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ehengunean irudimenaren ez dakit ze
L tabernatan entzundako elkarrizketa
transkribatzea bururatu zait, euskara eta
gazteen inguruko zerbait idatzi behar eta.
Izen bat eta bere abizena dira in fraganti
berriketan harrapatu nituenak, bien artean
gazte euskaltzale moduko bat osatzen dute
beren ustez, beti elkarrekin konpontzen ez
diren arren.

J.: «Gazteak» esaten diate, hitz horrek
tribu bat izendatuko bailuen. Udalak ere «gazte
politika» diseinatzeko afanean. Hori faltsua
duk, gazteriak ez dik ezer homogeneotik. Ni
neu identifilcatuago sentitzen nauk, eta euskara aipatu duanez, 60 urteko euskaltzale batekin, teorian ni bezala gazte direnekin baino.
Eta horrel a beste alor guztietan. Adin segmentu
honetan gizarte osoan dauden kontraesanak
zeudek. Adin segmentua esan diat, eta hala
duk, gazteria ez duk ezer.
S.: Bueno, hi, ez hadi pasa. Gazteria ez duk
ezer baina bazeudek elementu amankomun
batzu. Hizlcuntzari begira, garaiko kondizio-

namendu politiko berdintsuak, adin batzutako
joera psikologikoak, kultur modak... Adibidez 15-16 urteren inguruan jende askok izaten
duen jarrera aldaketa horrek hizlcuntzaren
aukeran eragiten dilc lkastola giroan hazi arren
adin klabe batean klabija aldatzen dik mutilak
eta mundu berri horretan (esaterako musilca
tribuak, sexua, kirola) euskara ez duk esanguratsua, ez duk espresiboa. Adin kontua ere
baduk.
Apelidoa serioagoa da, bere ustez
intelektualagoa edo. Izenak berriz, sarritan hitza erabiltzen du burua baino aurreraxeago.

J.: Kontua duk mundu horretan ez dela
eskaintzen euskararen baliorik.
S.: Ba dik ala?
J.: Hi, hizkuntzak denerako balio dik.
S.: Bai, horrela hobe. Baina hizlcuntza ez
duk kintaesentzia neutro bat ere. Batzuk, ez
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hemendik urrun, euskaradun California proposatzen dutela zirudik. Hizkuntza arrotza
inposatzen den moduan inposatzen dituk
«munduak» ere. Musika anglosaxoiaren adorazioaren logikan euskarak leku gutxi dik,
musika horretan bai, baina bere logikan ez.
Mundu propioa sortzea eta birsortzea duk
kontua, nahiz eta besteekin lotuta.

Euskara espresiboa, hiretzat
espresiboena, dela sentzitzea,
erresonantzia klasikoz edo
familiarrez edo kultoz edo
eskualdetarrez zipristindua
J.: Ez jarri hain transzendente, Txepetx
segundo. Egia duk hori, baina jende horrengandik urrun gelditzen duk. Logika nagusia
beste bat duk. Eclozein modutan ere, guni adin
horretan balio izan ziguk euskararen inguruko
munduak, besteei uko egin gabe, eta gainera
inon baino posibilitate sortzaile gehiago aurkitu diagu.
S.: Posibilitate sortzailea bakarrik ez, militantea, sufritzai lea... Gaztetako eginahia edo
izanahia, bere entrega desinteresatu karga
guztiarekin, besteak beste euskararen mundua
iraunarazi eta berritzera eman dik jende batek.
Jarrera horrek zentzu bat hartzen dik. Hor
zebilek hainbat pertsona, gizarte osoan irla
bezala dabiltzanak, baina beren anean kohesio sendoa dutenak.
J.: Batzutan pentsatzen diat gehiegi ez ote
den. Hizkuntza gizakiaren zati bat duk, kaka
egitea bezain naturala behar lukeena, eta gun i
horrek denbora gehiegi kentzen ziguk, gizonaren beste dimentsio batzu ahanzteraino ia.
Bizitzeko dotrina txiki bezala hartu diagu ja,
bere babo sinboliko, jokaera, balore eta etsaiekin.
S.: Orain hi haiz transzendente a. Badizkik
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horrek bere gorabeherak. Herritik Bilbora joan
hintzenean kolpe gogorra jaso huen, euskalduntze hipotetikoa utopia zeta ikusi huen.
Jakin, aurretik behekien, baina Bilbon hire
haragian sentitu huen. Hire ikuspegia zeharo
erlatiboa huen eta erlatibotasun marjinal horretan eutsi behar zitzaioan asmoari.

