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Sarrera

azteak eta euskara gai hartuta, gazteek
U gazteentzat eginiko lanez osatu dugu
Jaztenen 4. ale hau.
Hasteko, Xabier Letonak, Argiako kazetan arrasatearrak, Fermin Muguruza kantari
ezagunari egindako elkarrizketa dakargu.
Fenninek berak esan bezala jasotzen dira bere
bizitzako pasadizo bitxiak, euskaldunagotzen
joateko behar pertsonalak jota, egin, egiten
eta egin asmo dituenak, zertan eragin gura
duen musikaren bidez,... eta beste hainbat
kontu.
Bigarren lanean, Jon Sarasua, bertsolari
atxabaltar ezaguna, bere buruaz an zaigu
bakarrizketan. Izenaren eta abizenaren arteko
elkarrizketa bizia dakarkigu:geure lurrean eta
geurez zerbait izaten jarraitu ahal izateko
daukan gogoa, ikusten dituen zailtasunak,
kontzientziaren egitekoa zein den,. ..eta beste
zenbait burutapen sakon.
Fenninen solasaldiak eta Jonen bakarrizketak, irakurle bizkorra ohartuko denez, bide

ezberdinetatik leku berera garamatzaten bi
adibide eredugarri dira. Umetatik, euskararen
hedapena here barrenean konszienteki bizi
izan duen gazte sentiberaren adibide da Jon;
Fermin, berriz, umetan euskararekin bizi
izandako harreman desorekatuaz nazkaturik,
euskaldundu -behar den moduan- eta euskararen bidez «fuego real» egiten diharduena.
Biak ere euskaldun osoak: bata mahoizko
frakaduna eta bestea txupa urratua duena, bata
Balentin Enbeita eta bestea Gabriel Aresti.
Biak osagarri.
Hurrengo hi artikulu luzeetan, Deba bailarako hainbat ikastetxetan gazte-taldeak batu
eta euren artean izandako eritzi trukaketaren
beni ematen da.
Oso garrantzitsua delalcoan, egin dezagun
bi Ian hauen historiatxoa, hau da, nortzuren
artean eginak diren, nondik nora datozen, zer
diren eta zer ez diren aurretiaz jakiteko:
89ko abenduan, Eskoriatzako lrakasle
Eskolako hi ikasle elgoibartar, Elena San
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Martin eta Alex Legorburu, Eibarko Euskara
Zerbitzura joan ziren «praktikak» egitera Fernando Muniozgurenen ingurura. Ordurako,
azken honek, "gazteak eta euskara" gaia hartuta -gazteekin eta ez gazteentzat- kanpaina
bati ekiteko gogo bizia zeukan. Fetxa horietan
eman zitzaien hasiera, beraz, eztabaida-taldeei
Eibarko Zuloaga Institutuan eta Armeria Eskolan 16-18 urteko lau talde elkartuz, bi
kara zekitenekin eta beste bi ez zekitenekin;
beranduago, euskaldunak eta erdeldunak nahastuz taldean ateratako eritziak ere jaso zituzten.
Bizpahiru hilabete geroago, Eskoriatzako
beste ikasle batek, Noemi Larrafiagak, Bergarako Institutuan eratu zituen beste bi eztabaida-talde. Bergarako gazte horien eritziak
batu egin zitzaizkien Eibartarrenei, oso ildo
beretik zihoazela ohartu ginen eta.
Eta eztabaida taldeekin amaitzeko, Marije
Lezeta eta Elena San Martin izan ziren Arrasateko San Biator ikastetxera joan zirenak,
aurreko guztiak ezagututa, bertako gazte-talde batekin egotera eta data berriak jasotzera.
Marije eta Elena izan dira, era berean,
aurretiaz egindako transkipzio eta interpretazio-lan guztiak batu eta lana sakontzeaz arduratu direnak. Ale honetan aurkituko duzuna, beraz, gazte euskaldun konszienteek gaztetxoagoen eritziak jaso eta Tzepetzen eredu
teorikoaz baliatuz buruturiko erreflexio lana
da.
Bi lan hauek irakurtzeko moduaz ere esan
bahar da zerbait:
Kapitulu guztien hasieran, gazteek esandakoen transkipzioak datoz, beraiek esan bezala jasoak, edonorentzako berez esanguratsuak direnak eta egileen lana irakurtzen hasi
aurretik norberarentzako ere erreflexiogai izan
ahal direnak. Ez da beraz, inondik Mora, Ian
itxia eta erabat burutua dagoena; ez horixe.
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Adorez eta Atseginez mintegiaren eskutik
buruturiko "Euskal Soziolinguistika" (edo
«autoestima areagotzeko») ikastaldien lanaren fruitu da Jazten honetan aurkituko duzun
interpretazio-lan hau, ikasleek egina eta argitaratzerainoko bidea ikusi duena. Prozesua
eta emaitza, biak dira ohartzeko modukoak,
berez balioa daukatenak, ezin izango gara beti
ohizko adituen esanetara bakarrik egon eta.
Zenbaki honetan aurkitu ahal denaren
enepasoa eginda, esan dezadan atzeratu egin
dugula apur bat ale hau argitaratzearena, hain
zuzen ere, Gipuzkoa aldeko Deba bailara,
Tolosaldea eta Donostiako Udaletxeetako
Euskara Zerbitzuetatik ekingo zaion gazteak
eta euskara» kanpainaren osagarri izan dadin
gura izan dugulako.
Gazteez eta euskaraz an garenez, honez
gero oso ondo dakigu «parakaidistarena»
egiteak (nonbaiten agertzea zer egin behar
duten esatera eta gero ospa egitea) ez duela
uzta askorik jasotzeko modurik ematen,
etxafleroak, piztu bezain pronto, zarata handia atera arren ez bait du zerua une batzutan
baino argitzen, gero itzali egiten da berriro.
Esan nahi da kanpainaren emaitzak ebaluatzerakoan kontutan harm beharko dena han
eta hemen emarazitako eta sendotutako dinamika baino ezingo dela izan: bazterretan ondo
piztutako sutetxoak hetlatzen eragin, zabalduz
joango direnak hondamendi ekologikorik
gabeko sutetzar kontrolaezina bilakatu arte.
Bitartean, egiten diren guztiak ez dira alferrikakoak izango, baldin eta euskaldunak
izanda bizi gura dugunok apurka-apurka gu
baino atzerantxoago daudenak erakartzeko
gauza bagara, horiek izan daitezeneurok baino
atzerago datozenen erakarle. Beltza eta zuriaren artean jakin egin behar da jokatzen, eta
gu zerbait bagara gorrotoa ez dugu bidelagun
aproposa; uxatu bank, batu eta landu egin
behar da dagoena, gehiago etorriko badatejv
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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
5

LIaz te ndoil
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
7
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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
11
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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!
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Autoeztabaida
Jon Sarasua

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
13
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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
14

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.

Jazten4.61

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.
15
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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.
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Egin ahal izatetik,
benetan egin nahi izatera
Marije Lezeta

1.-Gazteen euskararekiko portaera
1.1.- Kontzientzia
1.2.- Lagunen garrantzia, konportamentu aldaketan
saiatu direnen emaitzak eta presio soziala
1.3.- Erderaz hitz egiteko eragingarriak: nagusiak eredu
1.4.- Ohitura
2.- Euskararen prestigioa eta beharraren falta
2.1.- Euskararen prestigioa / mugak
2.2.- Euskararenganako lotsa
2.3.- Beharraren falta
3.- Gizarte alorreko gezur sozialak
3.1.- Irakaskuntza
3.2.- Komunikabideak
3.3.- Gezur sozialak eta kanpainak
4.- Ingurunea eta kanpotarrak
5.- Euskararen egokitasun eza / argota
6.- Etorkizuna
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igual badaki euskeraz eta hasten zara
erderaz eta: ze nabil ni erderaz egiten!
Konturatzia ze egiten zabitzen, eta klaro
intentatzia aldatzia».

1.- Gazteen euskararekiko portaera
1. 1- Kontzientzia

«Kontzientzia badao baina oso gutxi».
«Nik uste dot jendeak badaukala kontzientzia baina... bueno kontzientzia edo ...
ikusten dabela hori , baina hala ere, berdin ez jakue baina bai: osea, pasan h.
«Ohitzen zara eta hasten zara ba igual
batekin hitzegiten eta gero beste bat
datorrenean ja behartu egiten dozu euskaraz hitz egitera ...h.
«Nik uste dot problema hor dagoela, ez?
Esaten dozu guazen euskaraz egitera,
eta ez da espontaneoa».
«Ni saiatu naiz. Lehenengo momentuanbai,

egoten zara igual astebetian baina gero
ya... pu ff... berriro lehengo bezala».
«Eske ez dozu esan behar goazen hitzegitera».
«En la edad del pavo, kontu guixiaukin
egiten dozu euskeraz».
«Daukazu edade bat, pentsatzen dozula erderaz egitearrenzarela... como más mayor».

«Gero 20 urterekin edo, gehixao hitzegiten
dozu. Osea, daukazu tenporada bat hitz
egiten dozula , gero laga eta gero berriro
hasten zara. Konturatzen zarelakoh.
«Se gun, gero eta handixaua, gero eta eus-

kara gehixau egiten dozu».
«Kontzientzia hartzen dozunian, baina orduan oso zaila da: ez daukazu lehengo
erreztasuna».
«Bai, ez badezu ezagutzen igual pentsatzen
dozu igual euskalduna dela baina egiten
diozu».
«Kontzientzia? Konturatziaze egiten dozun
igual hasten bazara pertsona batekin,
18

«Baina benetan konturatzen bazara eta
ikusten baduzu benetako arazoa ba...
zuk aldatzen dozu baina zuregcuik, ez
Koldok (irakasleak) esan dotzulako».
«Gainera zu zabiz, konturatzen zara,
konsziente zara eta orain arte erderaz
egin daben batekinba saiatzen zara euskaraz egiten. Bueno pizkat zabiz esfuertzo bat egiten (orain arte akostunbrauta
zauz erderaz egiten eta ez zabiz komodo
ez) eta gainera kanpotik ere esaten
badotsue ez dakit eta badakit zer ba,ia ...
konturatu gabe erderara jotzen duzu ...
komodidadiagatik uste dot nik. Nik uste
dot ba apur bat konturatu ezkero eta ba
lehengo egunian inkomodua izan go da,
eta bigarrenean ere bai... baina gero ia
apur bat aurrera jarraituta, denbora bat
zoiaz euskaraz hitzegiten eta sortuko da
ba ohitura eta gero... erraztu egiten jatzu. Oinarria: kontzientzia».
Hizkuntzaren inguruko kontzientzia da oso
sarri erabiltzen dugun espresioa ; hizkuntz
minorizatuez hitzegitean, batez ere. Baina zer
da benetan kontzientzia? Arrasatear hauek
honela defmitzen dute: «Kontzientzia? Iconturatzia ze egiten dozun, igual hasten bazara
pertsona batekin, igual badaki euskaraz eta
hasten zara erderaz eta: ' ze nabil ni erderaz
egiten!' konturatzia ze egiten zabitzen, eta
klaro intentatzia aldatzia».
Kontzientzia eraginkorra izanik ere, aldatze
hau, dena den, prozesu baten ondorioa da, hau
da, hizkuntz aldaketa hau goizetik gauera
emango da kasu batzutan baina gehienetan
dugun oztopoari, urratsez urrats aurre eginez
zabaldu beharreko bidea izango da. Norabidea
da bene benetan kezlcatu behar gaituena. Hat=
galdetu beharko diogu geure buruari: duela
urte bete baino euskaldunagoa naiz?
Izan ere, kontzientzia antzurik ez dago,
kontzientziarik badago eraginkorra izango da,
herriaren identitatea, emskara, gureganatzen
lagunduko diguna.
Aurreko lerroetan aipatu euskalduntasun
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ikusi eta ikasi... eta ondo entzun". (Delirium Tremens).

hori ikusi, sentitu eta bizi egiten da, ez da
abstraktua, objetiboa baizik; gizabanakoak
hizkuntzarekiko duen jokabidea da, hain zuzen, euskalduntasuna objetiboa eta ez subjetiboa izatea eragiten duena.
Baina, batzutan oeuskalduntasun» hau ez
da ikusten, sentitzen eta bizitzen, gizabanalcoaren sentimentu soil bat baino ez bait da
izaten. Gezur indibiduala deitzen zaio diskurtsoa zein sentimentuak eta jokabidea bat
ez etortze honi. Kontutan hartzekoa da, jokabide hau, gizartean isladatzen denez, euskararen kalterako izaten dela.

Berezko

IbiIbick kulturala

Kontzientziak, beraz, berezko ibilbidetik
kulturalera eta kulturaletik berezkorako pausoa ematen lagunduko digu, zirkuitua osatzen
alegia. (ikus ondorengo grafikoa eta azalpena)
Aurreko grafikoa ulertu ahal izateko kon-

Mobbanoa

utza

Erabilaa
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tutan hartu behar da hizkuntzak ikasteko zein
ezagutzeko bi era daudela:
a) haurrek ikasten duten era, grafikoan
berezko ibilbide bezela agertzen dena.
b) adin batetik aurrera (16 edo...) ikasteko
modua (konszientea), ibilbide kulturala.
Esan bezala, grafikoko lehen ibilbidea
haun arena da: erabiltzetik hasi eta ezagutzara, euskaraz hitzegiten jakitera, pasatzen da,
eta ezagutzatik berezko motibaziora.
Ibilbide kulturalean berezkoaren kontrako
bidea egiten da: motibaziotilc ezagutzara eta
ezagutzatik erabilerara. Berezko ibilbidean,
prozesuko urrats batetik bestera pasatzeko
motorra erabilera da eta ibilbide kulturalean
motibazioa. Halere, ez da nahikoa edozein
motibazio edo erabilera, urratsez urrats zirkuitu a osatzen lagunduko duen motibazioa ez
bada, motibazio horrek ez du nahikotasun
mailarik. Ikus dezagun, bada, nola ematen
diren bi ibilbideok tipologia ezberdinengan:
-

Benetako kontzientzia, berezlco ibilbidean
motibazio konszientea lortzera garamatzana
da; honela, motibazio horn esker gai izango
gara ibilbide kulturala garatzeko. Kulturazko
ibilbidean, aldiz, benetako kontzientziak berezko erabilera garatzen lagunduko digu.
1.2.-Lagunen garrantzia,konportamenclu
aldaketan saiatu direnen emaitzak eta presio
soziala.
fNik neure lagun batzurekin, nahiz eta eurak euskaraz jakin, ezin dot. Lehenengo
berak begiratzen dostala cuirpegi batekin eta gero igual hasten jakula erderaz...».
«Se gun zein wide eta momentutan euskera

baztertuta dago».
«Eibarren euskeria hitzegitia ez da lotsa,
segun zeinekin; nere kuadrilako batengana joaten banaiz euskeraz, ba igual,
ez dakit ze bezela gelditzen naiz».

Euskaldun zahar alfabetatu gabeak -euskara erabiltzen duenak- berezko ibilbidea du
soilik; beraz, ez du osatu zirkuitu osoa. Kasu
honetan, berezko ibilbidea garatua duenez,
erabileran nahikotasun maila lortua du, baina
ez dago nahiko motibaturik ibilbide kulturala
egiteko, hau da, alfabetatu eta hizkuntzaren
pertzepzio kulturala izateko (motibazioari,
ezagutzari eta erabilerari dagokiona). Bestalde, tipo linguistiko hau ez da tiporik garrantzitsuena, ez bait da euskaldun oso.

«Eske ni orain juten naiz kalera eta euskeraz ez dotset egingo (kuadrilan)».

Adin batetik aurrera ikasten hasten dena,
ostera, ibilbide kulturaletik hasten da. Nahiko
motibaturik egonez gero, ezagutza lehendabizi
eta erabilera gero bereganatuz joango da, prozesu baten buruan gai izango delarik, adibidez, 15 minututan gai bati buruz hitzegiteko.
Baina, intimitatea lagunartea... euskaraz bizi
ez baditu, ez da eroso sentituko eta erderara
joko du. Ondorioz, euskaraz hitzegiten eroso
sentitzeko, pertsona bakoitzak bi ibilbideok
osatu behar ditu. Bi ibilbideok etengabeko
zirkuitua osatzeko berezkotik kulturalerako
eta kulturaletik berezkorako urratsa eman
behar da derrigorrez. Ildo honetatik, eta berriz
ere kontzientziari lotuz, baieztapen hau egin
dezakegu:

«Ruina hori (euskarara itzultzea) segun
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«Gehixenetan erderara jotzen dozu nahiz
eta denak euskeraz jakin, nire kuadrilan
batek bakarrik ez daki euskaraz, baina
ja beti erderaz egiten dou».
«Nik klasean ere erderaz egiten dot. Eta
anderetioari ere askotan erderaz egiten
diot. Depende zeinekin egiten dozun».

norekin elkartzen zaren. Elkartzen bazara ez dakitenekin eta ikasteko asmorik
ez daukatenekin
«Nahiz eta jakin, zu igual hasten zara euskeraz ez, eta besteak erderaz jarraitzen
dotzu eta ia ez dozu euskeraz egiten
jarraitzen. Hon i da zeinekin aurrean
jartzen zaren. Gero igual beste batekin
jarraitzen dozu euskeraz».
«Askokikastendutelagunengatiketa...baina
zaila da».
«Kuadrilan gehixena erderaz, ze jentiak
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pasau egiten dau euskeraz egitea ez dakit zergatik, bed erderaz egiten dure».
ez dakit bera konturatu dan. Ni ez naiz
hasi behar berarekin hitzegiten ... eta
berak esan behar dau: hau ze, nora doie
ez? mas raro que ... Baina zu ere bai
hasten bazara eta bera ere boj hasten
bada, nik uste dot prozesu hori burutu
daitekeela».

tea) garatu ahal izatea.
Baina, hizkuntz gatazka dagoen komunitatean zaila da jakiten nola eneakzionatuko
duen gizabanakoak hizlcuntz fenomenoen aurrean. Gazte hauei, esaterako, euskaraz hitzegitearen ondorioz elementu markatua
(+euskara) izateko beldurra nabari zaie; badirudi, gizartean nagusi diren ohiturekin apurtzealc sortarazten diela ikara.

fEz dao presitiorik, pasatzen dana da,
daukazun ohituria dala erderaz edo
euskaraz egitekoa gehUenetan erderaz
egitekoa».

