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Fermin Muguruza
euskaldun osoa: izan eta esan
Xabier Letona

E

z du aurkezpen luzerik behar Ferminek,

L Kortatu eta Negu Gorriak-en kantariaren ahotsa ezaguna da eta, norbaitena izatekotan, Euskal Herriko gazte jende euskalduna ibiltzen den parajeetan.
Elkarrizketatzeko gogoa adierazi gen ion
-euskara ardatz genuela- eta zintzo eta berriketarako gertu hartu gintuen bere etxean.
Ez dauka ezkutatzekorik ingurukoak ere
euskaldun izateaz harro senti daitezen ahalegintzen den gazte adoretsuak. B ere eredua
lekuko.

Ataxi.- Elkarrizketari hasiera emateko,

has gaitezen historia apur bat egiten. Esaizu nontarra zaren, nongoak diren gurasoak.

Fermin.-Aitaoiartzuarra da eta beste guztiak irundarrak. Guztiak euskaldunak. Amalc
asko galdu du. Egin ahal da berarekin euskaraz baina erdararako joera du. Inmen, dena
den, nik ez ditut inoiz somatu euskaraz egiten
edo oso gutxitan. Inmen hori oso historia

zabaldua da; hau da, gurasoak euskaldunak
eta seme-alabak ez.
Jaio nintzen auzoan ere, Lapitz, auzo
erdalduna, eta beti erdaraz. Inmen bi auzo dira
euskaldunak, Landetxa eta Anaka. Lehen
Oreretakoek Gaintxurizketan jartzen zuten
muga, " hemen bukatzen da Euskadi". Eta
bazuten arrazoi apur bat, hemen greba eta
honelakoetan ez zen ezer egiten eta, edo oso
gutxi.
Kontu zaharrak dira hauek, baina, bai,
haurtzaro osoa, lagunak... dena, erdaraz bizi
izan dut.
Aitona eta amonaren arteko harremanetan
dena euskaraz zen, baina nire gurasoekin hitzegiterakoan erdaraz. Honegatik nire amak
ere asko galdu zuen, eta orain bilokekin euskaraz egin behar duenez, nahiko gaizki pasatzen du batzutan. Gem Beraun auzora joan
ginen bizitzera eta han ere dena erdaraz. Hemen, Irunen, badaude batzuk "iruneses de
toda la vida" direnak, ez euskaldunak, ez
erdaldunak, ez espainolak... haiek dira "iruneses". Asko gustatzen zaie esatea "una cazuelita" (euslcal "z"ahozkatuz), "ese es muy
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jatorra", eta horrelakoak. Niretzat nazkagarriak eta gorrotagarriak dira. Leku guztietan
daude horrelakoak baina hemen aparteko kasta osatzen dute.

Hortik aunera Jarrairen sorreran ihardun
genuen, lehenengo kongresurako proposamenak landu genimen... Baina, hori bai, guztia
erdaraz. Hogei bat lagun ginen Inm aldean eta
guztiak erdaldunak.

Ataxi.-Nolakoak izan ziren zure 15-25
urte bitartekoak?
Fermin.-Zortzigarrenkurtsora arte auzoko
bizitza egiten da baina gero klasekoeldn hasten
zara ibiltzen gehiago. Hala ere, hemen ere ez
nuen euskaraz ezer entzuten. Gogoratzen dudanez, La S allen ikasten an nintzela, zortzi-

"Mekaguen sos, mantxurriano de
eta
los cojones, paleto"
"

horrelakoak esaten nizkion neure
buruari. Nik aide guztietan esaten
nuen baskoa nintzela, baina gero...
ganen kurtsoan izan zen ikurrifiaren legalizazioa eta mugimendu politiko handiko garaiak
izan ziren ordukoak, erabat inguratzen gintuen
giro beroak. Zabal a hil zuteneko sasoiak ziren.
Egun horietan, gogoratzen dut, oporretan
geundela Errioxa inguruan eta egunkariek
sekulakoak zekartzatela. Hor entzun nien nire
gurasoei gure aurrean euskaraz egiten, gu zer
gertatzen zen entera ez gintezen.
Seigarren, zazpigarren eta zortzigarren
kurtsoetan gatazka politiko oso gogorrak bizi
ziren, barrikadak, zaurituak, enfrentamenduak... eta niri biziki eragin zidan guzti harek.
Behin, ikusi nituen jipoiak zirela eta, lorik ere
ezin izan nuen egin. Zortzigarren kurtsoan
greba orokor bat antolatu genuen eskolan,
amnistiaren aide. Orduan hasi ziren praileak
ere gure herriaren zenbait gauza kontatzen,
euskararena... Hemengo hizkuntza etiskara
zela La S allen ikasi nuen. Zortzigarren kurtsoan "Euskal Herria» liburua eman zidaten
eta sekulako ilcurritia erantsi nion. Inguru
politiko a eta euskararena oso harreman estuan
zeuden.