J.: Ez duk hainbesterako ere, igual pasatzen an gaituk. Bilbon gure euskaldun ingurunea genian eta behar bada inon baino
konszienteago ginduan gure aukeraz. Adibidez, euskaraz eskatu genuelako aurpegi txarra
jam ziguten tabematik ezer hartu gabe aidegin genueneko hura, ez huen trauma bat. Bere
enkantua eta dena dik. Bakunatu egiten hau
etsipenaren kontra, euskararen aukera ilusio
faltsuetatik (eta baita lorpenetatik ere) independizatzen dik.
S.: Baina kaletik hoala inguruko hizkuntzarekin identifikatuta ez bahago, bitxo arraro
(bitxo bitxi ez esateagatik) sentitzen haiz. Eta
guk badizkiagu beste iturri batzu giro horretatik kanpora, baina iturririk ez baldin baduk,
eta gainera erdarazko kulturak tiratzen badik...
Erre egiten haiz.
J.: Gazteegiak gaituk erretzeko. Oinarrizko zerbait falta zaiok kiskaltzen denari. Ez
bait duk ideia bat defendatzea bezala. Hizkuntzarekin gozatu egin behar dik. Hon i gabe
hankamotz zebilek konpromezuduna. Hik
badakik zer den hizkuntza ahoan gozatzea,
karameloa bezala batzutan, bakailu gazia legetxe bestetan. Esaldi bat bota eta txixaerrekaria eginda bezain gustora geratzea. Euskara
espresiboa, hiretzat espresiboena, dela sentzitzea, erresonantzia klasikoz edo familiarrez
edo kultoz edo eskualdetarrez zipristindua.
S.: Horren falta ikusten diat nik ere. Ohizkoa duk euskararekin konprometituta dauden
gazteen artean ere, kokoteraino pringatuta
daudenen artean ere, bost esalditatik bat erdaraz
esatea. Esaldi espresibo gehienak (ez
esamoldeak bakarrik, esaldi osoak) erdaraz
esatea. AEKko irakasleen artean, Argian,
Egunkarian ikusi diat nik hon. Euskaraz bizi
diren, euskararentzat lanean an diren eta
euskaldunzaharrak diren lagunen anean. Hon
zerbaitek hutsegiten dik.
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Hizkuntzarenkin gozatu egin behar dik. Hon gabe hankamotz zebilek konpromezuduna.

J.: Baina hori beste hizkuntza espresiboagoa zaielako duk. Emaiok horni buelta.

S.: Lehen esan duan gozamen hori bilatu
egin behar duk, landu. Hizkuntzaren kalitatea
lortu. Eta hori baduk bereziki gazteen arazoa.
Gure gurasoetan fenomeno hori ez duk berdin
ikusten. Giroak eta bizi diren munduek espresio
mota bat eskatzen diate eta horni euskaraz
heltzea albora unen an gaituk.

J.: Ez, baina gozamena maila guztietan
bilatu behar duk. Hor inportanteak di tuk ahazten an garen hainbat arlo: azentua zaintzea,
musikalitatea, hizkera gozo hori bilatzea...
Bueno eta gero hizkuntzaren aide ludikoa,
hitz jokoak, bertsolaritza, musilca, esaerak.
Horiek beren neurrian egoera guztietan sartzen dituk.

J.: Euskaldun militantez jardun diagu gozamen kontu horretan, baina horrek balio dik
gainerako gazteentzat ere. Ikasten an direnentzat, euskaldunberrientzat, eta beste gehienontzat. Hizkuntza espresiboa eskaini be han duk eta bere inguruan mundu erakargarriak.

S.: Eta hori duk gazteen arazo nagusia
euskararekin? Oraindik oinarrizko kontzientziaren falta ere ikusten that nik. Oso euskaldunak diren herrietan, Orion esaterako, unte
hauetan an duk gazte jendea erdarara jotzen,
hemen duela 20 unte bezala, erdararen prestigioagatik. Kasu horretan kontzientziazio oinarrizkoa falta duk, hik esan duan horretan
sarta gabe.

S.: Hasieran gozamenetik ez duk abiatzen.

J.: Bale hi, batak ez dik bestea kentzen.
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Mundu propioa sortzea eta birsortzea duk kontua, nahiz eta besteekin lot uta.

Gainera betiko motibazio moral horiek apur
bat gastatzen an dituk gazteen artean. Jendeak
berehala somatzen dik urteetan errepikatutako oihuen ahulezia, esloganen eta praktikaren arteko zatiketa. Kilometroak eta Nafarroa
Oinez errito di tuk gazteentzat ere, baina barru
barruan jendeak bazekik hor zerbait faltsua
dagoel a. Horrekin ez diat esan nahi kontzientziazio hori behar ez denik, berritu behar ez
denik. Baina une honetan hizkuntzaren gozamen-bal ioaren kontu hori buruan sartu zaidalc
eta horrekin nebilek bueltaka.

S.: B a nahikoa buelta eman zioagu horn.
J.: Beste gauza bat, gazteei buruz an garenez, lehengo batean 40 urteko lagun bati entzun nioan gaztetasunean datzala aldaketa eta
militantzia, gaztea berez errebeldea dela. Entzuten dituk horrelakoak.
S.: Kontutik ere badik asko. Aldatzeko
joeratxo bat izatea bazitekek baina ikusi behar
dena duk joera hori zertara bideratzen duen.
Gehienean, aitaren telazko fraken ordez bakeroak jaztera, edo Levis-ekin batera belarri-
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takoa eramatera. Coca Colaren anuntzioetako
errebeldia. Hortik proiektu batean bustitzera
aldea zegok.

J.: Edozela ere, euskalgintzak eskaintzen
dizkik joera horretarako bideak. Abantaila
nabarmena dik: Bide honetan gauzak egiteke
zeudek, bideak urratzeke, esperimentuak
probatzeke. Probatzeke eta probatzeko, urratzeke eta urratzeko. Hizkuntzan bertan adibidez. Eta hori hin ez diate ematen goitikbeheralcoagoak direnkultura nagusituek. Horra
beste lotura posible bat, euskara eta gazteen
artean.
S.: Heu hintzen ogazteak» hitza ukatzen
zuena.
J.: Eta hala segitzen diat.
S.: Ez hadi hasi berriro. Gaurkoz nahiko
mundu konpondu diagu. Utzi eztabaidak eta
sar hadi apeliduan.
J.: Banaixuek.
J.S.: Hola hobeto.