Hauxe galdetu beharko diogu
geure buruari: duela urtebete
baino euskaldunagoa naiz?

4 Guk adibidez euskaraz egiten dou kuadriIan baina hemen presiño bat dao erderaz egitekoa, orduan erderara pasau
behar dozu ya».
,

f(Aurten, sobre todo, jentia gehixau kontzientziau da edo..., Koldok (irakasleak)
ero ... Igual lehen, klaseko batekin edo,
ba. . . betik erderaz , Idas etik kanporabetik
erderaz. Lehen pentzetan zenun igual,
honi ze pasetan ete jako! Eta nik uste dot
zenbat eta aurrerago zu ere konturatzen
zara; ba honek euskeraz egiten dust ba
neuk ere bai. Eta nahiz eta euki kostunbrie erderaz egitekoa ba zuk ikusten
dozu, lehen igual pentzetan zauen zeozer rarue; bainaorain konturatzen zara:
honek euskaraz egin dau ba zeozegatik
izan go da: neuk ere euskeraz egin be han
dutset! ».

Kuadrilak hizkuntzaren hautaketan
zenbaterainoko eragina duen gazteengan garbi
adierazten digute zitok:
«Eibarren euskeria hitzegitea ez da lotsa,
segun zeinekin; nere kuadrilako batengana joaten banaiz euskaraz, ba igual,
ez dakit ze bezela gelditzen naiz».

Kuadrilalc gaztearen bizitzan duen eragina hain handia izanik, kuadrilan etiskara begi
onez ikusteak euskara erabiltzea ekarriko luke,
gaztearen eguneroko hizkuntza euskara izatea,
eta ondorioz, aurreko puntuan esaten genuenaren arauera, berezko ibilbidea eclo hizkuntzaren arlo ez-formala (lagunartea, intimita.

Ondorioz, orohar euskararen normalizaziorako erderak jokatu beharko lukeen rola
jokatzen du euskarak gazte hauengan: euskara
derrigorrezko gauzetarako mugatzen den heinean erdera lagunarteko, intimitate hizkuntza
bihurtzen da. Jokabide honek, aldi berean,
egoera ez-formaletan eroso ez sentitzea dakar,
eta ez formaletan eroso sentitu ezean, euskara
ez-eroso gertatuko zaio bed, baita ikasketak
egiteko ere. Derrigorrezkoa den zerbait izango da eta uko egingo dio ahal duen neurrian.
Euskarari uko egitearen aldeko ez bagara,
posizionatu egin beharra dago. Beraz, bi aukera
ditugu: etsi(erderari amore eman) edo norberak izan nahi duenari eutsi.
Zer ondorio dakar, hortaz, euskararen
aukerari uko egiteak? Norabidez aldatu ezean,
endogrupotiko (norberaren talde etnikoa) desertzioa ematen da, eta honek exogrupoarekiko identifikazio gatazkatsua dakarkigu, erdal kulturarelcin identifikatzea alegia dentifikazio hau inkonszienteki ematen da, identifikazioa jarrera inkonszientea bait da, imitazioa konszientea den bezelaxe.
Gatazka honen ondorioz, jarrera ezberdinak kanporatzen dira, Ninyoles-ek diomas y
poder social» liburuan adierazten digunaren
arauera, honako hauek ikusten ditu:
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Arazoa ikusteko zailtasuna: Arazo linguistikorik ez balego bezela portatzen dira.
Esaterako, euskara egoera txarragoan ikusi
duen jendeari gaurko egoera ez zaio iruditzen
hain larria denik; euskara salbatuta dagoela
uste izango du.
Arazoa gutxietsi: Hauek, arazo linguis-

Osagarritasun iherarkikoa demanden
artean: Funtzio batzutarako bata eta beste
batzutarako beste hizkuntza aukeratzea da:
haurrei euskaraz eta helduei erderaz, etxean
euskaraz eta kalean erderaz, halako lekuetan
euskeraz eta bestetan erderaz...

Zergatik jarrera hauek? Euskara oraindik
hizkuntza minorizatua izanik, euskararen hiztunak sozial eta kulturalki ercieraren hiztunen
mailakoak direnik ez zaielako iruditzen ote?
Erantzuna edozein dela ere, euskararentzak oztopo izugarriak dira jarrera hauek, hizkuntza desprestigiatu ezezik euskaraz bizitzeko aukera murriztu egiten bait da. Beraz,
konsziente izan behar dugu, honelako jarrera
batekin guztiz aurka jokatzen an garela.

Gazte hauei, esaterako, euskaraz hitz
egitearen ondorioz elementu
markatua (+euskara) izateko
beldurra nabari zaie; badirudi,
gizartean nagusi diren ohiturekin
apurtzeak sortarazten diela ikara

1.3.-Erderaz hitz egiteko eragingarriak: nagusiak eredu

tikoari garrantzia kendu egiten diote, garrantzitsua dena komunikazioa da soilik eta ez
zein hizkuntzatan komunikatzen garen. Ez
daude prest ezer egiteko euskara ere hizkuntza
praktikoa bihur dadin. Beraientzat hizkuntza
ez da herri baten identitatea.
Zeharretik aide egitea: Hizkuntza beste
faktore batzurekin nahasten dute. Lanpostuetarako euskara eskatzen denetik -meritu erara
besterik ez bada ere- jarrera hau dutenen
adierazpenak sarri jasan behar izan ditugu,
euren oeskubideen» errebindikazio modura
edo: «y que importa que no sepa vasco, si es
buen profesional». Izan ote daiteke Euskal
Herrian profesional ona euskara jakin bank?.
00n a» izan d ai teke, baina euskaraz hitzegiteko
eskubidea ukatzen digunez, medikuak,...
euskaraz jakitea ezinbestekotzat jo behar dugu
eta ez ezinezkotzat.
Apatia: Euskarak ez duela zereginik
pentsatzen dute; beraz, beraientzat euskararen
aide ezer egitea alferrikalco lanada. Adibidez,
militante izandako askok epe laburrean aurrerapauso nabarmenik ez ikustean, etsi egin
dute.
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,diazten zoazenean, ba pixka bat nagusiagoa zarenean, hor etzean zuk, zure gurasoak, ba gehienak semeari euskeraz
egiten diote beti, eta gutxi jakin arren
beti euskeraz . Eta zukikusten dozu erdera
nagusien hizkuntza moduan eta pixkat
hazten zarenean, nagusi sentitzen zara
eta erderaz».
«Jendiak usten dau erderaz egitea askoz
ere, ba ... que eres el más duro».
«Konturatzen zara gutxi egiten dala euskeraz zure inguruan».
«Gero, asko egiten dau aman zelan hitzegiten dizuten eta ze pentsakera edo ...
horrek ere asko egiten dau».
«Euskara Eibarren, igual gehixen gurasoek
erabiltzen dabe beraien artian».
«Eske neretzako guk horregatik ez dogu
hitzegitenhainbes te; gurasoetatik,jende
askok, osea, gurasoek ez dietelako egiten eta orduan ba ... ez dakit gun i beti
erderaz hitzegiten digute eta guk ba ...».
«Baina horrek hasieran kuriositatea ematen dotzu, eurak erderaz eta zuk ez dakizu eta igual 2. mailan edo erderaz
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egitea nahi dozu eta erderaz hasten
zara».

euskarari behar duen estatusa. Komunitate
artilculatu batek honako egitura hau du:

dlori izan leike ere bai bestiari entzunda
hasten zarela erderaz egiten zeren
nere gelan batzuk hasi ziren erderaz
ikasten 3. mailan, lenguajeko klasietan.
Eta gero ia jende guztia hasi zan erderaz».

Erdigunean *do told ostrotoglitooton ouskaldun osad:
bortakook oto bertokotuak

«Cero ja ohitura egiten da baina hasieran
ikusten duzu nagusiek egiten daben hizkuntza moduan (erdera). Eta zu haurra
zarenez, zurekin euskeraz».
dende askok usten dau, dala como más ...
más moderno, erderaz egiten badau».
«Gehixenetan gu ga txarrenak, dakigunak,
ez doulako egiten».
Jakin eta Egin, bi gaitasun hauen arteko
desoreka da, besteak beste, gazte hauek ikusten eta salatzen dutena. Ildo honetatik doaz,
esaterako, Ibon Sarasolaren hits hauek ere:
((vObabakoak» itzulpenaren sarreratik hartualc).
«... Pero no es menos cierto que es absolutamente normal encontrarse con vascoparlantes que hablan habitualmente en castellano o francés entre ellos.» ...De hecho, la
lengua nacional es para la ideología o ideologías nacionalistas algo así como la caridad
para la iglesia oficial: algo que se predica
inevitablemente, pero cuya falta de observancia se excusa con indulgencia».
Axolagabekeria hitzak laburbiltzen du
puntu honetan orain arte esandakoa: qehixenetan gu gara txarrenak, dakiunok, ez
doulako egiten».
Ondorioz, gizarteko agerpide, adierazpen...
garrantzitsuak erdal forma hartzen dute, euskara folklore eta behe mailako funtzioak betetzera mugatuz gehien bat. Ez dirudi, konturatzen garenik hiztun bakoitzak duen garrantziaz.
Guzti hau, euskararen hiztunok sakabanaturik egotearen ondorio zuzena dela esan
daiteke. Izan ere, Euskal komunitate desartikulatuak ez du indarrik eta ezin dio eman
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lbs daitekeenez, tipologia bakoitzak, hizkuntzarentzat duen garrantziaren arauerako
kokapena du, tipologiok hauek direlarik:
AB: Euskaldun osoak lirateke; bertako
euskaldun alfabetatuak edo hizkuntzaren pertzepzio kulturala dutenak.
BA: Euskaldun bertakotuak, hauek ere
euskaldun osoak dira.
A: Bertako euskaldun alfabetatu gabeak
edo hizkuntzaren pertzepzio kulturala ez dutenak.
B: Euskalduntzen an direnak.
0: Erdeldunak.
Egituraketa honen helburua honako hau
da: Euskal iharduera ez dadila hutsaren inguruan biraka ibili, hau da, koordinaturik lan
egitea ahalik eta eraginkorrena izateko.
Komunitateak egitura hau izan ezean, ez
dago eredu linguistikorik eta hizkuntzarekiko
motibazioa desagertu edo murriztu egiten da.
Ondorioz, euskaldun ez-osoek (A eta B) euskarak duen garrantzia eta beharraren kontzientzia galdu egiten dute eta ez dute izaten
indarrik hizkuntza norbereganatzeko.
Esan bezala, Euskal komunitatea eredu
bilakatzen denez, gazteak ere familiarengandik eta eskolatik ummduz doazen heinean
izango lukete eredurik, nor imitatu, noni ja23
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Hobe dira gaztaroko burugabekeriak, heldutasuneko lotpenak eta zahartzaroko arrakasta baino.
(Disraeli).
rraitu.
Imitatzeari dagokienez, hiru adin talde
bereizten dira (0-6, 7-13, >14), adin talde
bakoitzaren eredu hurrengo adin taldea delarik, hots, 7-13 urte bitartean dagoenak >14
adin taldeko gazteak imitatuko dita eta azken
hauek heldualc. Beraz, 14 urtetik gorakoentzat ereduak sortzen baditugu,7-13 adin taldeak ere izango du nor imitatu, eta baita 0-6
adin taldeak ere.
Horretarako, sinesgaitza dirudiena sinesgarri bihurtu beharra dago: euskara etxetik eta
eskolatik Ian mundura, lagun artera... atera,
egun presentziarik ez duen edo mugatua duen
tokietara hain zuzen. Esate baterako, Arrasaten burutu diren hainbat iniziatibek (euskararen erabilera hedatzeko erakunde ezberdinek
sinatutako akordioa, Arrasate Press astekaria,
ATB....) helburu hori dute, euskarak funtzio
sozialak bereganatzea eta toki estrategikoetan
euskaldun osoak aktibo jokatzea alegia.
Bestalde, guzti honen emaitza epe laburrean ikusi ezin daitekeenez, aurrera pauso
bakoitza optimismo kritikoaz baloratu behar
dugu, hau da, itxaropenez baina, aldi berean,
norabidea eta abiada zainduz.
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Azkenik, azpimarkatu beharra dago hizkuntzak hiru plano dituela: pertsona, komunitate linguistikoa eta hizkuntza bera. Hizkuntzari berari zuzendutako lanalc beharrezkoak
badira ere, sarritan beste bi planoak (komunitate linguistikoa eta pertsona) ahaztu egiten
dira. Hizkuntzaren beffeskurapenerako komunitatea eta pertsona ere jorratu beharra
dago, komunitate linguistikoak eragina duelako pertsonarengan eta pertsonak komunitate
linguistikoarengan, eta, halaber, bi hauek
hizkuntzarengan eta hizkuntzak bi hauengan.
Trianguluaren irudiaz balia gaitezke esandakoa
garafikoki azaltzeko:
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zu, ze zuk ez dozu nahi...».

1.4.- Ohitura

«Segun... klasean eta horrela
baina
kanpuan.... etxean norbaitek erderaz
egiten badau, gero kalean ere erderaz
egingo dau A>
«Normalean bat hasi ezkero, ez dakit, besteak jarraitzen dau. Baina segun ze pertsonakin zagozen raro sentitzen zara
euskeraz egiten. Beti denbora guztia
erderaz egiten eta... euskeraz dakigu,
eta aman ere euskeraz egiten dou eta
dena, baina pertsona horrekin ez zaizu
urteten».

«Eske jentie: "no, no entiendo, háblame en
castellano", etazukzer? Aspektu horretan garela oso «edukatuak».

.