Beraz, mobida politikoetatik
kontzientzia nazionaletik etorri zitzaizun
euskararenganako grina.

Fermin.- Baietz esan nezake, baina esan
behar da ben jartzen genituela beste helburu
batzuk euskararena baino lehenago. Jakinez
gero hobe, baina erdaraz ondo moldatzen ginen eta ez geneukan euskararen beharrik. Jarrairen hasieran ere, guztia erdaraz joan zen.
Hor izan nintzen sofdaduzkari buruzko eztabaidara arte (Soldaduzka honi ez ala Soldaduzkarik ez) eta Soldaduzka honi ez nagusitu
zenez, gu atera egin ginen.
Garai horretan monja eskola batean nenbilen eta hauen errepresioaren aurkako talde
bat antolatu genuen. Izen euskalduna jarri
behar genion baina konturatu ginen ez zela
posible, bestela berehala konturatuko ziren gu
ginela eta; eta jarri genion Ejército de liberación estudiantil. Kristoren sabotaiak burutzen
genituen, gauetan sartu eta pintadak, petardoak klaseetan... Azkenean kalera bota gintuzten lauzpabost lagun. Izena nahiz eta erdaraz
jam berehala jakin izan zuten nortzuk ginen.
Gero La Saliera joan nintzen eta ondoren COU
Hondarribiko Institutuan, katolikoa ez zen
nire lehenbiziko eskola. Erabateko aldaketa
izan zen, irakasle bat atxilotu zuten, mogimendua... Eta lehenbiziz euskara ikasgai
moduan. Ordura arte ezertxo ere ez. Zertxobait ikasi nuen.
Ondoren Salamankara joan nintzen him
urtez. Han Espainian geunden eta benetan
konturatzen nintzen gu beste hem batekoak
garela. Pisuan hiru arrasatearrekin bizi nintzen, euskaldunak ziren eta haien artean askotan euskaraz egiten zuten. Orduan hasi nintzen
emegatzen euskaraz ez jakiteagatik. Mekaguen sos, mantxurriano de los cojones, paleto!!» eta horrelako gauzak esatennizkionneure
buruari. Nik aide guztietan esaten nuen baskoa nintzela, baina gem...
Gem pedagogiaren historia utzi eta hona
itzultzerakoan taldearen kontuarekin hasi gi-
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Kortaturen hastapenetatik esan genuen euskaraz abesten amaituko genuela.
nen anaia eta biok, Kortaturekin alegia. Bagenuen buruan euskararen historia baina ez
ginen ausartzen. Beti zerbait euskaraz egin
behar genuela pentsatzen bagenuen ere, lehenengo maketako bost kantak erdaraz egin
genituen. Cero diskan bai, nik erdaraz egin
eta Trekuk euskaratu egin zituen, baina ez
ondoegi, euskaldun zaharra izan arren alfabe-

tatu gabea bait zen. Adibidez jaialdietan zera
kantatzen genuen, «Hi burger modarikatua,
ez duzuinoiz ezer ulertuko», lagunbatek hikaz
hasiz gero hikaz bukatu behar genuela esan
arte. Azkenean «zu bur ges madarikatua...»
grabatu genuen.
A taxi.- Noiz hasi zinen euskara ikasten
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serio samar hartuta?

