahoz hitzegingo lioketen bezalaxe ez idazteko inori. Idazteko nahikoa
katalan ez dakitelako ideia gaizto horrek eragin du gure artean ham hedatua egotea,
batez ere klase herritarretan, gaztelaniaz -frantsesez Frantziako Katalunian- idazteko
ohitura bitxi hori ahoz katalanez hitzegingo lieketen pertsonei. Benetan tamalgarria da
mailarik herritanenetako ikastaroetan, ortografiazko arau oinarrizkoetara mugatu
ordez (ahoz esango luketen gauza bera idazten jakiteko beste bakarrik) -zentzu onak
gomendatzen duen eta Pompeu Fabrak ere etengabe gomendatzen zuen bezala-,
estilistika-araurik depuratuen eta konplexuenak iralcatsi nahi izatea, katalan guztiek
Bemat Metge batzuk izateko obligazioa balute bezalaxe; eta ez dezagun hitzegin lexiko
henitar jatorrena zuzentzeko mania horretaz, misto dioen lekuan //umi eta clero ordez
clergat esan erazi nahirik; egin beharko litzatekeena guztiz kontrakoa bait da, alegia,
guretarrei beren buruekiko kontidantza gehiago ematea, inolako beldurrik gabe katalanez
idaztera ausar daitezen; beraien gutuneria pribatua, gehienek idatzi beharko duten
bakarra, ez duela mola ere katalan klasikoaren eredu bezala historiara pasatu beharrik
eta ez dela mola ere tragedia bat izango herrialdearentzat emazteari idazterakoan erdarakadaren batek thes egiten badie, oso larria izanda ere.
JOAN SALES: "Proleg" a Joan Coromines, Lleures i converses d' un filoleg,

2. Testua
Batzuetan esan beharra dago edozein irakasle hizkuntz irakasle dela eta ikasgai
bakoitza hizkuritz ikasgai dela. Honekin eman nahi da aditzera edozein asignaturak (ez
bakarrik hizkuntzak, baita matematikalc, geografiak, kimikak ere) bere asignaturako
lengoaia irakatsi behar duela. Kimilcalco klasean, adibidez, irakasleak nekez bereiz
ditzake gertakari eta kontzeptuen irakaskuntza batetik, eta terminologiaren erabilera
egolcian, argudio koherente baten eraketan eta kimikako liburuen ulerkuntzan ikasleak
hezi beharra bestetik. Inori ez zaio bururatzen Icirnikalco lan batek literatura ingeleseko
Ian batek bezala egon bchar duenik idatzita: ezberdina ez da gaia bakarrik, baila estiloa
ere. Esate baterako, pentsaezina da kimikako lan bat honda has daitekeenik:
" Ez dago gauza ederragorik gure begien aurrean kolore eta forma ezberdinetako
lcristalak nola agertzen diren behatzea baino. Atzo, lagunak eta biok kobre-sulfatozko
disoluzio bero eta lodiaren tantak miretsi genituen ezargailu baten gainean pausatuta
zeudelarik, eta gozamen handiz ikusi genuen nola hozten zen likidoa eta nola eratzen
ziren lcristaltxo niminoak".
Egolciagoa (hau da, estilistilcoki konbentzionalagoa) litzateke:
"Kobre-sulfatozko disoluzioaren bi edo hiru tanta jam zituzten berotuta eta kontzentratuta ezargailuan. Soluzioa hoztu ahala, lcristalak agertzen ziren. Kristalen forma
eta kolore ezberdinak ikertu ahal izateko moduan aukeratu genituen disoluzioak".
MICHEL STUBBS: El Llenguatge i l'escola, Bartzelona, 62 Argit. 1982
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3. Testua
Italianoen urtea da hau. Guztiz beteta dago Bartzelona. Mota guztietako auto eta
motorrekin topo egiten duzu. Genovakoak, Milanekoak, Napolikoak, Erromakoak,
Veronakoak... Guztiek dute ezaugarri komun bat: txoferraren ondokoa, mapa zabalduta,
zeharo nahastua eramatea, iparra non dagoen ere ulertzen ez duelarik. Berritsuak dira eta
aukera txilciena dutenean -gehienetan, autoaren leihatilatik leihatilara, semaforoa gorri
dagoenean- Badalona edo Cambrils non dagoen galdetzen dizute.
Hona hemen aukera on bat galdutako mendeak berreskuratzeko eta geurearen
hurbilekoa den kultura batekin loturak berregiteko, baita beffogeitamarretalco ume
garenon larruan San Remoko festibalaren ordutako entzunaldiek sartutako italianoa
praktilcatzeko ere. Italianoaren hori, oraingo umeek zailago daukate: hauen haurtzaroko
urteak ez dira Mina edo Jinuni Fontana bezalakoez beteta egongo, Credence Clearwater
Rev iv al-ez baizik.
Abuztu honetan, Ramblatik paseatzea klitxe bat suntsitz,ea da, alegia, Bartzelonan
kalean entzuten diren bi hizkuntzalc espainola eta katalana direla. Ordu pare baten
ondoren, zeure buruari galdezka hasten zara ea, katalanek ham gogoko duten "solidaritate"
autofagozitadore honengatik, ez ote den garaia izango -italianoen inbasioak jarraitu eta
instituzionalizatu egin behar badu datozen udetan- italianoa ko-ko-ofizial aitortzeko,
urtero abuztuan besterik ez bada ere. Elebitasuna ham ona dela badiote, are hobeagoa
izango da hirueletasuna.
Eta, behin hasiz gero, hirueletasuna dioenak, laueletasuna esaten du: italianoari
ingelesa erantsi geniezaioke, gero eta hizkuntza arnintagoa bait da, ez bakarrik udan
kostaldean, baita neguan ere, Bartz,elonako tabemarik aurreratuenetan. Ez dute, bada,
esaten errealistak eta unibertsalak izan behar dugula? Orduan, utzi xinplekeriak eta
goazen zuzenean: nazioarteko harremanetarako, ingelesa. Lluis Urpinell-ek esaten du,
"Catalonia" izena eramango lukeen egunkari bat argitaratu nahi bait du ingelesez
Bartzelonan. Ez litzateke lehen ingelesezko egunkaria izango -inozentzia osoz- gure
etxea esaten dugun horretan. Urtealc dira Mallorcan bat ateratzen dela eta gertakari hau
oso arrunta da hini zibilizatuetan. Parisetik -atzerritarkerietara gutxi emana den hirien
eredu- Buenos Aires-eraino, Bangkok-etik pasatuz, badira ingelesezko egunkariak
munduan zehar.
-Ez dakit zergatik zareten katalanak hain burugogorralc hizicuntza gordetzeko -esaten
omen zion, gutxi gorabehera, Unamunok Caries Ribari. Ez al zarete konturatzen
hemendik ehun urtetara denok ingelesez hitz egingo dugula?
- Horixe, bada -erantzuten zion Ribak-. Horrexegatik beragatik, guk zuzenean
ingelesera egingo dugu salto. Bitartekari interesaturik gabe.
QUIM MONZO: "Bilingües? Quadrilingües!" El día del senyor, Bartzelona.
Quaderns Crema Argit. 1984
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4. Testua
También sé de varios maestros alfabetizados que me cuentan la rémora inmensa
que supone para el progreso cultural de nuestros paisanos, esa jerigonza dialectal tan
arraigada en sus mentes y en la que están sumidos. Pues, como es lógico, estos
maestros alfabetizadores, como todos los demás, enseñan en castellano y en este
idioma tienen que aprender y desenvolverse los analfabetos de Galicia como los del
resto de España.
En Galicia, y esta realidad se impone, debe aprenderse a hablar urgentemente en
castellano, en bello y correcto castellano... Y cuando ello se consiga, cuando el
dialecto gallego que pulula en jerigonza fea e imperfecta se haya desraizado de las
mentes, Galicia, ciertamente, habrá adelantado un paso más.
CRISTINA AMENEDO, 1964, Xesús ALONSO MONTERO-k jasoa. "Informedramático- de la lengua gallega" liburuan, Akal ctrgit.-1976