Ohitura, hizlcuntzei dagokienez, inkonszienteki edo konszienteki sortua izan daiteke.
Euskararen kasuan, adin batetik aurrera,

Esperientziak edo bizipenak
berbalizatzeak gure gizartean dugun
hizkuntz gatazkaz sakonago jabetzen
lagunduko digu

<Neri ez jata sekula okurritu (euskarara

pasatzea) mundu guztiak ho/an egiten
dau berba... (erderaz)».
«Gaztetatik egiten badozu erderaz, gero ia
ohitu egiten zara eta gero la ahaztu
egiten jatzu (euskara)».
«Se gun zeinekin, adibidez ibiltzen bazara

Bergarakobatekin,babetierderazegiten
dozu».
«Hombre, galdu egiten dozu pilla bat erderaz egiten badozu. Ikastolan, bigarren
etapan hasten zarenian , erderaz egiten
dozu gehiago euskeraz baino eta gero
konturatzen zara, pilla bat galdu dozula; ba kostatzen da askoz ere gehixau
euskeraz egitea... eta esplikatzeko gauza bat eta hori, askok ere erderara ere
jotzen dou; hitz batzuk edo espresio batzuk ezin doulako euslceraz esan».
«Adibidez, eztabaidetan eta, gauza asko
erderaz esaten dou ez dakiulako euskaraz esaten».
«Ez da termino falta, badakigu ez, baina
erderaz da askoz errezaua euskaraz
baino».
«N iri pasaujat jutia ta: "ordua daukotzu?"
eta begiratu ho/an, eta ez ulertu. Eta
bueno: "a ver si tienes hora" eta... Horrekkortatzen du mogolloi bat. Eta klaro ,
bigarrenak egingo dotzu berdina eta ia
hirugarrenari erderaz galdetuko dotse-

konszienteki sortua izan behar duela garbi
dago; izan ere, inertziak erderaren aide jokatzen du.
Haurrak, esaterako, inkonszienteki hitzegiten du, hau da, bere inguru hurbilenean
euskaraz egiten bada, berak ere euskaraz
egingo du pentsatu gabe. Baina tuneen inguru
hori oso mugatua da (familia, eskola...) eta
urteak pasa ahala gizarteko beste esparru batzutan ere mugitzen da gaztea (aisia, lana,
lagunartea, harreman berriak...). Esparru berri hauek, ordea, erderaz funtzionatzen dutenez, aukerak konszientea izan behar du, hau
da, hizkuntz gatazkaz ohartu, geldiune bat
egin (euskarari buruz hitzegiteko) eta norabidea aldatuz euskararen aldeko apostua egin.
Esandakoa hobeto ulertzeko, pentsa dezagun kotxez goazela abiadan; zerbaiten ondorioz, norabidez aldatzea erabakitzen badugu,
lehendabizi kotxea frenatu egin beharko dugu
hartua duen inertzia gelditzeko. Geratu ondoren, prest dago kotxeanorabidez aldatzeko.
Adibide honetan garbi ilcus dezakegu kotxea
frenatzeak eta gelditzeak duen garrantzia.
Hizlcuntzaren kasuan ere ez du garrantzi
makala, alajaina!
Izan ere, esperientziak edo bizipenak ber25
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balizatzealc gure gizartean dugun hizkuntz
gat az sakonago jabetzen lagunduko digu.
Eskoletan, beraz, euskara eta euskaraz irakasteaz / ikasteaz gain euskararen gorabehera
sozialei buruz hitzegin beharra dago -baita
lagunartean ere-. Hitzegiteak, berak, erderaz
hitzegiteko ohitura inkonszienteari frenoa jartzeaz gain, euskararekiko motibazioari eta
kontzientziari oinarri sendoa emango die norabidez aldatu ahal izateko, edo, beste era
batera esanda, euskararen bidea urratzeko.
Eskoletan, dena den, prozesu hau bideratzeko norbaiten laguntza ezinbestekoa da, nolabaiteko oteoriao batean oinarrituta aritu
ezean, betiko leloen inguruan aritzeko arriskua bait dago. Euskararen aldeko apostu horretan, neurri batean gure esku ez dagoen
oztopo batekin egiten dugu topo uneoro:
euskaraz bizi nahi dugu, baina ezin egin gura
litzatekeen beste, hau da, kalera irten eta ezezagun batekin topo egitean, toki ezagunetara
joatean etabar beti frogatu egin behar dakien
ala ez.
Ezintasun hau adierazteko badago termino
bat, katalanen eskutik datorkiguna: «Desamparanza aprendida». «Desamparanza
aprendida» delako hau zer den hobeto ulertzeko ondo datorkigu zita hau:
«niri pasau fat jutia ta: 'ordua daukotzu?'
eta begiratu holan, eta ez ulertu. Eta
bueno:' a ver si tienes hora' eta... Horrek kortatzen dau mogolloi bat. Eta
/claro bigarrenak egin dotsu berdina eta
hirugarrenai ja erderaz galdetuko dotsezu, ze zuk ez dozu nahi...».
Kontutan izan, ezagutza dela kasu honetan
faktorerik garrantzitsuena; ez dakitenek ikasi
bitartean «Desamparanza aprendida» delakoak bere horre tan jarraituko du. Aukeraketa
konsziente honen motorra kontzientzia eta
motibazioa direla esandezakegu. Honela bada,
hizkuntzei eragiten dieten bi motibazio motak
deskribatu beharra dago.
Motibazio instrumentala: Hizkuntza
helburu praktikoekin ikasten, erabiltzen da:
lana aurkitzeko, norma soziala bihurtu delako
etabar. Euskara ikasteak, jakiteak, beraz, ez
dakar euskaraz hitzegin gura izatea, edota
oraindik eraikitzen hasiak garen komunitate
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linguistikoan partaide izan nahi izatea.
Motibazio integratzailea: Hizkuntza borren talde sozial eta linguistikoan integratzeko
helburuarekin ikasten da. Euskara eta euskal
kultura bizi izango ditu eta, ondorioz, zailtasunak gaindituz, euskaraz hitzegiteko ohitura
hartuko du. Beraz, kate bat sortzen da: motibazio integratzaileak euskaraz hitzegin gura
izatea dakar, hitzegiteak ohitura, ohiturak
erreztasuna, erreztasunak eroso sentitzea euskaraz egitean. Eta, ondorioz, hizkuntzak bere
funtzio komunikatiboa bereganatzen du.

2.- Euskararen prestigioa eta beharraren falta

2.1.- Euskararen prestigioalmugak
‹<Baina zergatik hasten da bat erderaz?
Erraztasun falta izan leike baina... non
zawiPn ere garrantzi handia dauka».
«Eske hori da ere bai, juten zara denda
batera eta esaten dozu euskeraz eta igual
horkua ez da euskalduna eta erderaz
hasten jatzu. Igual juten zara Ondarrura, han ia danak egiten dabe euskeraz,
baina hemen 1,... hemen dana egiten
da erderaz eta ez
«Orain ere herri haundi baterajoan ezkero,
eta zerbait galdetu edo eskatu behar
balu erderaz egingo luke batek, nahiz
eta beti euskeraz an lagunekin».
ddeala izango zan euskera lehenengo hizkuntza bezala eta askoz ere garrantzitsuagoa, baina neretzat , erder ar en menpe dago euskera»,
wHitzegiteralcoan beti, 2. hizkuntza bat bezala erabiltzen da, osea, bigarren errekurtso bat bezala. Lehenengo erderaz
egiten dozu eta gero eizkeraz».

dende askok usten dau dala como más...
más moderno erderaz egiten badozu».
oEuskara ikusten dozu igual etxeko hizkuntza bat eta gero kalera urtetzen dozu eta
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aide guztietatikentzuten dozu erderia eta
igual izan leike ba... TV, radio eta polodikuak, ja danak erderaz dira, bueno
ordin hasi dira euskera lantzen ez, bai
no...».

«Euskeria etxeko hizkuntza, haurrena».
«lkastolanmaixuekeuskeraz hitzegiten diete baina beraien artean beti erderaz».

egin dugu topo oraingoan ere: euskara etxeko
hizkuntza da eta kalekoa erdera; izan ere,
esparru oso mugatua du euskarak oraindik.
Honela bada, bestelako prestigioa mango
lioke euskarari gizarteko hainbat alorretara
zabaltzeak, eta, halaber, prestigioak gizarteko
hainbat funtzio bereganatzen lagunduko lioke. Ikus dezagun, bada, zeintzuk diren edozein hizkuntzak bete ditzakeen funtzioak:

Hlzkuntz funtzloak

«Euskera umeak, txakurrak, gurasoak eta
eskola, eta eskolan klaseko orduetan
bakarrik». *OW

Giza-mintzaira

«Baina gertatzen da amak eta aitak euskeraz jakin eta umeari dena erderaz eta
umea nahiz eta euskalduna izan, dena
erderaz».

Zibilizazio-mintzaira

Nazio-hizkuntza

«Igual ba kulpia guk ere eukiko dou ze
askotan zoiaz Donostira edo Gasteizera
edo eta zu ez zaoz ohituta euskera batuan berbetan eta esaten dozu: ba ez
naiz hasi behar orain batuan eta erderaz
hasten zara. Eta asko da.ere bai zelan
zaozen ohitxuta Arrasateko euskeria
erabiltzenbeste lekubatzuetan,adibidez,
kanpuanezin dozu erabili (bueno erabili
leilcetzu baina...) orduan ba itxi egiten
dozu. igual gure arazua izan go da».
Egon gu kalian eta kuadrilakuak ja erdixak
erderazkoak izango dies. Eta ni honekin
igual hasi euslceraz, ez? eta ja begira
tzen dotsu holan eta boronuoi eta no se
qué... hasten dies holan esaten eta...
eurok esaten dabe bueno bueno, honek
ze dabitzie euslceraz egitenzeba... ikusten
da gauza barre garrixa ta...».
«Nitako euskera dao hartuta erderatik
aparte, konplemento bat bezala. Asignatura moduan. Honi ere badekot,baina
ez... Nitako kontzientziau behar gara
ba... lehenengo euskera eta gero inglesa
eta erdera ere badekot. Baina jentiak ez
dauko hon. Jentiak dauko nik dakit erdera, gero euskera apur bat eta gero
inglesa, frantzesa edo...».
Maiz errepikatzen den konstante batekin

Bertakoa

j Funizio internazionala

Zbikzazo tuntzioa

Funizio nazionae

Funtzio lokala

Lanbide-kodigoa / F. protesionala

Barne-haketa
Pentsabea

F. tamiliarra

Identiate
funtztoa

Hizkuntza baten oestatus soziala» hizkuntza horrek betetzen dituen funtzioen araberakoa da: zenbat eta funtzio gehiago bete,
orduan eta estatus sozial handiagoa izango du
eta alderantziz. Euskara, told batzutan laugarren funtzioraino insten bada ere, beste
batzutan ez da lehen eta big arrenetik pasatzen.
Kontutan hartzekoa da, edozein hizkuntzak
funtzio nazionala bete behar duela hizkuntza
minorizatua ez izateko eta gutxieneko
egonkortasuna izateko. Kontua ez da, hizkuntza batek zer funtzio betetzen duen egun,
baizik eta, funtzioak irabaziz edo galduz doan.
Esaterako, duela gutxi arte, frantsesak bete du
funtziorik altuena, hau da, funtzio internazionala, baina, dagoeneko, lehen poste hori
ingelesak kendua dio. Adibide honek ederto
asko adierazten digu zein ezegonkoffak diren
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hizkuntzak. Hizkuntza minorizatuei dagokienez ere, funtzioak galduz edo irabaziz doan
ikusi behar da; izan ere, estatus sozial handiko
hizkuntzak maila batetik bestera jaitsiko dira,
baina hizkuntza minorizatua funtzioak galduz
badoa, ordezkapen prozesuan dago, galtze
prozesuan alegia.

Beraz, helduok eredurik eman ezean
euskararen bidetik eramatea
gazteak zaila izan go da

itxurakeriarik gabe jokatuz.
Zitetan ikusi dugunez, gaurreglin euskara
etxeko eta haurren hizkuntza litzateke eta beste
alor gehienak edo ja gehienak erderak betetzen ditu:
«Euskara umeak, txalairrak, gurasoak eta
eskolan, eta eskolan klasetalu) orduetan
bakarrik
«Ikastolanmaisuekeuskeraz hitz egitendiete
!mina beraien artean bell erderaz».

Guzti honekin, besteak beste, honako hau
eman nahi dugu aditzera: Euskarak funtzio
nazionala (bai lege aldetik bai erabilera aldetik) lortzen ez duen bitartean, galtzeko arrisku
bizian dago, hau da, bere horretan utziz gero
galdu egingo genuke.
Guzti hau dela eta, euskara eta gaztelera
zein frantsesaren arteko gatazka 4. eta 5.
mailatan ematen an da, hau da, hizkuntz nazionala edo lokala izatean dago arazoa. Izan
ere, kultur hizkuntza izatera insten ez bada,
gatazka 4. mailatik 3.era pasatzen da eta ondoren 2.era eta lehenengora, ordezkapen prozesu osoa burutzeraino.
Nazio funtzioarekin batera identitate funtzioa ere garrantzi handikoa da. Berezko
transmisioa ziurtatzen duelako du horrenbesteko garrantzia; izan ere, norberak barman
daraman hizkuntzaren transmisioa berez
ematen bait da. Esaterako, ez litzateke gertatuko gazte hauek diotena: «Baina gertatzen
da amak eta aitak euskaraz jakin eta umeari
dena erderaz eta umea nahiz eta euskaldun
izan, dena erderaz».
Zergatik ote? Gizartean qzerbait» izatea
erderaz errezago dela pentsatzen dutelako?
Bada, erakutsi beharra dago, apaltasunez ordea, posible dela euskaraz bizitzea, eta ozerbait» izatera heltzen dela. Nola? Datozen
lerrook adierazten duten ildotik ez behintzat,
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Euskara haurren hizkuntza bezela ikusteak garrantzi handiko ondorioa dakar: haurren
esparrura mugatzen badugu, gaztarora insten
direnean, haurtzaroko elementutzat dutenez,
aide batera utziko dute. Honela, erderaz
mintzatzea heldutasunaren sinbolo bihurtzen
da, poliki poliki erderaz egiteko ohitura sendotu egiten delarik. Beraz, eskolarik onenak
ere, ezingo luke suspertu euskara berak
bakarrik, baina asko egin dezake.
Ereduei buruzko atalean esandakoaren
dotik, 12 urtetjk 14ra bitartean euskara finkatzea lortu beharko litzateke. Ezin da ahaztu,
gaztelaniaz hasten diren harremanak gaztelaniaz jarritu ohi direla askotan eta alderantziz.
Ondorioz, adin hau oso inportantea da, erlazio
asko eta asko fmkatzen bait dira, eta hauek
euskaraz izatea aurrerapausu handia litzateke.
Baina gogoratu, gazte hauek ez daudela atzera
begira, ohelduen» eredua jarraitzen dutela,
alegia. Beraz, helduok eredurik eman ezean
euskararen bidetik eramatea zaila izango da;
izan ere, euskaldunok erderaz bizi bagara,
alferrik esango diegu euskaraz egiteko, ereduak
ez bait dira predikatuz ematen.
2.2.- Euskararenganako lotsa
«Eske joaten zara Mutrikura eta taberna
batean dena euskeraz eta erderaz eskatzea lotsa eta hemen euskeraz egitea
lotsa».
«Mordotan pasau jata esatia bati: ze ordu
da? Eta... e? Eta ni kortauta. «Badago
jendea euskeraz jakin eta esaten duena
ez dakiela, gaizki egiten duela pentsatzen duelako».

ttJazten,so

"Ni euska■cluna naiz ta kontentu naiz oso / berari laguntzeko / nago animoso". (M. Lasatte).
«Eta baserritarrak ere, jeisten direnian...
it inportantzia edo... badaki euskaraz
baina....».
Hainbat aldiz aipatzen dituzte baserritarrak; izan ere, euskaraz jakin arren maiz aritzen dira erderaz, nahiz eta hizkuntza hau ez
menperatu oso ondo. Badirudi, baserritarrei
ere -kaletarrei ere bai- gizartean integratzeko
beharrezkoa zaiel a erdera, edota menperatzen
dutela adieraztea.

Honen oinarrian, inferioritate konplexua
ere bete-betean ageri zigu. Herrira jeistean
edo kalera irtetean, beren nortasun adierazlealc
aide batera uzten dituzte, garrantzitsuenetako
bat euskera delarik.
Erdera ikastea beharrezkoa gertatu izan
zaie gutxiago ez sentitzeko eta konplexu hori
baztertzeko. Erderadun jende a baino gutxiago
sentitze honek lotsa dakar eta gaztelaniara
bultzatzen du konplexu hau duen jendea.
Ingurunea erdalduna izateak, eta baita erdera hizkuntza prestijio handiagokoa izateak
ere, ondoren azalduko dugun fenomenoa, autogorrotoarena indartu dezake, gure kasuan,
euskara aide batera uztera.

Honela bada, euskara, heritarraren ezaugarritzat hartzen da sarritan, eta erdera hiritarrarena. Hirian integratzeko, herritarraren
adierazleak alde batera uzten dira, eta ondorioz, euskara ere baztertu egiten da. Autogorroto honen eragina ez da hemen bukatzen:
sarri askotan gehiengoaren ohitura eta kultura
norbereganatzen dakar, hau da, talde boteretsuenaren interes kulturalekin identifikatzea.
Identifikazio honek, norberaren inferioritatea areagotu egiten du eta berezko taldearen
ohituralc, hizkuntza etabar, baztertzera bultzatzen du. Konplexurik ez izateko gehiengoaren ezaugarriak barneratu behar dita, hau
da, buru belarri identifikatu.
Zer dakar azken finean autogorrotoak?
Norberalc, euskaldun bezela dituen erantzunkizunak aide batera uztea: euskara, euskal
kultura...
Guzti honek, kontradizio bat sortzen du
gizabanakoaren baitan: aide batetik erdal kulturarekiko identifikazioa eta bestetik bere taldearekiko leialtasun sentimentua (ahulagotzat jotzen dena).
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Autogorroto honek, frustrazioaren ondorioz, agresibitatea garatzen du. Batzutan, talde boteretsuenaren presioaz konsziente da eta
agresibitate hori talde horren aurka garatzen
da. Sarriago ordea, bi komunitateen arteko
gatazka ez da hausnartzen eta inkonsziente
bihurtzen da: kasu honetan, agresibitatea jatorrizko taldearenganakoa izaten da, here inferioritatea onartuz. Jatorrizko taldearenganako
agresibitate hau modu askotara ematen da.
Esaterako, ikusi ohi da euskalduna izanik,
euskaldun bezala jokatzen dutenen aurrean
txarto sentitzen den jendea, norberaren ezintasuna eta inferioritate konplexua areagotuz.
Beraz autogorroto hau da gure gizartean
hizkuntz aldaketa eragiten duen faktoreetako
bat. Izan ere, komunitate linguistiko bat minoria denean eta tratu desberdina jasaten duenean, komunitate horretako gizakiak, gehiengoaren hizkuntza berenganatu ahala, jatorrizko taldearen ezaugarriak gorrotatzera ere he!
daitezke. Gorroto honen islada nagusia hizkuntza bera da askotan eta hizkuntz aldaketa
honek beste komunitatearen hizkuntzarekiko
identifikaziorako bidea errazten du.
Dena den, bereiztu egin behar dira imitazioa eta identifikazioa. Lehenengoa fenomeno konszientea da eta gehiengoaren jarrerak
imitatu arren, norbanakoak here nortasunarekin jarraitzen du (benetako arazoari begiak
itxi gabe). Identifikazioak, aldiz, autoanulazioa dakar. Joera inkonszientea da eta sekretuan gorde daiteke hainbat modutan: erreprimitu, disimulatu etabar. Honek kontraesan
ugari sortzen ditu gizakiaren baitan, apatiara
bultzatuz.
2.3.- Beharraren falta
«Problema da jentiak ez dabela nahi ere
euskera ikastia, titulo bat lortzeko ikasten
dabe. Besterik ez».
«Eta beharrik ere ez dago».