Fermin.- Kortaturekin hasi ginenean egin
nuen nire lehenengo ikastaro intentsiboa, egunero host ordu zero mailan. Garai berean joan
ginen Martutenera jotzera eta Sarri ezagutu
genuen. Harremanak erdaraz, noski. Eta berak esaten zigun «Zuek euskaraz ezer ez, e?».
Guk tutik ere ez, eta gure kezka oraindik
gehiago handitu zen. Mike! Antzarekin ere
oso harremanona genuen, eta behinArgiarako
elkarrizketa bat egin zigunean, azaldu genion
gure musika After-trikitrixa zela; ska musika
trikitrixaren oso antzekoa dela baina «a
contratiempo» esaten geniola daukat gogoan.
Ordurako, dagoeneko musika gure sustraiekin lotzen hasita geunden. Euskararekiko
zaletasuna handitzen an zen nire barruan
apurka-apurka. Lehenengo ikastaroa iragan
eta handik bi urtera egin nuen hurrengoa.
A taxi.- Euskarari zegokionean nor izan
zen bultzagile Kortatun?
Fermin.-Hasieran hirukotea ginen, nahiz
eta gero asko zabaldu zen taldea, teknikariak,...
Atzerrira ateratzen ginenean, beti azaltzen
genituen KAS altematibaren host puntuak,
horien artean euskararena, baina beti geratzen
zitzaigun «asignatura pendiente» bezala.
«Mekaguen sos , behin behingoz ikasi egin
beharko dugu,esaten dugunari indar gehiago
emateko» esaten genuen.
Geroago, hilabetaka ibili nintzen ikasten
euskara. Norbaitek zera esan arte: «tontuarena egiten an zarete, zuek behar duzuena
barnetegia da». Kortaturen hastapenetatik
esan genuen euskaraz abesten amaituko genuela, -egia esan, ez dalcit zer zen: farolada ala
gure aurrean jartzen genuen azenarioa- eta
anaia eta biok, ikastaro trinkoari ekin genion
Gaztelun, AEKrekin. Hilabete pasa genuen
han, ikasiaz bat zoragarri pasatuz. Han sentitu
genuenbenetan euskararenbeharra. Irakasleek
oso kritikatzen zuten abertzale a izatea euskara
jakin gabe, oso militantealc ziren, eta han asko
ikasi genuen, bai hitz egiten eta baita euskararen filosofiaz ere. Handik atera ginenean
kaleratzea pentsatuta geneukan diskoa atzeratu egin genuen hil abete batzuk, euskara hobeto menderatu arte. Txakur txikirik ez genuenez ikastaroa utzi eta jotzen ihardun genuen,
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baina handik denbora batera jaialdi guztiak
utzi eta lau hilabete hartu genituen euskararekin jarraitzeko, 87ko azkenak eta 88ko lehenak.
Gaztelukoa belarri ondoan emandako
zaplastada edema izan zen, bizitzan batzutan
beharrezkoak diren horietakoa. Guk ere oso
ondo hartu genuen.

Ataxi.- Euskaldun berri askok dioenez,
ikasteko gogo izatetik errealitatate bihurtu
arte sekulakoak pasatu behar izaten dira.
Nola iragan zenuen zuk prozesu hori?
Sekulako mendia ikusten duzu zure aunean. Askok ezin izan du hori gainditu. Hor
bametegiak lcristoren garrantzia du, bertan
lotsa galtzen duzu eta. Egun osoan « hemen
erdara debekatuta dago eta euskaraz hitz egin
behar duzu». Herrian bazaude, kalera ateratzean oso zaila da hori mantentzea.
Atari.- Euskaradakizunez geroztik, nola
moldatzen zara eguneroko bizimoduan,
hemen Irunen.
Fermin.- Kortatu desegin zenetik euskara
ikasten jarraitu nuen, punta batetik aunera
droga bezalakoa da. Hasten zara irakurtzen
eta konturatzen zara «Puta idearik ez daukat
baina, ez dut ezer ulertzen! » . GaineraArgiako
harpideduna nintzen. Beraz, beharra somatuta
Inmgo AEKn elcin nion, bi orduz egunero.
Ondoren irakurri eta irakurri, asko. Gero Egin
lrratikoa eskaini zidaten, niretzat erronka zen
rock saio bat euskaraz aurkeztea, eta hartu
egin nuen. Orain gehiago irakurtzea gustatuko litzaidake, Obabakoak irakurri nuen,
Argia ere irakurtzen dut, eta orain Egunkariarekin, bada, tremendo.