Lan proposamenak

1. Esan E(gia) ala G(ezurra) dioien ondorengo esaldiok:
EE GE • Hizkuntza da haurra munduan integratzeko faktore nagusia.
ED GE • País Valencian gaztelaniaz iralcastea gomendamn dute arrazoi psikologikoek.
EE GO • Hizkuntza bat jakitea ez da ezinbestekoa beraren erabilpenerako.
ED GE] • Hizkuntza batek funtzionatzen dueneko esparru sozio-kulturalak erizpide
linguistikoek definitzen dituzte.
EE GO • Norberarena dena errefuxatzeko jarreraren bidez agertzen da autogorrotoa.
ELI GE] • Deserosotasuna (coentor), beste gauza batzuen artean, norberaren nortasuna
ezkutatzeko ahaleginean adierazten da.
ELI GO • Hizkuntz portaera soziallci ikasten da besteen behaketaren bidez.
ED GE • Pertzeptzioaren efektu hautatzaile modura jokatzen dute jarrerek.
ED GE) • Herrialde normal bateko haurrak elebakarrak izaten dim.
ED GO • Analisi sintaktikoak hizkuntzaren erabilpenaren gehikuntza eragiten du.
ED GO • Eskoletan irakasten ez zelako desagertu da dalmata.
ELI GE • Pais Valencialco haur guztiek ize,norde ahulen erabilpen idatzia menperatzen
duten egunean esan ahal izango dugu hizkuntz nonnalizazioa burutua dela.
ELI GE] • Katalanezko irakaskuntza, hizkuntz komtmitate katalanean indarrean dauden
erabilpen-arauen alterazioa da.
EE GO • Funtsean baserri girokoa da País Valencia delakoa.
ED GO • Ezinbestekoa da telebistan katalana erabiltzea hizkuntz ordezkapena
geraraztea lortu nahi bada.
ELI GE] • Valentziarrok, eskuarlci, halabehantz ilcasi dugu gaztelania.
EE GO • 'Catalana ez da beharrezkoa País Valencian bizitzeko.
ED GE • Maisu-maistrak eta irakasleak dira hizlcurazaren berreskurapen
prozesuaren arduradunak.
2. Komenta ezazu Txepetzen ondorengo esaldi hau:
"Pertsona izzteko era duin eta orijinala da euskaldun izatea".

3. Argumenta ezazu, ikuspegi soziolinguistilcotik, zergatik izan behar duen katalanak
irakaskuntzako hizicuntza.
4. Saia zaitez azaltzen zer den autogorrotoa.
5. Komenta ezazu ondorengo esaldi hau:

"¿Física en catalán? ¡Seamos serios!"
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