(<1. emen euskera esigitzen dizutenian, titulo
moduan; hemen Joan zen urtian, udaletxian,ez dakit ze postu zauan libre eta ba
plenuan erabaki zari ba berdin zala
euskeraz edo erderaz».
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f<Positiboa da lanpostuetarako euskera esigitzea ze zuk ikastenbadozularuegirako
eta, ba gero normalean erabiltzen da,
zerbaitetarako baina erabiltzen da».
fNik uste dot jendia dagoela ikastolan ibili
dena eta orain euskeraz ideiarik ere ez
daukana. Ez du egiten ez kalean, ez
euean eta ez inun. Eta ETB ikustenbadu
ere, letrak dauzka erderaz eta ez dago
arazorik».
fKanpotarrentzat euskera inglesan berdina izan leike edo igual txarrago ,ze total
ez dizute exigitzen inoiz ere. Inglesa
gutxienez, kanpora zoaz eta...».
«Gainera nire ustez gu tontuak garela ze...
kuadrilakuak morduak e giten dabe
euskaraz , beste mordua erderaz eta guk
ba ez dou... guk egiten gau holan ba
eurak komoduao izateko; ze eurak zertarako jakin behar dabe euskeraz eta
hitze gin behar dabe ze guk badakigu
erderaz. Eta holan ez douz bihartzen
ezebezetara».
Beharraren puntu honetan, goazen ikustera
lehendabizi zer dioen legeriak gai horn buruz:
1978ko espainiar konstituzioaren 3. artikuluak zera dio: «El español o castellano es la
lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho
de usarlo. Las otras lenguas serán también
oficiales en el ámbito de sus comunidades
respectivas».
Beraz, Euskal Herrian behartuta gaude
gaztelania jakitera, baina euskararen ezagutza
ez da derrigorrezko. ElLskaldun batek ezin
dezake erdera aide batera utzi baina erdaldun
edo "vasco" batek bai, ordea, euskara. Honek
ondorio garrantzitsu bat dalcar gure gizarterako:
euskaldun ovasco»ak erdaldundu egiten dira
eta erdaldunak ez dira euskalduntzen. Komunitate linguistiko bat ahultzen den bitartean
bestea indartu egiten da, euskaldunak elebidun diren bitartean, erdaldun komunitatea
elebakarra bait da (hizkuntza batekin aski dute
bizimoduak eskatzen dizkien funtzioak betetzeko). Ondorioz, euskara, sozialki, ez da
beharrezkoa. Gazte hauen zitetako bat ere ildo
honetatik doa:
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fGainera nire ustez, gu tontuak garelaze...
kuadrilakuak morduak egiten dabe euskaraz, beste mordua erderaz eta guk ba
ez dou... guk egiten gau holan ba eurak
komoduau izateko, ze eurak zertarako
jakinbehar dabe eta hitze gin behar dabe,
ze guk badakigu erderaz. Eta horrela ez
douz bihartzen ezebezetara».

Euskara normal izatuko bada, dudarik gabe,
legeriari dagokienean ere, gaur egunekoak
baino dekretu hobeak beharko ditugu. Legea
aide edukitzea oso garrantzizkoa da hizkuntza
baten garapenerako edo normalizazioralco
(suposatzen duen babesagatik besterik ez
bada), baina legearekin bakarrik zer? Hor
daukagu Irlandaren kasua, independentzia
lortu ondoren gaelikoaren aldeko legeria izan
zuten baina honek ez du ekarri inolaz ere
hizkuntzaren beneskurapena. Beraz, nahiz
eta legea alde eduki, gizartetik benatik sonu
behar da hizkuntzaren beharra. Legeak aldagarriak dira gezur indibidualak eta sozialak
gainditu dituen gizatalde nahikoa eta
konpaktatua izanez gero.
Euskararen beharra sortu beharra dago
(lagun artean, familian, lan munduan...) jendeak ikasteko poza izan dezan: «Positiboa da
lanpostuetarako euskara exigitzea, ze zuk
ilcasten badozu, lantegirako eta, ba gero normalean erabiltzen da, zerbaitetarako baina
erabiltzen da».

Aipatzekoa da, dena den, nolabaiteko beharra susmatzen den tokietan ere sarritan euskarak betetzen duen funtzioa. Kasu askotan
produktua euskaraz atera arren, barne funtzionamendu a gaztelani aren menpe dago, eta hau
kontraesan izugarria da. Kontraesan honen
ondorioz, hurrengo puntu batean aipatuko
dugun gezur soziala garatzen da.
3.- Gizarte alorreko gezur sozialak
3.1.- Irakaskuntza

a.- Euskarak heziketan duen garrantzia
(praktikotasuna):
0(Gurasoak) Eibarkoa bada ikastolara bi-

daliko du, nahi duelako bere semiak
ikastea euskeraz eta giro euskaldun baticuo.
«Baina segun ze guraso. Batzuk nahio dute
semia erdal es/cola batetara bidaltzia
pentsatzen dutelalco ikasketa hobiak
aterako dituela».
«Beti ikastolan gehio hitzeingo da euskeraz
beste zentruetan baino».
«Gainera esaten dabe, zertarako? Gero
/carrera bat einbehar dozunian, erderaz
emn behar da».
,yEuskeria salbatzia nahi badabe, desde
luego hori da lehenengo pausua, Unibertsitatea eus/ceraz ipintzia».
0Erderaz karreria einda, galdu eitxen dozu
pila bat».
«A ereduko euskera nibela da... zero».

oGero igual ba... Eibarko euskeriaez dagoela ixa , bakarrik bausa. Zaharrek eurentzako gordetzen dabe. Ikastolan ere esaten dizue -ez da erabiltzen- eta haca
pasau eitxen dozu».
«Kuadrilan gertatzen dena da nahiz da jakin badakixiela, baina zelan euskaraz ez
daben ikasi ba aurkitzen dabe, zailtasuna igual ez, baina lotsa edo txarto
eingo dabiela ero...» .
gArazua da igual ba kuadrilan euskeraz
ondo dakixenekinba euskeraz itxen dozu
eta ez dozu eitxen batue eta orduan ez
dakixenekez dotzue ulertzenze badakixie
euskeraz zabitzela baina ez dakixe ze
esaten zabitzen ze aditzak eta aldatu
eitxen dou eta orduan esaten dotzu:
esango dozu mesedez normal dan moruan? Eta klaro, guni ez dozku urteten
hor bausa eitxia».
«Eta esaten dotzue batuan itxeko eta zukez
dekozu... eta erderara jotzen dozu... lagunekin eta itxeko bausa... oso artifiziala»
31
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Op b.- Eskolaren motibazioa:
«lrakasliek ez dakixe askotan euskeraz».
«Asko eta asko hasten die euskaraz itxen eta
erderara jotze dabe... gu, be bai,

Gero, zelan dien euskaldun berrixak, batzuk ez dakixe oso ondo euskeraz».
B a, klasianeuskeraz ,ba daukazulako mate
eta euskeraz».
«Motibazifriva bai, porque klasian eitxen
dozu euskeraz, Gero klasetik kanpora
segun ze la gun daukazun, erderaz».
..
Oin arte ez do gula pentsau: euskera hitz
egin klasian, klasetik urten eta ja erderaz eta igual jatzu. Ez zara konturatzen.
Eta oin ba, lana, Koldo eta ez dakit
zeaitxik ba hasten zara pentsetan».

1

«Oin aztertu in gau. Oin in gau Ian bat:
lehen zer hitze gin zan, oin ze hitzegiten
dan, zenbat jente dauen, zenbat galdu
gir dan eta ikusten da Joe ba gure hizkuntza
bat dala eta gainera ba Koldo (irakaslea) eukitxa hor sartzen...».
11 «Umea zarenian gure bozu badaukazu eskolan euskeraz baina... hasten zarenian
handitzen... daukozu ingurunezabalaua
eta...».
Nik ez dauicat zertan jakin erderaz, badakitxetelako, baina ez daukat zertan, ba
euskeraz banabil euslceraz nabil (erderaz azterketa, beraiek euskeraz erantzun».
a.- Euskarak heziketan duen garrantzia
Hezkuntza euskaraz jasotzeak garrantzi
haundi a dauka gazteen hizkuntz portaerei
dagokioenean. Irakaskuntzan euskaraz aritzeak, bizitzako beste hainbat egoeratan erabiltzera bu I tza dezake. Gazte hauek ezagupen
mail a on bat izateak erabilera, eta baita hizkuntzarekiko motibazioa ere, suspertu egingo du. Hezkuntza gaztelaniaz jasotzeak, ordea,
euskaldun bat bere bizitzako egoera arrive32

netan ere gaztelaniaz aritzera eraman dezake.
Hemen aipatu behar askotan baztertuta
gelditzen den Eskolaurrea (ez bakarrik eskola, etxea...), adin honetan sustatu behar bait da
haurraren iharduera aktiboa. Horretarako, behar-beharrezkoa da elkarreragina edo interakzioa, ama-haurra nahiz irakasle-haurra,...
artekoa. Bestalde, egunerokoak ez diren
egoerak lantzeak umearen motibazioa murriztu egin dezake, bere mundutik kanpo gelditzen den zerbait bihurtzen bait da.
Beraz, orain dela gutxi arte nahiko zokoratuta egon den etapa horn ez zaio kendu behar
daukan garrantzia, leialtasun linguistikoa txikitatik landu behar bait da.
Bestalde, behe mailako euskal hezkuntzak
goi mailan jarraipenik ez izatea ere, oztopo
larria bihurtzen da. Hutsune honek izugarrizko muga suposatzen du euskararentzat, ate
asko ixten zaizkio eta.
Beste arazo batzuk ere aipatzen dituzte,
esaterako, A ereduaren euskara maila baxua
(3 ordu astean, euskararen gutxiengo ezagupena ere jasotzen ez dutelarik) eta euskalkiak
galtzea.
Ondarrun, Eibarren..., edota Arrasateko
kaleetan batuaz aritu beharra dago? Ez, ez
derrigorrez. Gure ustez, komenigarria litzateke
euskal irakaskuntzaren azken mailetan tokian
tokiko euskalkia irakastea eta azaltzea ikasleei
ez dela leku guztietan berdin hitzegiten.
Bestalde, euskaldun zaharrak ere saiatu
egin behar dira nolabait bidea errazten ikasten
an direnei. Horrela, poliki-poliki ohitu egingo
dina herriko hizkuntzarekin.
b.- Eskolaren motibazioa:
Haurraren nortasuna eraikitzen duen
faktoreetariko bat da heziketa, hizkuntzaren
ikuspegitik zutabe garrantzitsua. Eskolaren
rol hau hizkuntzaren ezagutzaz gain, motibazioan ere isladatzen da, edo isladatu beharko
litzateke, leialtasun linguistikoa umetatik Iandu behar bait da, eredu hurbilak eskainiz.
Eredu hauek zenbateraino egokiak diren zaila
da jakiten eta irakaslearen motibazioa, hiz-
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"Gizartea gobematzeari buruz pentsatu duten guztiak ados daude gazteriaren heziketa moduan dagoela
munduaren geroa". (Aristoteles).

kuntz portaera ezin ditzakegu neurtu askotan.
Baina gogora ditzagun gazte hauen hitzak:

(drakasliek ez dakixe askotan euskaraz»
(ezagutza eta erabilerarik gabeko motibazioa
hutsala da) oAsko hasten die euskeraz itxen
eta erdarara jotzen dabe».
Zer eska dakioke eredu hauek dituen haurrari? Irakaslearen konpromezu maila oso
inportantea da irakaskuntzan arrakasta lortuko badu. Kontutan izan behar da, ezagutza
ez dela bakarrik hizkuntza irakastera mugatu
behar, oaspektu soziolinguistikoak» deitu genitzakeenak ere landu beharra dagoela.
Badaude, dena den, aspektu positiboak
ere, eta hauetako bat Arrasateko gazte talde
honena: gOin aztertu in gau. Oin in gau lan
bat: lehenzer hitzegitenzan, oinze hitzegiten
dan, zenbat jende dauen, zenbat galdu dan eta
ikusten da Joe ba, gure hizkuntza bat dala eta
gainera ba irakaslia eukita hor sartzen....».
Txikitatik entzun ohi izan dute «euskaraz

ein» baina esatea azaleko gauza da. Arazoa
ikusi eta sentiarazi egin behar da: egoerari
buruzko azterketa baten bidez, erreflexio sakon
baten bidez... Gelako liderrak ere dinamika
honetan sartzea garrantzizkoa da, askotan
hauek izaten bait dira gela osoa mugitzen
dutenak eta gelakoen artean nolabaiteko eragina izan dezaketenalc. Guzti hau aurrera
eramateko, jakina, gidatzaile bat behar da, era
berean eredu egokia izan beharko litzatekeena
-kasu honetan, irakaslea-.
Gaurregun tapagailu psikologiko izugarria den konfidantza eza baztertzen eta autokonfidantza sustatzen saiatu behar da
irakasl ea.
Beste puntu inportante bat honako hau
dugu: ebitatu egin behar da euskara eskola eta
eskolako zereginekin soilik identifikatzea.
Horretarako, eskolatik kanpoko ekintza ludikoak oso komenigarriak dira. Askotan
pentsatu izan da eskolarelcin dena konponduta
dagoel a, baina oso inportante a izanik ere, gure
33
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bizitzan zehar beste hainbat esparrutara heltzen gara, adinaren arauera gehituz eta zabalduz doazelarik: (aimea zarenian gure bozu
daukozu eskolan euskaraz baina... hasten
zarenian handitzen... daukozu ingurune zabalaua eta...».
Haurraren gizarteratze prozesuan irakas-

Legeak aldagarriak dira gezur
indibidualak eta sozialak gainditu
dituen gizatalde nahikoa eta
konpaktatua izanez gero
kuntz sistemak izugarrizko garrantzia badu
ere, euskaraz bizitzen lagunduko dien ingurunea antolatu behar da, eskolaren ahalegin horrek jarraipena eduki dezan eta indartua gerta
dadin.
3.2- Komunikabideak
«Es/ce neretzako, komunikabideak ere bai,
euskaldundu egin beharko lirate/ce, ze
komunikabideetatik ere bai erdera as/co
sartzen digute».
«Adibidez, erdaldunian ez dabe jartzen
euskaraz azpitik, guk ulertzeko».
«Es/ce, Euskal Herriko prentsa guztia euskeraz jarriko bazuten, ba joe, orduan
jendeak euskeraz ikasiko eban eta...».

Komunikabideek, gaurregun, gizarteko
sare garrantzitsuenetako bat osatzen dute,
guztion bizitzan oso sartua dagoena. Hauek
erderaz izateak ja etengabe gaztelania entzuten aritzea dakar. Euskara zabalduko bada,
beharrezkoa da komunikabideak euskalduntzea. Hala ere, progresiboki eman behar den
fenomenoa da, kontutan izan behar bait dugu
jende asko dagoela gure herrian euskeraz ez
dakiena (honek ez du esan nahi ordea, ezer
egin behar ez denik eta, are gutxiago, erdaldunak aitzaki bezala hartu behar direnik ezer
ere ezin daitekeela egin esateko)
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Badaude horrelako iniziatibak, esaterako,
aldizkariak, irratiak, egunkariak, hem telebistaren bat..., eta guzti hauen beharra nabaria da.
Beharrezkoak dira erdararen presioari beste
tope bat jartzeko eta euskararen mugak zabaltzeko eta prestigioa emateko, erakusteko posible dela eguneroko bizitza euskaraz egitea
esparruak zabalduz, euskara gizarteko alor
guztietara hedatuz.
Komunikabideak ezinbesteko bihurtzen
dira hedatze prozesu hori lortzeko eta euskarari normaltasun bat emateko bidean. Hala
ere, esan dugun bezala, komunikabideak euskaraz izatearen beharra egonda ere, alperrikakoa da guk pertsona mailan horren aldeko erantzun positiboa emateko prest ez baldin
bagaude. Euskarazkoa entzwi, irakurri ezean...
sinbolikotzat hartzeko arriskuanegongo ginateke; erabilgarritasuna eman behar zaie, gure
bizitzan integratuz.
Komunikabideak aipatzen ditugunean, beti
bururatzen zaizkigu telebista, irratia..., baina
egunero kalera irten eta hormetan irakurtzen
ditugunek ere (iragarkiak, errotuluak...), badute bere garrantzia, eta handia gainera. Telebistan euskara erderaren menpe dagoel a salatzen dute gazte hauek, eta egia da; baina
telebistan ezezik kalee tan eta abarretan ere ez
al dago erderaren menpe? Bada, telebistak
ezeze gainontzekoek ere berebiziko garrantzia dute.
Honela bada, hiztunoi dagokigu erderaz
dagoen informazio, propaganda.... guzti hori
euskaraz jasotzeko beharra sortzea.
3.3.- Gezur sozialak eta kanpainak
«Egiten dira baina... es/ce hori aldatzeko...
erresultaduak beti berdinak dira».
«Zeoze egingo due, ze curten euskaltegiak
eta, as/co hobetu dira: propaganda pila
bat eta horrela. Igual gobernuan
hainbeste ez baina... ».