Atari.- Zelakoa izan da zure euskalduntzea eta zure inguruaren arteko harremana?
Fermin.- Oso ganantzitsua izan da nere
neskalagunarekin bizi izandakoa. Sei urte
dararnatzat berarekin ateratzen eta bi elkarrekin bizitzen. Orain bizi ganen etxe honetara
etorri zenean -duela bi unte- ituna egin genuen,
alegia, etxe honetan ezin izango genuela erdaraz hitz egin. Onena da berak ez zekiela
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Euskaldun berri batek laguntza handia behar du eta euskaldun zahar askok kontrakoa egiten du: barre egiten dizu.

ezertxo euskaraz. Nik esan Mon, begira,
horrela ikasten da, denbora osoa euskaraz
egiten. Ez duzu AEKra joan beharrik, nire kin
ikasiko duzu" . Eta horrela ikasi du euskaraz.
Ataxi.- Eta berak ezertxo ere jakin barik, nola moldatzen zineten?
Fermin.- Demasakoa izan zen. Lehenengo bi hilabeeteak etsitzeko modukoak izan
ziren. Ulertu egiten zuen baina pazientzia

handia behar zen. Gero kalera atera eta askotan
barrua hustu egiten genuen lagunekin. Ez dakit
berriro egingo nukeen, baina orduan egin genuen eta urte t'erdian ikasi zuen, euskaraz
ikasi zuen. Beste moduren bat ere izango da,
baina horrela, ikasi egiten duzu, eta kitto.
Ataxi.- Kuadrila eta familiari dagokionean azken boladan?
Fermin.- Apurka-apurka giro euskalduna
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zabaltzen an zait inguruan, kuadrila mailan
oraindik ez horrenbeste, baina bai familian.
Anaia zaharra eta bere emazteak ere etiskaltegian ikasi dute, eta eurekin euskaraz egiten
dugu. Eta Iiiigok ere, anaiak, euskaraz hitz
egiten du. Berdin inguruko beste pertsona
askorekin. Gainera jendeak badaki zertan an
zaren, eta Irunen behintzat jendeak euskaraz