«Hori Nafarroan, Estellan eta ere bai igarria da, ez? ipini dabe ikastola bat...».
(yNeretzako goitikez dabe ezer egiten. As/co
esaten dabe
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Gobernuan aldetik ez da ezer egiten».
«Cero, leku publikoetan ba, Caja de Ahorros, dendetan eta... esaten dozu euskeraz eta ez badakite gero denetan galdetzen dozu erderaz».
oLeku publikoetan, euskera ez dakien jentie
hartzen dabe. Eibarko udaletxian joan
zen unjan edo ez dakit noiz... ba erdaldun jentia; berdin zala euskaraz edo
erderaz egitea. Ba Joe.... leku publiko
batetan ia euskeraz ez badakite ba...».
oBaina hor (Kataluinan) goiko jentiarekin
ere bai, hor goitik izan da eta denak
egiten dabe... bai Jaurlaritza, bueno
Jaurlaritza edo... goikuak; eta hemen ez
du inork egiten».
ik entzun dotsat jendeari ere -ze ondo
euskaraz egingo bagitivan- baina erderaz esaten. Bakarrik jendeari kostau,
eta pasau ere bai. Ez dakit».
Ikusi bezela, gezur sozialak eta kanpainak
direla eta, euskal instituzioen inplikazio ezaz
kexaten dira nagusiki gazte hauek: «Leku publikoetan, euskara ez dakixen jentie hartzen
dabe. Eibarko U daletxian, joan zen urtian,
edo ez dakit noiz, ba erdaldun jentia: berdin
zata euskaraz edo erderaz egitea. Ba Joe...
leku publiko batetan ia euskeraz ez badakixe
ba...».
Egia borobila da diotena, baina goazen
ikustera zer dioskun Txepetxek gai honi buruz
«Un Futuro para nuestro Pasado» liburuan:
0Abiatze puntua behetik gorakoa da: lehendabizi euskaldun osoak bildu egin behar
dira , konpaktatu eta bildu barne auzi banatzaileak gaindituz, euskal komunitatea berregituratu eta honen aintzindari bihurtzeko. Eta
hau egina dagoenean, komunitateak, gorputz
sozial bakar eta ezberdin bezala, dagozkion
eskubideak exijitulco ditu: lehendabizikoa eta
garrantzitsuena bere hizkuntzaren erabilera
oso eta jarraikorra lortzeko eskubidea da».
(36. or.)

la erdigune. Ordezkapen prozesua Estatuaren
inposaketaren ondorioz ematen bada ere, berreskurapena behetik gorako prozesua da, gizabanakoarengandik talde sozialetara eta talde sozialetatik nazio mailara.
Instituzioek komunitate linguistikoaren
menean leudeke nolabait esateko, hau da, komunitate linguistiko konpaktatuak indarra du
kaltegarri eta diskriminatzaileak diren jokaerei uko egiteko eta, aldi berean, hizkuntza
suspertzen duten ekintza eta jokabideekin janaitzeko. Instituzioekkomunitate linguistikoa
babestu eta koordinatu egingo lukete.
Kontzientzia linguistikoa da, beraz, komunitate linguistikoa boteretsu bihurtzen
duena eta gobemua ondorengo urratsak ematera bultzatzen duena:
- Egoeraren analisia egin.
- Beharrezkoak diren legeak eman.
- Emandako legeák indarrean jarri.
- Komunitatearekiko politikaren
eboluzioa.
Eta, jakina, komunitate linguistiko
konpaktatuak indarra hartzen duen heinean,
instituzioetan ordezkatzen gaituztenak ere
euskaldunak izango dira, besteak beste, guk
geuk hautetsiko ditugulako eta exijitu egingo
dugulako. Aitzitik, komunitateak indarrik ez
badu, gure eskakizunek ez dute izango oihartzunik. (Gazte hauen kexen erantzuna, hanka
sartzeko beldurrik gabe, paragrafo honetan
dagoela esango genuke guk)
Ondoren datorren grafikoak guztia argiago ikusten lagunduko digu:
Hlzkuntz normallzazioa
Hlzkuntz komunkatearl dagoklonez
Helburua:
Botero linguistkoaren birbanaketa

Bitartekoak:
Botare politkoak
hizkuntz heburuen
zerbitzutan jartzen da.

Zer esan nahi digu honekin? flizkuntzaren
berreskurapen prozesuan instituzioek ez dire-

Es an dugunaren arauera,nabaria da komu35
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"Gu ere zerbait bagera eta, gauden tokitik hemendik bertan, sala gaitezen ikusten!. (X. Lete).

nitate linguistikoa konpaktatua egotearen garrantzia Ikus dezagun bestela, Fennell-ek irlandar kasuaz, gaelikoaren galeraz, idatzi zuena:
(‹Irlandar kasuak, lehendik ilun zeuden
gauza batzuk argitzeko balio izan du: Hizkuntz atzerakada ezin du gelditu estatu batek,
nahiz eta borondate ona izan. Hizkuntza horren ordezkapen prozesua hiztunek bakarrik
geldi arazi dezakete, arazoak konpontzeko
beharrezko neurriak hartuz.»

Teoria honen muina, beraz, bi hitz hauetan
laburbildu dezakegu: konpaktazioa eta
inpaktazioa, hau da, konpaktatuta dagoen
komunitate linguistiko batek inpaktazioa edo
eragina izango du bai instituzio mailan bai
gizarte osoan. Bukatzeko, dagoeneko herri
mailako konpaktazioa herri batzutan ematen
an dela esan beharra dago. Izan ere, goian
aipatutako ildo horretatik abiatuta lanean an
diren elkarte kultural batzuk sortu dira az.kenaldi honetan: Beinke, Aretxabaletan; AED,
Arrasaten; Jardun, Bergaran; Laizan, Ofiatin;
Idolaz, Antzuolan; harra, Elgoibarren; Astroki, Eskoriatzan eta baita Deba bailaraz harantzago ere.
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Guztiek dute helburu bera: Euskararen
berreskurapena, horretarako behar beharrezkoa dute herritarren inplikazioa. Honela
bada, elkarte hauen oihartzuna herritarren
inplikazioaren araberakoa izango da, hau da,
jendea inplikatzen bada, emaitzak ikusiko dira.
4.- Ingurunea eta kanpotarrak

(Jfanpotar batentzat segunzenbat denbora
daraman hemen, badaramatza hemen
urtiak ba igual garrantzi gehiago edukiko du euskerak baino
«Ez dute ulertzen guk geure kultura defendatu nahi dugula».
«Eurak automarginatzen dira eta guk ere
laguntzen dugu».
«Ilona etorri dira eta hasi dira erderaz eta
hona etorri badira bizitzera ba behintzat hemengo hizkuntza errespetatzia».
«B a, baina neretzako horrek (kanpotarrak)
ez dauka hainbeste erlazirio (euskara
orain dagoen bezela egotearekin) ze
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neretzat hemengo jentiak, dakienak ez
dabelako egiten horregatik da».
«Eske danonerrua da. Lehenengo kanpotarrek eta gero gu ere hasi ginen erderaz
egiten eta...».
«Erdaldun batek euskeraz ikasten badau,
egingo du berba, ze horretarako ikasi
dau ez? Lana gatik eta, gutxik ikasten
dabe».
« I kastenari direnak behartuta ikasten dabe
baina ez pentsatzen dabelako Euskal
Herrian bizi naiz eta ikasi behar dut».
«Gauza da etortzen direla hona eta ez dutela beharrik».
Kanpotik etorri den jendea, agian eurak
ez dute kontzientziarik ikasteko baina
bere haurrak bidaltzen dituzte euskal
eskoletara. Batzuk ikasten an dira nahiz
eta beren gurasoak jakin ez».
«(Kanpotarrak euskalduntzeko) «A golpe y
porrazo» horretarako etorri dira ez?
aguantatu daixela».
«Ya, eta, komunikabideak euskaldundu eta
euskaldunakeuskeraz hasiko bagina ba...
ya konturatuko lirateke euskeraz egin
behar dutela, bestela....».
«Askotan harritzen dira Eibarkoa izatia eta
euskaraz jakitea. Eibartarra izan eta
esatea: eta euskaraz dakizu?».
«Hemen euskaraz jakitea da harritzekoa».
«Eske ia tristia da. Eibarren entzuten dozu
norbait euskeraz eta esaten dozu: hauez
da hemengua. Kuadrila bat entzun euskeraz eta harritu egiten zara».

bada zuka. Eta galtzen doa ez dabelakc
erabiltzenbeste inorekin. Eta ez daukazu aukerarik ere ikasteko».
«Gaur egun egiten dau euskeraz euskaldun
berri batek. Euskaldunberribatekinpilla
bat hitz egitxen dozu euskaraz eta betitxik dakixen pertsona batekin gutxiau
egiten dozu».
«Hau izan leike, euskaldun berrixai esfortzu asko kostau jakolako euskara ikastia».
«Ze lenengo kostatzen jako pila bat ikastia
eta gero erderaz egitia ba».
«Se gun ze ingurunetan bizi zan, ze herri-

txan, porke por ejemplo, Antzuo1ak6
jendiakin eta Elgetakuakin egiten dou
euskeraz». •
«Herri txikixetan gehixen bat euskeraz egiten
da; igual da erdaldun gutxiau daolako,
baina, o ez dakit zergatik baina euskera
gehixau egiten da. Konprobauta».
«Eske herri txkixetan be bai, baserri gehixau dao, orduan, euskera be gehixau
mantentzen da».
«Eske dare leku pilla bat kanpoko fen&
asko bizi dana eta horrepe itxen dau».
«Eske kanpotarrei inposatueginbehar zakue
euskara ikastea ze bestela ez dabe beharrezkoa eta ez dabe ikasten eta orduan...
bere lana eta euskeraz ipini eta... komunikabideak
«Kanpotarrei erakutsi eta guk egin».
«Kanpotarrek ikasteko, diru laguntzak
ematia euskalte gira joateko edo ez dakit» .

«Gem igual ba... Eibarko euskeria ez dago-

ela ia, bakarrik batua. Zaharrek eurentzako gordetzen dabe».
«Ikastolan ere esaten dizue ez da erabiltzen
eta hika pasau egiten dozu. Zaharrek
lagunen artien hika, eta la gun mina ez

«Hasieratik, instituzioak euskaldundu, eta
hori instituzioetan dagoen jendearekin
nahiko zaila da».
«Gobernua aldatu eta...».

daztengio
Euskara indartzeko , kaleko giroanindartu
behar da eta hori oso zaila da. Instituzioetatik oso zaila da kaleko giroan...
egin dezaketena da instituzioetan edo
leku publikoetan sartzen den jendeari
euskeraz ikastera behartzea edo titulo
bat eskatzea. Baina kalean egitea... kaleko giroan... hori inork ezin dizu...».
Kanpotarrak euskararennormalizaziorako,
nolabaiteko oztopo direlako eritzia naliko
hedatua dago. Gure ustez, euskararen galeraren errua erdaldunei leporatzerakoan kontuz
ibili beharra dago. Lehendabizi, eurenpresentzia faktoreetako bat baino ez delako eta ez
eragin handiena izan duena. Hauexek dira,
besteak beste, eragilerik nagusienak:
- Euskadiko Botere Nazionalen axolagabekeri a
- Madrileko Gobemuak euskara suntsitzeko egindako politika.
- Euskal Herriko Burgesiak, euskal gizartean nagusitzean, bere hizkuntzatzat erdera
hartzea.
- Euskal jendeak erdera asimilatzeko izan
duen "erreztasuna".
- Etorkinen uholdea.

Etorkinen uholdeari dagokienez, Euskal
Herria txikia izanik, beste hizkuntza baten
hiztunak ziren jende gehiegi sartu zen denbora
gutxiren buruan, eta horrek areagotu egin zuen
euskararen galera, baina aipatu beste eragileetan dagoela galeraren sustraia eta etorkinak
ere -gu bezala- apropos egindako politikaren
biktimak direla.
Izan ere, 1960. hamarkadan industriak
Euskal Herri an izan zuen garapena aprobetxatuz, espainiar gobernuak migrazioa bultzatu
zuen, tokian tokiko arazoei irtenbidea eman
beharrean. Beren herrietan bizitzeko eskubidea eta beren herrien garapena ukatuz irtenbidea «El Norte de España» zela ikusarazi zien.
Beraz, kontutan hartzekoa da, Euskal Herrian
zegoen industria-garapena ikusi zutela askok
eta askok, espainiar gobernuak eramandalco
ekonomi-politikaren ondorioz, beren herrietan zegoen pobreziari ihes egiteko modu
bakarra.
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Kontuak kontu, gauden egoeratik apiatu
behar da euskararen normalizazio prozesua.
Aurreko guztia iragana da, eta elkarrenganako gorrotoak ez dakar ondorio onik.
Euskal Herria ettskalduntzekotan kanpotarrekin kontatzea ezinbestekoa dugu, bestela
jai dugu. Euskara ez da batzuren monopolioa,
Euskal Herriko guztion hizkuntza izan behar
du (herriarena, partidu politikoena, erakundeena...). Horretarako, erdaldunak gure komunitatera erakarri behar ditugu, eta hori lagunkiro hitzeginez bakarrik lortzen da eta ez
mutur beltzez eta kopeta ilunez, euskararekiko
eta euskaldunekiko dituzten aurreritzien jatorriaz etabarrez hi tzeginez baizik. Erdaldunek
ere euskararen gatazkaz hitzegin dezaten, eta
posiziona daitezen, ahalegindu behar dugu.
Kontzientziatze, motibatze okanpaina»
honekin zera lortuko litzateke: erdaldunek
euskararen aldeko jarrera aktiboa izatea
orokonean. Jarrera aktiboa izateak, here aldetik, ahal dutenen kasuan euskara ikastea
suposatuko luke eta ezin dutenen kasuan
(kontutan izan beste hizkuntza bat ikasteko
ezinbestekoa del a ama hizkuntzan alfabetatua
egotea) beren euskararekiko kontzientzia eta
motibazioa seme-alaba eta ingurukoengan
txertatzea, hau da, haiengan euskararen aldeko jarrera sortzea eta, euskal eskoletara bidalita
etabar, hauek euskaraz ikas eta erabil dezaten
egitea. Bestalde, OHO bukatzeanbertanbehera
uzten baditugu, galdualc ditugu. Beraz, gazte
hauek ere behin betirako Euskal komunitatean
integratu daitezen zer edo zer egin beharra
dago.
Motibazioari dagokienez, argitu beharra
dago oso ezberdin jokatzen duela ingurune
elebakarrean eta ingurune elebidunean, batez
ere elebidun diglosikoan. Ingurune elebakanean hasten den haurrak egiten duen ibilbidea
honalco hau da: (ikus grafikoa hurrengo ornan)
licus dezalcegunez, berezko erabileratik
berezko ezagutzara pasatzen da; ondoren, berezko ezagutzatik ezagutza kulturalera pasatzeko. Beraz ez du motibazioaren beharrik
ama hizktunza ikasteko. Ingurune elebidun
diglosikoan ordea, helduen motibazioa da
hat Iengan irudikatzen dena, hau da, eskolak
berezko erabilera eta ezagutza topera emanez
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gero, gutxigorabehera 10 urterekin prest legoke haurra, ezagutza eta erabilera kulturalerako urratsa emateko (ingurune elebakarrean
esan bezalaxe), baina helduen motibazioaren
interferentzia1c izaten dituen unetik motibazioa
faktore garrantzitsu bihur daiteke, batez ere ez
duenean bere adineko ume bati dagokion
erabilera edo hizkuntz maila. Hortaz, hurbileko
helduen hizkuntzarekiko jarreraren ondorioz
sentitzen du haurrak bigarren hizkuntza ikasteko desinteresa askotan.
Esan dezakegu, halaber, haurrari euskararen erabilera topera ematen zaionean eta bere
adineko haur euskaldun batek duen hizkuntz
gaitasuna lortzen duenean (zenbat eta gazteago hasi eta erabilera trinkoagoa eman hainbat
posibilitate gehiago) lor daitekeela bame hizkuntza euskara izatea erderarekin batera. Eta
behin euskara barne hizkuntza izatera helduz
gero zailagoa izango da bere inguru hurbileko
jendearenmotibazio ezak negatiboki eragitea.
Haurrak hizkuntza bameratzeko erabakiorrak diren aipatu bi faktore hauek (erabilera
topera eman eta haurraren inguruko jendearen
motibazioa zaindu) kontutan hartzen duen
metodologia inmertsioa da. Inmertsioak sistematikolci hartzen ditu kontutan bi faktore
hauek, eta horregatik hain zuzen, erabilera
emateaz gain gurasoen inplikazio aktiboa bul-

tzatzen du.
Azkenik zera esango dugu: euskaraz bizi
diren gazte, heldu «bertakotuak» (BA) euskaldunalc dira, bertakoak bezain euskaldunak
hain zuzen. Izan ere, «Erderaz hitzegiteko
eragingarriak, nagusiak eredu» atalean esan
bezala, ibilbide lculturala egin duen bertako
euskalduna(AB) eta euskara ikasi eta bi
ibi I bideak egin di tuena, kulturala eta berezkoa,
(BA) parekoak dira, eta biak dira euskararen
bizitza eta oreka benetan garantizatzen dutenak. Besteak A (ibilbide kulturala egin gabe
duen euskaldun zaharrak ) eta B (ikasten an
eta berezko ibilbidea ez duena ) tipologiak
AB eta BA tipologiekiko hurbilpenak dina,
baina ez dira eredu eta ez dute bennatzen
euskararen berreskurapena.

5.- Euskararen egokitasun eza/argota
(‹Euskara da hizkuntza zail bat, gainera ez
dituena mugak zehaztuta. Oso zaharra
izan go da, baina orain ere berritzen an
da eta denok ez dugu euskera berdina
erabiltzen».
«Problema da euskera ahozko hizkuntza
bat de/a. B ueno ,orain arte horrela mantendu da eta orduan idatziz oso gutzi
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daudela eta idazterako orduan zailtasunak daude».
«Hori da euskera oraindik, euskera ez dagoelako egokituta gaur egungo garaietara».
«Ba euskeraz ez dauzela hainbeste hitz zatar eta jendiakerderaz hobeto erabiltzen
duenez, hitz zatarrak, bajo egiten dau
horretara eta azkenian ahaztu egiten
da».
doten dou erderara baita ere, hitz batzuk
edo espresiño batzu ezin doulako euskaraz esan».
«Adibidez, eztabaidetan eta, gauza as/co
erderaz esaten dou ez dakigulako euskaraz esaten».
0Ez da termino falta, badakigu ez, baina
erderaz da as/coz ere errezaua euskaraz
baino».
«Nire ustez da... 2. mailatik esaten dotsue:
euskeraz, baina kanpotik, ez dotsue
sakontzen. Eta zuk hartzen dozu euskera
hori klasien; kalian, heltzen zarenian
edade batetara, la edad tonta, hasiera
batian hastenzaraaldatzen: tu,jilipollas!
eta dena erderaz. Eta orain pasau dozunian apur bat, konturatzen zarenian
zuk egin dozuna, bueno, zelan zabitzen
ondo euskeraz eta zelan e gin dozun atzera ba orain atzekua, gurozu hartu».
«Lo que pasa que gero heltzen da puntu
batetara euskera ikasi dau baina hor
gelditzen da».
Gure eritziz, gazte hauen zitetatik komentario bat merezi duten adierazpenak, besteak
beste, honako hauek dira:
- Eukara zaila da.
- Egokitu gabea.
- Prestigiorik gabeko hizkuntza.
Zati honen interpretazioarekin hasteko,
«Un futuro para nuestro pasado» liburuak
dioskuna gogoratuko dugu, bere zita horren
esanahi sakon eta esanguratsutik abiatuz ba40

nan banan adierazpen horiek komentatzeko.
Hauxe dio: «Ez dago hizkuntza modernorik,
klasikorik eta etnikorik, bakar-bakarrik gizahizkuntzak daude. Giza-hizkuntzetatik
batzuk(gutzienak) garapen osoa eta ziurra
lortu dute. Beste batzuk (gehienak) oraindik
ez dute lortu garapen hori, edota garapen
horretaz biluztuak izan dira edo ez-segurua
eta zatilcakoa izan da». (189. or.)
Euskara zaila da. Hizkuntzak zailak edo
errezak al dira? Berez ez da hizkuntza zailik
edo effezik, bakoitzari berea oso effeza iruditzen zaio eta besteena zaila. Badaude, dena
den, hainbat faktore hizkuntza bat errezago
edo zailago ikastea eta erabiltzea eragiten
dutenak. Auffeko puntuetan aipatutako motibazioaz gain, inguru soziolinguistikoa garrantzi handiko faktorea dugu. Izan ere, oso
gutxi erabilia den hizkuntza askoz zailagoa da
ikastea eta erabiltzea, eta ez berez zailagoa
delako, baizik eta inguruaklaguntzen ez duelako. Euskaraz hitzegingo balitz, pipak euskaraz erosiko balira, poteoa euskaraz egingo
balitz... , denbora guztian euskara bameratzen
ariko ginateke, eta ondorioz,edonork oso errez
ikasi eta hitzegingo luke.
Honen arabera, atzerriko hizkuntzak ikastea ere zaila izan beharko litzateke, baina
bertako hizkuntza, norbere hizkuntza, eta
atzeffiko hizkuntza helburu berarekin ikasten
al dira? Oporretan Inglaterran moldatzeko ez
dugu gauza handirik behar, e z-ero so sentituko
gara baina ez du axola, badugu beste hizkuntza
bat -euskaldunon kasuan euskarak izan beharko luke- eroso hitzegiteko. Baina euskararen kasuan, ostera, euskara ikastea baino
euskal komunitatearen partaide izatea da gehiago: euskaraz bizi, euskaraz eroso sentitu....
Beraz, helburuak zeharo ezberdinak dira.
Egokitu gabea. Hizkuntzaren hedapena
eta garapena, eskala handiagoan edo txikiagoan, hizkuntza bizi guztietan funtzionatzen
duten faktoreak dira. Ezberdintasuna, hizkuntza normalizatuetan Ian hau kreatiboa
izatean datza: errekurtso naturalak probetxatzen dira beharrei aurre egiteko. Beste komunitate baten menpe dagoen hizkuntzan, ordea,
lan hau imitatiboa izaten da: komunitate menperatzailearen errekurtsoez baliatzen da, hots,
beste hizkuntza (erdera) imitatu eta haren egi-
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lkusi gura ez duena baino itsuagorik?
turara moldatu nahi izaten da hizkuntza (euskara). Adibidez, euskarak ez ditu -edo oso
gutxi- erabileraren poderioz hitzak sortzen.
Hizkuntza normalizatuetan, esaterako, gazteek beren jergak dituzte, erabileraren poderioz beraientzat norma bihurtu diren hainbat
eta hainbat espresio, espresio horiek adin taldeani edo taldeari izaera propioa ematen diotelarik.
Honela, bada, gauza bat da hizkuntza estandarra, liburuetakoa, hiztegikoa, eskolakoa,... eta beste bat adin talde bakoitzak
erabiltzen dituen barietateak edo hizkerak.
Guzti honetatik ondoriozta dezakegunez, gazteek eurak egokitu behar dute hizkuntza euren
ezaugarrietara, euren jergak sortu behar dituzte euskaraz, beste hizkuntza normalizatuetan
gertatzen den bezelaxe. Ezin die beste inork
urratu bide hori, laguntza, ereduak emango
dizkie helduak, (besteak beste: nahiko hedaturik dauden esamoldeak, espresioak....), beraientzat aproposak direnak bildu eta ezagutzera eman, baina gazteen egitekoa da.
Prestigiorik gabeko hizkuntza. Komunitate linguistiko batek ezin du mola ere onartu

bere hizkuntza gutxiago delako ustea beste
komunitate baten aurreritzia izatea.
Gauzak honda, ezin gara zigor sozialen
beldur izan hizkuntza hautatzerakoan. Bestela, beldur honek berorrek «etasien» aurreritziari arrazoia ematen bait dio, baina ez benetan duelako, baizik eta gure axolagabekeriaz
eta ahuleziaz aprobetxatuz euren aurreritzi
hori sendotzeko eta euskara zapaltzeko aukera
ematen diegulako.
6.- Etorkizuna

«Etorkizuna berdina. Txarragoa ez behintzat».
«Orain momentuan euskara igotzen an da
ze gaztiak eta, gero eta gehixao entzuten
dot, lehen oso gutxi entzuten zan; gaztien arteanbeti erdera, eta orain euskaltegira eta, askoz jende gehixao joaten
da. Gero igual kalian ez du egingo baina, euskaraz behintzat badakite».
«Etorkizuna, hemendik 10 urtetara, nere
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ustez eskolaurrekoek, lehenengo eta big arren mailakoek ez dabe egingo euskaraz. lkusiko da».
«Da segun zetan zabitzen, ba adibidez medikuana joaten bazara ba beti erderaz
eginda, ba zuk ere bai erderaz egiten
dozu baina ez dakit, zuk ikusten bozu
eee... nik uste dot joan behar zarela
ikusten ez ,ba hemeneuskeraz eginleiket
ba saiatu egin behar naiz euskeraz egiten. Askotan, hasten zarenian konturatzen zara zuk euskeraz erreztasun handixaua daukozula komuniketako erderaz
baino. Nik uste dot joan behar zarela
apur bat ikusten non sartu leiketzun
eta...».
«(paso egiten dutenekin) Eske neretako ez
da ez dala konturatu ze pasetan dan.
Niretako da ez jalcola inporta edo gehixegi kostetan jako edo pentsetan dau
ez dabela merezi edo... ez dakit. Horren
soluzino bat izan leike geuk presionau
baina ez dot esaten 'euskeraz egin behar duzu' esan, baizik eta euskeraz egin
geuk».
«Utzi pertsonari pentsetan ze eskeintzen
daben euskeraz egiteak eta ze dakarren
erderaz egiteak. Ba ez dakit, euskeraren
galtzia ta... Da pertsona hastia pentsatzen; gero pertsona horrek urte batzuk
euki behar ditu, buru bat euki behar du
ez dakit, ba nik uste dot lehenengo da
jentiak pentsau zelan dauan gauzia eta
hori, baina ez esaten. Ze guni ere bai
esan digute beti: euslcera, galdu egin
behar da euskera. Eta zuk bale, gaur oso
ondo baina bihar...».
«Egin behar duz una da sentidu arazi. Ikusi
eta konturatu».
«Base bat euki behar duzu. Ez bakarrik
euskeraz egin behar du. Euskeraz egin
behar dut hone gaitxik eta hone gaitxik».
«Txikitatik euskera erakutsi. Hon i ere bai
izan leike soluzino bat».
ik uste dot pertsona horrei, euskeraz
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dakixienak, euskera zabaltzeko horrek
kontzientziau eta aitaleginak... ahaleginak asko egiten dina, eurak /cow uratzeko, baina ez dakit, uste dot hori oso zaila
de/a».
«Uste dot ikusten dala gizartian badauela
jentia egiten dauena... dabilela saiatzen
euskera zabaltzeko edo... Nik tine dot
instituzio mailan eta hon... aurrerakada
euki dauela. Baaa... Arrasaten bertan,
entre Arrasate Press, ATB, Ayuntamen
tuak ere bastante lan egiten dabil , AED ,
euskaltegiak,...».
«Baina kalian ikusten da oraindik ez
de/a...».
«Baina dakixenak egiten badugu nitako
izango zan oso aurrerapen handixa».
(Kanpotarrak) Semiekin bdi baina eurekin ezin da ezer ere egin».
«Nik uste dot lehenengo pausua egin dala,
hori, euskara irakatsi jendiari. Eta gero
ba guni egin dozkuena... kontzientziatzia...».
«Heltzen danian maila batera ba erakutsi
zelan dauen eta... eske bestela ez dakit,
nik ez dot ikusten soluzinorib.
«Nikuste dot nahiz eta erakutsi zelan dauen
eta galtzeko zorian dauela eta... fettle
askok ez daukela.. ni ez naiz hemengua,
niri ez dost inporta eta... ez dakit, sortu
behar da euskerarentzako maitasuna
moduan ero... zu konturaketako... ez eskatzen bostie badaukot eta bestela ezer
ere ez».
«Lehengo egunian agertu zan Arrasate
Pressenetxetanhartzeko,hori oso ondo
dao... kontzientziatzeko oso ona da».
« Ikusteko dauala jentia egiten dabela euskeraz , normal eta betik egiten dabela eta
bera ere konturatzeko: nik ere egin behan dut edo. Ez bakarrik euskera oso
onda erabiltzia baina bakarrik behar
dabenian baizik eta pentsatzen dabe-
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lako ba... harek ere egiten dau eta zeozegatik izango da, ba neuk ere hori egin
behar dut».

Baikor azaltzen direnen artean, egun jende
askoren ustetan dagoen eritzi bat agertzen da,
ezagutzara mugatzearena alegia: «Orain mo-

«Eske neretzako, komunikabideak ere, euskaldundu egin beharko lirateke ze komunikabideetatik ere erdera asko sartzen digute».

nentuan euskara igotzen an da zergaztiak
eta, gero eta geixao eruzuten det, lehen oso
gutxi entzuten zan; gazteen arrean beni erdera, eta oin euskaltegira eta, askoz jende geio
joaten da. Gero igual kalian ez du eingo
baina, euskaraz behintzat badakite».

«Igual liburuak, diskoak, zinema eta... gehiago produzitu euskeraz. Horrek ere
bultzatuko luke».
«Kuadrilaka erabakitzea, guk egingo dou
euskeraz eta ja esta, eta beti , eta danetan
horrela. Bestela ezin da».

Berez ez da hizkuntza zailik edo errezik,
bakoitzari berea oso erreza iruditzen
zaio eta besteena zaila

‹<Dakienak hitz egitea».
«Eske kanpotarrei inposatueginbehar zakue
euskera ikastea ze be stela ez dake beharrezkoa eta ez dabe ikasten eta orduan...
bere lana eta euskeraz ipini eta... komunikabidiak eta...».
«Kanpotarrek ikasteko, diru laguntzak
ematia euskaltegira joateko edo ez dakit» ,
«Leku publikoetannahiz eta kanpokoa izan,
derrigortu. Normalean zuk euskeraz
egiten badozu eta berak baldin badaki,
euskeraz egingo dizu».
«Instituzioak euskaldundu eta hori instituzioetan dagoen jendearekin nahiko
zafia da».
«Gobernua aldatu eta...».
«Euskera indartzeko , kaleko giroanindartu
behar da eta hori oso zafia da. Instituzioetan edo leku publikoetan sartzen
den jendeari, euskeraz ikastera behartzea edo titulo bat eskatzea. Baina kalean egitea... kaleko giroan.... hori Mork
ezin dizu...».

Baikor nahiz ezkor, sarri aipatu dute etorkizuna gazte hauek. Nagusitu dena azken hori
da, ostera.

Kalean egiteari baino garrantzi handiagoa
ematen diote jakiteari. Hizkuntza jakitea beharrezkoa da erbil la izan dadin, baina erabilera ezinbestekoa da. Gogora dezagun, erabiltzen ez den hizkuntzak ez duela etorkizunik.
Puntu honetara iritsita, galdera bat egin
behar diogu geure buruari, hau da, zer egin
daitekeen edo zer egin dezakegun guk. Bestalde, baztertu beharrezkoak dira ezkortasuna
eta baikortasun itsua, batak zein besteak pasibitatea bait dalcar: «Etorkizuna, hemendik 10
urtetara, nene ustez eskolaurrekoek, lehenengo eta bigarren mailakoek ez dabe egingo
euskaraz. Ikusiko da».

Etorkizunik ez ikusteak ikusle huts bihurtzera eraman gaitzake, eta baita euskara salbatuta dagoela pentsatzeak ere. Arazo batek,
arazoa denez, irtenbideak ere badituel a ohartu
behar gara. Kezkagarriena hauxe litzateke:
hizkuntz gatazkarik ez balego bezala jokatzea. Arazo hau honela ikusten dute gazte
hauek: «Eske, neretzako ez da ez dala konturatu ze pasetan dan. Niretzako da ez jakola
inporta edo gehixegi kostetan jako edo pentsetan dau ez dabela merezi edo... ez dakit.
Horren soluzino bat geuk presionetie izan
leike ,bainaez dot esaten ' euskeraz egin be han
duzu' esan, baizik eta euskeraz egin guk».