Euskaraz kantatuz gero, euskara
ikasteko konpromezua
hartu behar dela uste dut,
eta ondoren egin eta egin erazi
hitz egiten du gurekin. Gainera euskara kontutan pelma hutsak gana.
Dena den, zenbait euskaldun zaharrekin
izan di tu gu mobidak «zuk ez dakizula...»,
« gaizki egiten duzula...». Euskaldun berri batek laguntza handia behar du eta euskaldun
zahar askok kontrakoa egiten du: barre egiten
dizu. Gure gaineko bizilagunak betún zera
esaten zigun, «zuekoraineginbehar duzuena,
'fuego real' baino ez da. Gaizki egiten duzuela... egingo duzue hobeto». Eta egia da.
Ataxi.- Zenbateraino behartu behar
duzu zure burua euskaraz egiteko?
Fermin.- Askotan segun eta ze gaini buruz
hita egiteko bai. Baina askotan beharrezkoa da
egitea, militantziaz. Orain, gero eta gehiago
lehengo hitza ere euskaraz ateratzen zait.
Mozkorraldietan askotan erdaldunekin ere
euskaraz hita egiten dut. Duela gutxi, pertsona batekin hita egin eta hita egin, eta bapatean
nire lagun batek zera: «Baina Fermin, horrek
ez daki euskaraz &fina».
Ataxi.- Hor bada beste dimentsio bat,
barne pentsamenduarena...
Fermin.- Hon i oso-oso zaila da. Askotan
ohartzen naiz erderaz an naizela pentsatzen
eta saiatzen naiz aldatzen baina oso zaila da.
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Nik 24 urtez bizi izan dut dena erdaraz, eta
horren zama gehiegizkoa da. Helmuga bezala
daukat hon. Dena den, eremu horretan ere
nabaritzen ditut aurrerakadak, asko pentsatzen dut eta batzutan harrapatu izan dut nene
burua euskaraz pentsatzen, nahiz eta gutxitan
izan. Hita egitean ere nabaria da, lehen itzuli
egiten nuen eta orain ez.
Bada hizkuntza aldaketa kontu honetan
oso traumatikoa den arazoa eta aipagarria
iruditzen zaidana; alegia, betidanik egin duzu
zure lagunminarekin erdaraz, eta bat batean
aldatu egin behar duzula. Nire aitarekin, esaterako, iaz hasi nintzen euskaraz egiten. 26
unte berarekin erdaraz eta bat batean euskaraz. Traumatikoa da baina aldi berean harrotasuna ematen du.
Babel izeneko ETBko saioaneuskaraz egin
nuen, eta nere gurasoak harro eta harrituta
geratu ziren; «ezer ez jakitetik telebistan euskaraz egitera», pentsatzen dute eurek.
Konturatzen zara leku askotan euskaldun
zaharrak izan arren beti erdaraz egin izan
dela. Orduan AEICn ikasitakoa jartzen dugu
martxan «e gin eta egin erazi». Bertako denda
de xentetan lortu dugu gurekin euskaraz egitea.
Nine inguruan uste dut gero eta gehi ago egiten
del a. Hemen Irunen euskara salbatuko da gazteriarengatik, guraso askok, erdaldunak izan
arren, semea-alabak ikastolara sartzen dituzte
eta.
Ataxi.- Orain bertsozale zabiltza, ikasteko asmotan, ezta?
Fermin.- Usurbilen apuntatu nintzen ikastaro batera. Beste aurerapauso bat emateagatik egin nuen, baina gero ez dut denborarik
izan. Lehen euskaraz ez nekienez bertsolaritzak niretzat ez du erakargarritasunik izan
orain gutxira arte, baina "E gin lrratian" hasi
nintzenean, «Igo bolumena» saioarekin, nine
saioa baino ordubete lehenago, Iftaxio Uxarraldek «Bota puntua» egiten zuen, oso modu
atseginean gainera, eta nine saioa baino lehenxeago zenez, entzuten hasi eta konturatu
nintzen ulertu egiten nuela. Ez hori bakarrik,
batzuetan sekulako barreak egin ere bai.
Berdintsu gertatu zitzaidan lehenago euskal kanteldn. Nik jakin banekizkien abestiak,
«Lepoanhartu» eta horrelakoak, baina esanahi az tutik ere ez nuen ulertzen. Behin kontura-
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tu nintzen arte ulertu egiten nituela. Bertsoekin berdintsu. Harrituta geratu nintzen Peilagarikanok finale batean bota zuen bertsoaz
(Poltsa beroarekin honek jo nau danba...).
lzugarria iruditu zitzaidan horrelako gauza bat
bapatean asmatzea eta hortik dator Bertso Shop
kanta «Negu Gorriak»ena. Etxean eta hortik
zehar erakusteko moduko gauza zela pentsatu
genuen, «Begira, be gira zer egiten duten euskaldunek».
Liburua erosi eta hiru aldiz joan nintzen
bertso ikastarora. Ezin izan dut gehiago. Baina oso polita da eta noizbait ikasiko dut.
Ataxi.- Nola ikusten dituzu ikastoletatik
ateratzen an diren gazteak?
Fermin.- Leku askotatik deitzen didate
joateko hitzaldi bat ematera, eta abar... Gazteengan eragiteko deitzen didate, errekreoan
eta abar erderaz hitz egiten dutelako. Nik neuk
uste dut gero eta gazte gehiagok hitz egiten
dutela euskaraz, dendan, tabemetan... Behintzat, euskaraz badakite, altxor hori barruan
izango dute, eta ez dute ikasi beharko, nik edo
euskaldun berriek egin behar izan dugun bezala. Honi oso gogorra da. Euskaldun berri
bakoitzak monumentu txiki bat beharko luke
egindako aportazioagatik. Lan handi a da, ordu
asko.
Ataxi.- Musika euskaraz egiteak ba al
du, zure ustez, eraginik gazteengan?

Nik neuk uste dut gero eta gazte gehiagok hitz egiten dutela
euskaraz.