Bene-benetan kontutan hartzekoa da, bai,
zita honek dioskuna. Izan ere, aipatutako in43
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guruko pasibotasun hori aktibatu egin behar
da. Euskal hiztunok sortu behar dugu giro edo
behar hori guretzat garrantzizkoa dela hizkuntza eraicutsita, euskaraz hitzeginez eta bizitzako
alor guztietara zabalduz:
« Nik uste dotjoanbehar zarela ikusten ez,
ba hemen euskaraz egin leiket ba saiatu
egin behar naiz euskeraz egiten. Askotan hasten zarenian konturatzen zara
zuk euskeraz erreztasun handixaua
daukazula komuniketako erderaz baino.
N ik uste dot juan behar zarela apur bat
ikusten non sartu leiketzun eta...».
Horretarako, kontzientziadun jendea behar
da, eredu izango dena eta pauso hauek ematen
lagunduko duena: (ilkusteko dauala jentia eitxen dabela euskeraz, normal eta betik eitxen
dabela eta bera be bai konturatzeko: nik ere
egin behar dot edo... Ez bakarrik euskera oso
ondo erabiltzia, baina bakarrik bihar dabenian, baizik eta pentsatzen dabelako ha... harek be eitxen dau eta zeozegatik izan go da, ba
neuk ere hori egin behar dot».
Jende multzo hau, egun sakabanatuta dagoena, bildu eta espazio sinbolikoa osatuz
(AB+BA), elkarlanari ekin beharra dago, endal hiztunengan eragina izan nahi badugu.
Izan ere, hau da normalizaziorantz joan behar
badugu, urratu behar den bidea:
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Espazio sinbolikoa osatu ezik, kontzientzia linguistikoa duten pertsonak, sakabanatuta aurtitzen dira eta zail a da irtenbiderik ikustea.
Geure burua bakarrik eta marginaturik aurkituko dugunez, askotan ez gara gai izango
erantzun egoki bat emateko edozein egoerari.
Jende hau biltzeko beharra dago, gure arteko diferentzi ideo logikoak aide batera utziz,
indarrak batu eta motibazioa ezagutza eta erabilera suspertzeko asmoz. Honela, kontzientzia, konpetentzia linguistikoa eta koherentzia duen talde bat sortu ezkero. dinamika
sozial hau zabalduz joango da.
Poliki poliki, dinamika honen barnean
hainbat ekintza garatu daitezke jendearen
kontzientzia eta erabilera suspertzeko ahaleginetan: talde kutural euskaldunak eta komunikabide euskaldunak sortu, eskolaz kanpoko
ekintzak egin, instituzio, talde politiko eta
eskolekin harremanetan jarri...

d/ 5. 11.0untr konvnitIloa VoMoU •

PUNTUA

Gutxiengo egoerak, komunitate minorizatuaren aldebakarreko elebitasun soziala suposatzen du, eta, oklusio puntutik atera eta normalizaziorantz joateko, haustura tentsioa
(galtze prozesua gelditu eta nonnalizaziorantzako norabidean jam) ezinbestekoa da Espazio Sinbolikoa edo Euskal Komunitate egituratua osatzeko. Baina, nola definitu haustura
tentsio hori? Beste era batera esanda, Euskarak menpekotasun erlazioa bere lurraldean
bertan gainditu eta hiztun-komunitatearen
berrosaketarekin oreka berreskuratzen hasten
den unea, lehen uffatsa, esan bezala, espazio
sinbolikoaren eraketa da.
Guzti honen abiapuntua motibazioa eta
kontzientzia da, bi hauek eramaten bait dute
gizabanakoa espazio sinbolikoa osatu, tipo
linguistikoa hobetu eta trinkotzera. Espazio
sinbolikoa o s atzean edo berregitean, hizkuntz
komunitatea konpaktatu egiten da, eta honek
ematen dio indarra bai hizkuntzari eta bai
komunitateari.

Herrian sortu behar da euskaraz bizitzeko
gogo hori eta gero joan gaitezke legeak aztertzera, baina lehendabizi beharra egon behar,
herritik bertatik sortua. Izan ere, hizkuntzaren
ordezkapen prozesua boteretik hasten bada
ere, hizkuntza baten berreskurapena behetik

OKLUSIO
PUNTUA
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goranzkoa da: pertsonengandik hasi eta talde
sozialetaraino, lurraldetasunera iritsi arte.
Funtzioen galtzea, autogorrotoa eta abar
luzea aipatu ditugu aurreko puntutetan zehar,
goazen, beraz, normalizazioranz eraman gaitzakeen bidea, laburbilduz, ikustera.
Lehenengo urratsa, esan bezala, espazio
sinbolikoaren osaketa litzateke, AB eta BA
tipo linguistikoez osatua dagoena.
Aurreko atal batetan esandakoaren arauera, Hizkuntz komunitate bat artikulatuta dago
ez bakarrik irabaziak galerak baino handiagoak direnean, baita talde linguistikoak era
honetan banatzen direnean ere:
Komunitate artikulatu batetan, hiztun osoen
taldeak (AB eta BA) barnetik kanporantz hazten dira eta talde bakoitzak dagokion eginkizuna betetzen du.
Erdlgunean edo tokl estrateglkoetan euskaldun osoak:
bertakoak eta bertakotuak.

"Munduko miyerietan gehiegi pentsatu gabs, gizakiari arima
ametsez asetzen zaion garai bakarra, gazte-denbora da". (L Olea).

suspertzeko, eta hau lortzera joan behar da:
ekintza ludikoak eginez eskolako ingurunea
aprobetxatuz, hizkuntzaren gorabehera sozialei buruz hitzeginez, etabar.
Hizkuntz komunitate bat artikulatzen duena bere trinkotze propioa da. Euskararen eta
edozein hizkuntzaren arima da espazio sinbolikoa. Gogora dezagun, hizkuntza baten heriotza dakarrena ez dela azken hiztunaren galtzea, espazio sinbolikoaren desegituraketa
baizik; hau da, here hiztunak sakabanatuta
dituen hizkuntzak ezin du gehiegi iraun.
Bigarrenik, leialtasun linguistikoa legoke.
Leialtasun linguistikoari dagokienez, irakaskuntzak badu zeregina, batez ere, berbalizazioaren bidez, dinamika egoki bat erabiliz...
Gaurregun ezagutza lortu duen jende askok
ez du erabiltzen kalean; izan ere, ezer gutxi
egiten da leialtasun linguistikoa eta erabilera

Badira irakaskuntzan erabili behar ez diren hi faktore: gogorkeria aide batetik eta
metodologoa aspergarria bestetik. Ikasle askok dioenez, asignatura guztien artean, hizkuntza da gutxien atsegin dutena. Honela bada,
ez da erreza ikasle horiek hizkuntzarekiko
jarrera positiboa azaltzea. Beraz, irakaskuntzaz hausnarketa sakona egin beharra dago,
metodologiaz etabarrez.
Arlo honetan, ezin ahaztu irakaslea dela
irakaskuntzaren elementu garrantzizkoenetarikoa, eredu bait da ikasleentzat. Beraz,
irakaslearen hizkuntzareldko motibazioa eta
kontzientzia erabakiorra da.
45
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Garbi dagoena zera da: orain arte euskararen aldeko gauzak hitzetan besterik ez direla
geratu (salbuespen bat edo beste salbu) eta
gazte arrasatearrek dio ten bezal a, eskolak beste
aide batetik jo behar du: ‹<Egin behar duzuna

Beraz, arazoa da motibazioa,
ezagutza eta erabileraren artean, hau
da, kontzientzia, konpetentzia eta
koherentziaren artean ez dela
ematen orekarik

rengan eragin dutenik oraindik: «Uste dot
ikusten dela gizartian badauzela jentia egiten
dauena„, dabilela saiatzen euskera zabaltzeko edo... aurrerakada euki dauela. Baaa...
Arrasatenbertan, entre Arrasate Press, ATB .
Ayuntamentua ere bastante Ian egiten dabil,
AED, euskaltegiak....».
«Bainakalianikustendaoraindikezdela...».
Beraz, arazoa da motibazioa, ezagutza eta
erabileraren artean, hau da, kontzientzia, konpetentzia eta koherentziaren artean ez dela
ematen orekarik. Ez diogu ban besteari baino
garrantzi handiagoa eman behar, hirurak
ezinbestekoak bait dira : sentitu, jakin eta
egin.

da sentidu arazi. Ikusi eta konturatu».
«Base bat eduki behar duzu. Ez bakarrik
euskeraz eginbehar dut. Euskeraz egin behar
dut hone gaitik eta honegaitik».

Azkenik, Euskarari esparru berriak zabaltzea dago. Ezin ahaztu Ian mundua eta arlo
formalak euskaldundu beharra, honda bakarrik osatuko bait dugu euskara.
Irakaskuntzaren esparrua landu beharra
badago ere, badira beste hainbat arlo urratu
beharrezkoak: administrazioa, ekonomia eta
lan mundua, mass-mediak,... Hauek ere berebiziko garrantzia dutela ez da ahaztu behar.
Gazte hauen ikuspuntutik, ahalegin batzuk
egiten dira, baina ez da ikusten kaleko jendea-
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Kontzientzia linguistikoak erabilerara
eraman behar gaitu, hortaz. Erabilera da
erronka.
Izan ere, etxe baten oinarria hala nolakoa
denean, haize bolada batek botatzeko arriskua
du. Euskararen oinarria zuek, gazte-gaztetxook, zarete; 80 urteko zaharrak, esaterako, teilak lirateke. Beraz, zernolako oinarria duela
euskarak uste duzue? Nahikoa al da jakitea
(etxea egiteko materiala, gogoa, asmoa, ilusioa... izatea) euskarari oinarri sendoa emateko?
Beraz, zuetako bakoitzak hilbiziko garrantzia du; kontu izan, euskararen oinarriak
huts eginez gero, egindako ahalegin guztiak
behera datozela. Egin eta eragin!

plazan ezagutzen da
bat gizon ote den
proba ederra dugu
euskaldunok hemen
asko ez da oraindik
burrukara erten
nahiz ikusi Herria
sokatira galtzen
ea nortzuk duten
behar hainbat kemen
gogor dut galdetzen
hitz gorriak ezten
gaurko gizonoz bihar
lotsa ez daitezen.
B.Gandiaga

Jaztengio

Erderaz datozkion lagun onak,
ez ditu ez lagun ez on, euskaldunak.
Etzak uste, mutiko,
guapoagoa izango haizenik
erdaraz hitzegiteagatik;
tontoa bahaiz euskaraz
ez haiz azkaffagoa izango erdaraz.
Etzan uste, neskato,
ttunttunagoa izango haizenik
euskaraz mintzatzeagatik;
itsusia bahaiz euskaraz
ez haiz politagoa izango erdaraz.
Artze 414

,
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Ez jakitetik erabili ahal
izatera, eta erabili ahal
izatetik erabili nahi izatera
Elena San Martin

1.-Motibazioa
1.1.- Sarrera
1.2.- Tapagailuak
1.3.- Gurasoen irudi errepikatua - gazte erdaldun eta
euskaldunen arteko harremanak
2.- Ezagutza
2.1.- Eskolari buruzko irudia eta eskolaren garrantzia
2.2.- Erreflexioaren beharra.
3.- Erabilera
3.1- Eredu falta
3.2.- Euskaldun zaharren laguntm
3.3.- Euskarak ez du esparru esklusiborik
4.- Gazte erdeldunek etorkizunari buruz daukaten eritzia
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1.- Motibazioa
«Yo por ejemplo, entro en una tienda y veo
que él sabe euskara, que él está hablando
euskara con otro que está al lado y yo
intento hablarle en euskara. Si veo que
está hablando en erdera ami no me sale
en euskara».
«La gente pública, en castellano. Pero si va
alguien hablando en euskara, te responden en euskara. Si tú entras a una
tienda y le pides cualquier cosa en euskara, te van a responder en euskara.
Pero si no, te hablan en erdera».
«Mis padres jo... como sabemos mi hermana y yo... pues que hablemos entre los
dos y aveces ya solemos hablar pero...».
«Es que ha habido un cambio. Mi madre me
ha contado que cuando ella iba a la
escuela, pues, hablaban en euskara todos y en los recreos les obligaban a
hablar en castellano. No sé si sería
cuando Franco, o yo que sé. Y si no
hablaban en castellano en el recreo, les
ponían castigo y no sabían cómo decir
en castellano y ahora justo lo contrario,
es que...».
«Nunca verás a una cuadrilla como la nuestra o mayor hablar siempre en euskara».
"Es que si te haría falta... para hacer algo,
pillar alguna cosa, leer algún libro...
pero total, lo que tienes en euskara lo
tienes en castellano en todos los lados.
Entonces...».
«No se habla mucho. Yo creo que la gente
quiere aprender pero los de la ikastola y
así, solo hablan en clase. Luego ya...».
«Yo creo que la gente quiere aprenderlo,
antes pasaba pero ahora...».
«Mogollón de gente que no sabe quiere
aprender, está metida en euskalte gis y
así».
«A mi me da pena. Me gustaría saber un
50

montón, saber superbien. Igual se superpoco y me da vergüenza. igual veo
una cuadrilla y digo: ¡qué gozada!».
«Es como envidia».
«Eso. Aprendes si te gusta, pero si no, no
vale para nada».
«Además, para que te guste el euskara, te
tiene que salir desde dentro y ...».
«El inglés te gusta más y aun así vas a
golpes».
«O sea, el euskara si no te gusta, todavía
peor».
«Para mí cualquier idioma me parece muy
bien saberlo, tienes más salidas, ¿no?.
Pero...».
«Al menos yo, prefiero saber otro idioma
antes que el euskara. No se, además yo
intenté aprenderlo pero luego...».
«Ya, porque te gusta más (ingelesa euskara
baino)».
«Y tampoco lo utilizas. Eso también es verdad».
«El euskara no lo necesitas. Yo de todas
maneras hace arios me entró yo que se,
me gustaba, tuve la ilusión esa de
aprender, pero te das cuenta que para
nada, que no lo quieres para nada».
«Yo tenia interés pero sales fuera y te das
cuenta... o sea, si el ambiente es de
euskara, quieres aprender, porque lo
necesitas, ves que la gente habla euskara... pero si ves que nadie habla eus/cara, que todo el mundo va a lo fácil, el
castellano... pues para nada».
«Para qué te vas a complicar si todo el
mundo sabe castellano».
«Yo no discrimino a nadie que hable otra
lengua, no se».

;Jazten44

"Gazteak ederrak, indartsuak, biziak, grinatsuak, ezjakin eta lotsatiak ez balira, gizarleko elkarbizitza ezinezkoa
litzateke". (Atenaseko Solon V1-V k.a.).

«No se. Pero ami lo del coche (dedo-z hartu
zuten eta euskaraz an ziren). Se les escapa, porque entre ellos siempre hablan
en euskara y están por ejemplo y hablan
en euskara y yo... pues: ¡eh!. Que yo no
entiendo. Y entonces dicen: Ah, perdona, no nos habíamos dado cuenta. Pero
yo por eso no... les digo eso porque no
entiendo».
«Si hay alguno que no sabe, no van a hablar
en euskara».

ta' pues no se el euskera. Imagínate que
estoy aprendiendo el euskara un montón
de tiempo y me caso con una tía que sabe
euskara. Imagínate que la tía habla en
euskara conmigo porque yo le entiendo,
pero yo le voy a hablar en castellano
porque tengo más facilidad de palabra
en castellano que en euskara. Yo creo
que es así, no se».
«Pues eso depende. Porque mi... se casó con
una vasca y al final...y al chaval le habla
en euskara y palabras y frases, ¿no?.
Que se ve que el tio ha aprendido, se ha

molestado por el idioma y...».
«Porque le gustaba o porque se ha interesado por él».
«Es que mi madre sabe euskara y mi padre
no. Ami me gusta mogollón el euskara y
igual empiezo a hablar con mi madre en
plan serio y me da corte. Me dice: «así
tienes que hablar» y me da vergüenza,
me corto mogollón y ya no hablo».
((Yo con mi madre algunas palabras le digo
en euskara y ella va cogiendo, y ella me
dice que le diga ¿no?... Pero igual le
digo ami padre y igual me dice: ami no
me digas eso porque no entiendo. No
quiere que le hable euskara, como que
no quiere aprender. No se».
«Eso puede ser debido a que como no sabe
pues tenga como odio, a que todos los
demás sepan y él se sienta así como... los
de la cuadrilla más o menos ya entienden y... algo ya hablan. El, cosas comunes y aslya entiende pero no habla nada.
Es que tampoco intenta para mi. Noto
51

daztend,io
mucha diferencia entre mi padre y mi
madre. También es que mi madre es
navarra y entonces más o menos se ha
movido entre euskera y mi padre es le
León. Y también eso, dónde has nacido».
«Es que mi madre quiere que sepa euskara
mucho antes que el inglés , pero mi padre
todo lo contrario, y me dice: tú si sabes
inglés puedes trabajar fuera de aquí, en
otro sitio, es que con el euskara solo
puedes trabajar aquí. Pero yo le suelo
decir: «para qúe voy a ir a otro sitio,
pues trabajo aquí y ya está». Y me dice:
«si, si, eso dices ahora pero ya verás
luego». Y le suele decir mi madre: «déjale, que ella aprenda lo que quiera».
«Aprender euskara, sino, va a saber que no
le van a coger en ningún sitio».
«Igual otra persona dirá: «pues bueno, me
voy de aquí y ya está; total, como tengo
buenas notas...».
«Yo me voy a apuntar al euskaltegi el año
que viene. Pero son dos horas y eso para
mi... una tarde es mucho... si fuese una
hora...».
«Yo me apuntaría a eso que hay en los
veranos que es toda la mañana y te
puedes salir cuando quieras».
«Kilometroak y así. Lo del Kilometroak
está.... pues en ese día igual se hablará
euskara pero ¡agente va más a pasárselo bien».
«Pienso que puede cambiar algo la cosa...
eso tiene que partir de la base de que
tengas interés, sino el Kilometroak te da
de lado, te da de lado el AEK... no se».
Ihr
«También para el trabajo. A mi mi madre
siempre me está diciendo: ya vas a ver,
luego te vas a arrepentir» .Porque ahora
sin euskara, si te quieres colocar aquí,
no haces nada. Jo, yo euskara entender
si, pero hablar me cuesta un poco, pero
si hablara en casa ya sabría».
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«Yo creo que mejor que exigir tendría que
ser una iniciativa personal».
«Es que yo creo que si. Si te exigen, aprendes; pero no aprendes a gusto. Lo
aprendes para estar allí, pero si tú quieres aprender eso, pues luego lo usas
mucho más».
«Te obligan bastante a aprender euskara.
Es que para cuidar aun niño también, la
madre prefiere que sepas euskara, entonces,..h.
«Yo creo que si... que no te tienen porqué
obligar a aprender ese idioma, o sea,
tiene que salir deli mismo y así aprenderás mejor, y te va a ser más fácil a ti».
«Igual has sacado los estudios con una nota
super alta, pero no tanto en euskara,
entonces miran las notas y te dicen: jo,
ésta no sabe euskara. Igual no te cogen.
Igual prefieren a otra que tenga notas
más bajas y que sepa más euskara».
«Yo creo que en Eibar si no hubiesen puesto
eso de euskara y euskara, se hubiera
perdido mucho más. Porque ahora han
hecho eso, más clases de euskaray así...
o sea, han obligado un poco por decirlo,
y eso ha ayudado».
«Yo creo que si no obligasen bajaría un
poco».
«Pues eso es lo que estamos diciendo, quien
lo aprende es por necesidad. Porque va
a practicar, porque a una persona que
no lo va a utilizar luego...».
«Yo creo que lo toman como una asignatura
más; se meten ene! euskaltegi como si se
metiesen a unaos particulares de inglés».
«Me acuerdo yo cuando íbamos de cambio
por ahí, pues cuando hablabas con un
extranjero, en inglés. Pero el euskara
aquí no, para nada, no te esfuerzas en
hablar».