Fermin.- Uste dut baietz, eragin handia
izan duela eta izango duela. Era guztietako
musika euskaraz egitea garrantzitsua da. Garai batean atzamarrekin konta zitezkeen talde
euskaldunak eta gaur egun gehiago daude.
Zenbat eta gehiago egon, gero eta presentzia
gehiago kale mailan, tabemetan...

ta-, nahiz eta euskaraz kantatu.

Ataxi.-Baina gero ez al da gertatzen
ikastoletan bezela, hau da, kalera begira
euskaldunak eta barruan erdaldunak.
Euskaraz abesten duten taldeak euren artean nola mintzatzen dira?

Fermin.- Kasu gehientsuenetan, denetan
ez esateagatik, erderaz hitzegiten dute. Talde
guztietan erdaldunen bat dago -tekniko, promozioa eta taldea osatzen duten guztiak hartu-

Ataxi.- Honi gogorra da!
Fermin.-Bai, baina horrela da. Oso kritikagarria dela uste dut. Txerokee dislca egitean, Xabier Montoiak horixe komentatu zidan, inork gutxik egiten zuela euskaraz. Bateria jolea eta baxua erdaldunak direnez, beraiek
ere (M-ak taldea) erdaraz hitz egiten dute,
baina aipatzen zidan nola ez zuen uste beste
guztietan ere horrela izango zenik. Euskaraz
kantatuz gero, euskara ikasteko konpromezua
hartu behar dela uste dut, eta ondoren egin eta
egin erazi. Montoiak egin zuen abesti bat gai
honekin.
Maxi:- Orduan, ez al da posible esatea
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rrantzitsuak direla Euskal Herrian Euskaraz
bezalako taldeak, presio taldeak alegia. Dena
den, agian komeniko litzateke fartsarena taldeei aipatzea, zer egi ten den kontura erazteko.
Dendan, adibidez, lau gara eta hin' euskaldunak, bada, une batean besteari kriston presioa
egin genion. Ikasiko zuela esan zigun eta ez du
ikasi; beraz, berriro hasiko gara egurra ematen
ikas dezan.
Ataxi.- Eta zuen artean, taldeetako jende,aren artean, noizbaiten ateratzen al da
horrelako gairik?
Fermin.- Ez, nonnalean ez da hitzegiten
horrelako gaiez. Roberto Mosorekin esaterako, Bilbon egon zen AEKren manda batean,
biok geunden parkartaren eremaleen artean,
eta euskaraz haz egin genuen denbora osoan.
Baina gero Arrasateko jaialdian bere baterijolearekin etorri zen, erdalduna dena, eta guztia
erdaraz.
A taxi.- Nondik dator «Esan ozenki:

Euskalduna naiz eta harro nago»?
Fermin.- Filma batetik dator. Speeke
Lee-k egin zuen eta pelikula horretan esaten
da beltzek boterea nahi dutela, eta beraiek
badutela euren buruen jabe izateko eskubide a.
Beste kanta bateko esaldia ere, oEgin
ezazu behar duzuna», hori baino ez da, geuk
badugula gure etorkizunaren jabe izateko
itxaropena, alegia.

Egin ezazu, beraz, egin behar duzuna.

Ataxi.- Zer esango zenioke euskaraz ez
dakienari.
egiten dena fartsa hutsa dela?
Fermin.- Ez, ez. Gutxienez euskaraz kantatzen duzu eta es aten duzu horrela egin behar
dela. Gero, hurrengo urratsak egitea izan behar du, baina behintzat lehenengo urratsa egina dago. Hertzainako Gari edo Zaramako
Roberto Mosorekin topo egiten dudanean,
orain batzutan euskaraz egiten dut, baina gero
berehala erdarara, guíe betiko harremana erdaraz izan da eta.
Fartsa oso hitz gogorra da. Fartsa modu
konszientean egiten dena da, eta hori
inkonszienteki egiten duzu. Nik uste dut hori
presio falta dela, horregatik uste dut oso ga12

Fermin.- Nonnalean ezer ez, baina berak
esaten badit abertzalea dela, kristorenak botako dizkiot.
Ataxi.- Jakin bai baina oso gutxi erabiltzen duenari.
Fermin.- Zoaz pikutara, tio-a!
A taxi- Eta jakin eta erabiltzen saiatzen
denari.
Fermin.- Aupa txo, euskalduna naiz eta
harro nago!