;Jaztenvi
sabe euskara, cuadrillas que saben euskara y nose... tienen más facilidad para
el castellano. Y salen conversaciones....
podrían hablar perfectamente en euskara
pero no se, tienen una costumbre, no se
si es facilidad o costumbre que.... van al
castellano...».

«Joé, después de estar 5 años para salir
electricista y sacarlo todo con chuletas y
luego no tener ni idea... Pero el euskara
dices: no lo voy a utilizar pues para qué.
Y hala, chuletas,...».
«Pero si te lo ponen voluntario (euskara
asignatura bezala) ¿tá irías?. Que a mí
por ejemplo no me interesa ir a una clase
que luego no me va a servir para nada.
A tí te gusta, pero por mucho que sea
amena la clase, no ibas a ir. Porque
estás oyendo cosas que luego no vas a
utilizar para nada».
«Ella ya sabe castellano y yo no tengo que
aprender el euskara».
«Claro, es que aquí, ¿quién no sabe el
castellano?».
«Pero si la mujer habla castellano, o sea, es
vasca, habla el euskara perfectamente,
pero también el castellano, pues va a
hablar en castellano».
«Si, si. Puede hablar castellano. Pero yo
que se, te va a decir que si tiene esa
cultura o esa forma de pensar pues.... va
a seguir hablando euskara, ¿si?».
«No se. Aquí hay un caso de esos, el que nos
da mate. Yo estuve en el euskaltegi con
la cuñada y ella no tenía ni idea de
euskara y decía que no tenía más remedio,
porque en casa tíos, primos y sobrinos,
todos en euskara. Y se sentía allí discriminada y que no entendía nada y ellos
le dijeron que no pensaban hablar en
castellano y no tuvo más remedio que ir
al euskaltegi y aprenderlo. Es también
según cómo te lo tomas, no se. Si te casas
con una tía que es vasca y la tía dice que
no va a hablar en castellano porque
no...».
«Mis vecinos son euskaldunes y tampoco
hablan. Es que el que domina euskara,
domina castellano también. Yo creo que
es una forma más fácil de...».
«Yo de todos modos conozco a gente que

Institutuan (Eibarren)--> euskaldun
eta erdaldunak nahasturik.
«Yo creo que hay discriminación porque...
mogollón, bueno, también nos discriminamos nosotros. No se».
«Eta ez daukazu traturik eurekin eta gainera nahiago dozu ez edukitzea, ez dakit
zergatik baina...
«Aparte que de °idas ya sabes que vas a ir
al Instituto, que hay discriminación y te
fijas más».
«No creo que es cosa nuestra, yo creo que
eso ha habido desde siempre».
«Incluso de los padres, yo he oído, osea
hablar con los padres, y que los padres
que están en la asociación de padres son
de euskera. Ya la hora de poner candidatos para el Consejo Escolar, pues,
piden eso « Vamos a meter gente de
euskarah. Se hacia una lista con solo
gente de euskara. Eso también tiene
importancia».
.

bik

" «Es como gracioso. En la calle le ves y
normal, y luego entra en el insti y los
gallegos (euskaldunek erdaldunei)».
«Pero es que eso es dentro del instituto
porque tú sales fuera y tú hablas, no se,
lo mismo con la gente que es de euskara
que con los de erdera.Tú hablas igual y
luego entras y: mira ese es de erdera....
no se. Fuera no se nota, más o menos no
se nota».
«Todos no pero... yo soy un Kaixo (euskaldunei) y tú ahí, un gallego asqueroso».
oHor ez da egitea, hor da jakitea. Nahiz eta
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euskalduna izan ez badaki beste aldean
dago».

«Con eso de que saben euskera, se creen
más euskaldunes, bueno si son ¿no?.
Pero se creen más superiores.., como
que nosotros somos los tontitos».
«Barre egiten diegu baina guk ere ez dogu

euskara ikasiko badute, ibilbide kulturaletik
hasi behar.
Honetarako txikitan izandako esperientzi a
ezkor hori desmotibagarri suena dakieke eta
kontutan izan motibazioa (hizkuntza bat
ikastera edo hizkuntza horretan irautera bultzatzen duen arrazoi edo interesa) del a ibilbide
honen motorra.
Ba al dute honelakorik gazte hauek?

euskaraz egiten».

1-1 Sarrera
Erdaldunei buruz arituko garenez, hizkuntza ikasteko dauden erak gogoratuko ditugu:
a)Lehen mailakoa edo berezkoa, ume edo
haurrengan iharduten duena.

«Es que si te haría falta...para hacer algo,
pillar alguna cosa, leer algúnlibro...pero
total, lo que tienes en euskara lo tienes
en castellano en todos los lados. En-

«Para qué te vas ha complicar si todo el
mundo sabe castellano».

Berezko IblIbidea

Inguruak eskatzen eta ezertarako balio ez
duen gauza bat bezala ilcusten dute: aide batetik ez dagoelako euskal elebakarrik eta ez
dago arazorik elkarren artean ulertzeko eta
bestetik, euskaraz eskeintzen diren gauza gehienak erderaz ere badaudelako.
EzaguUa

Erabilera

b) Bigarren mailakoa edo maila kulturaleko ikaskuntza, gazte edo helduengan iharduten duena.

Dakigunok ez hitzegitea ere, desmotibagarri suertatzen zaie hainbat kasutan. Guk
geuk hitzegiten ez badugu, nekez bultza ditzakegu erdaldunak guk nahi ez dugun hizkuntza hori ikasi eta erabiltzera.

Gazte hauek erdaldunak direnez, txikitan
berezko ibilbidetik hasi beharko lirateke hizkuntza ikasten. Baina badirudi A ereduak ez
diela hori eskeini: aditzak, hiztegia etb. landu
zituzten; hau da, B ibilbidetik hasi ziren, haunari ez dagokion ibilbidetik.

Gizarten honetan dagoen hizkuntz gatazka
kontutan hartuz, ohartu behar gara gaztelera
oraindik euskararen gainean kokatzen dela eta
gazte hauek gaztelerarekiko duten motibazioa, euskararekiko dutena baino askoz handi agoa del a .

Ibilbide kulturala

W2v

Gazte hauen kasuan etxeko trasmisioa
moztuta dago eta eskolak ez du jakin hutsune
hori betetzen. Jadanik badituzte 16-18 une eta

Eta ez gaztelerareldko bakarrik, batzuk
ingelesa ere euskararen gainetik jartzen bait
dute. Askoz praktikoagoa iruditzen zaie inge-
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Plazara, dantzara, bushi gura ez duena bell egoten da siku eta!

lesa: «El inglés nos hace falta, pero el euskera...».
Gazte hauek him hizkuntza dituzte aunean, gaffantziaren arabera honela sailka daitezkeenak:
1- Gaztelera:Dagoeneko darabiltena.
Gazteleraz berba e giten gustora sentitzen dira
eta ez dute inongo arazorik bizitza erderaz
egiteko.
2-Ingelesa: Duen prestigioa kontutan izanik, jakin nahi dutena.
3-Euskara: Jakitea ere gaizki ez legokeena
baina bizitzeko behar ez dutena. Ez dira
saiatzen.
Geroari begira ingelesa euskararen gainean kokatzen dute baina ez dira ohartzen
ingelesak euskararengan eragina izaten badu,
gaztelerarengan ere izango duela. Hizkuntzak
elkarren arteko lehian daude, diferentzia
bakarra gatazka hori ze mailatan ematen den
baino ez da (mundu, nazio, herri edo etxe
mailan). Euskararentzat aldaketa ekartzen
badu ingelesaren estatusak, gaztelerak ere borrokatu egin beharko du bere funtzioak edo

estatusa mantemzeko; gauza jakinekoa dirudien arren, aipatzekoa da ez duela inork aipatzen erdera aide batera uzteko euskararekin
esaten den bezala.
Gazte hauek euskarara erakarri behar baditugu, kontutan izan beharko dugu esaldi
honek dioskuna: «Erdaldunen kasuan, euskaraz positibatzeko, euskararekiko motibazio
konsziente batetik hasi beharra dago.» Lehendabizi eritzia aldatu eta euskararekiko motibazioa gehitu behar: oa/ menos yo prefiero
saber otro idioma antes que el euskara», «No
sé, yo además intenté aprenderlo pero luego...»
Beste batzuk, motibazioari dagokionez,
beste maila batean ageri bazaizkigu ere, esan
beharra dago maila hori ez dela nahikoa hurrengo pausora, ezagutzara, igarotzeko. Hau
da, ez dute lortu nahikotasun mailarik. Gogoan izan behar da konpartitnentu batetik bestera pasatzeko, maila egokia edo beharrezkoa
lortu behar dela aurreko konpartimentuan.
Esan nahi da motibazio maila ez dela asid
55

dazten
hurrengora pasatzeko; dosi hori gehitu beharra dago aurrera egingo badu.
Hainbat faktore daude dosi hori gehitzen
lagun dezaketenak, baina baita alderantziz
ere. Kontrakoen artean:
- hizkuntza beraien aurrean arma moduan
erabiltzea litzateke txarrena, honek gorrotoa
sortaraz dezakeelako jarrera hori erakusten
duen pertsonarekiko ezezik baita hizkuntza
berarekiko ere.
Edozein modutan, gazte hauek ez dira eroso sentitzen beraien aurrean euskaraz egiten
bada: «si alguno no sabe, no van a hablar en
euskara»
-etxekoen jarrera: Honek garrantzi handia
dauka aide bateralco edo besterako joera hartzeko orduan. Etxekoen jarrera euskararen
kontrakoa bada, desmotibagarria izango da
eta esparru honetan, gaur egun ere, badago zer
egina.

1.2. Tapagailuak
Zer dira tapagailuak? Begira Txepetxek
dioskuna:
«Talde soziolinguistikoen desartikulazioa
ez da zergatia, ondorioa baizik. Menperatutako hizkuntzaren arterien konesio edo loturak galerazteko asmoz sortutako traba edo
tapagailuen emaitza da».
Traba hauek dira nahikotasun maila lortzeko o ztoporik garrantzitsuenak, eta erdaldunei dagokienez badaude faktore batzuk motibaziotik ezagutzara pasatzen uzten ez dutenak: lotsa, beharrik eza, era basteko edo besteko diskriminazioa, besteek jakin eta norberak ez jakiteak sortutako gorrotoa.

•

Tapoi bakoitzak bide hori itxi egiten du eta
ez dago behar adinako presiorik itxitako bidea
zabaltzeko. Presio hori motibazio instrumen56

talaren eta integratzailearen ondorioz etor
daiteke. Gazte guztiak ez daude ados motibazio instriunentalarekin, behartzea suposatzen
duelako (lanerako,...) Baina kontutan izanik
gazte hauen ingurua naliko erdelduna dela eta
ez dutela arazorik integratzeko, zenbatek ilcasiko luke zelabaiteko presiorik ez balego?:
«Pero si te lo ponen voluntario, tú irías

(ikastera)? Que a ml por ejemplo no me interesa ir a una clase que luego no me va a
servir para nada...».
Garbi dago ikasten duten gehienek behar
bategatik ikasten dutela, eta era bateko edo
besteko motibazioa izan, nahikotasun maila
lortu ezkero ontzat eman dezakegu. Honek
badu arrisku bat, helburu jakin baterako
bakanik ilcastea: lana aurkitzeko, ulertzeko...
Eta, non geratzen da erabilera? Beraz, nahiz
eta hasiera batean instrumentalarekin hasi,
hori ez da nahikoa prozesua burutzeko. Zalantzarik gabe, motibazio integratzai lea izango da
euskaldun izateko nahia piztuko duena. Jakina denez, motibazio integratzaile honetara
bultzatzeko euskal hiztunak behar dira euskal
komunitatean integratuak, dakigunon artean
hitzegiteko kontzientzia hori ez badago, nola
piztu beraiengan behar hen? Euskaldunek
maite ez badute, nork maiteko du, ba, euskara?
Ez dezagun pentsa besteek konponduko
dutenik gaur euskarak bizi duen kenka larria,
eta ezta erdeldunak direnik euskara dagoen
egoeran egotearen errudun nagusiak. Honi
jarraituz, gogora Txepetxek ematen digun
aholkua:
((Euskaldunok lehenik eta behin autobabestu egin behar dugu geure burua euskararen beharra sortzen ez duten proiektuez mesfidatuz.
Izan ere, proiektu horiek euskararen beharra ez sortzean ez dute erdaldungoa
erakartzeko adina indarrik eta».
Interes hori sortu eta erdaldunak erakartzeko ez da nahikoa Kilometroetara eta halakoetara joatea, eguneroko bizitzan eta kalean erakutsi behar dugu gure borondatea.
Badira euskara ikasi duten erdeldunak,
baina oso gutxi entzuten dutenez eta oso erabilgarria ez zaienez eguneroko bizitzan, berriro galtzeraino iritsi direnak.
Ilcus ondorengo grafikoa:

ltJaztentud

Kulturazkotik berezkora pasatzea lortzen
ez badute, erabilera ezezik, ordura arteko pausoek ere beren balioa galtzen dute.
Ikus dezagun gazte erdaldunen kasuan
(ibilbide kulturala) ze pauso eman behar diren
Aiztun oso» bilakatu arte.

Gazte guzti hauek ez daude leku berean:
a) Batzuk ez dute motibaziorik eta lehen
unatsa motibazioa piztea litzateke.
b) Beste batzuk motibazioa badute baina
ez behar adinakoa ezagutzara pasatzeko.
c) Behin ezagutzarako pausoa eman ondo-

GAINEkoe
Kulturazko

Kutturi aztto

Kultu:azko
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ren erabilera lortu behar da. Honetarako, inguruaren laguntza ezinbestekoa da eta pauso
hod ematea lortzen ez bada, hizkuntza ez
barneratzeaz gain, ordura arte aurreko
konpartimentuetan lortutako maila ere jaitsi
egiten da.
Erdaldunek patisu hauek eman ditzaten
beharrezkoa da euskal komunitatea osatu eta
konpaktatzea. Esandakoa lortu ondoren bakarrik lortuko da erdeldungoan eragina izatea,
baina komunitateak sakabanatuta dirauen bitartean nekez izan dezake eraginik.
1.3- Gurasoen irudi errepikatua. Gazte
erdeldun eta euskaldunen arteko harremanak
Egun batean, erdaldun hauek euskal ereduko talde batekin elkartu genituen eritziak
kontrajartzeko. Ikusiko dugunez, askotan erlazionatu egi ten dira euskara, hizkuntza legez,
eta euskara, erdeldunekiko bereizgarri bezala.
«Hor ez da egitea, hor da jakitea.» (euskaldun baten).

«Con eso de que saben euskara, se creen
más euskaldunes... como que nosotros
SOMOS los tontitos» (erdeldun batek).
Gutxietsiak sentitzeak, euskara ikastera
bultzatu beharrean, askotan kontrako efektua
sortarazten du, hau da, euskara bera ere gorrotatzea. Beraz, kontuz ibili behar erdeldunen aurrean gure hizkuntza beraien kontrako
arma bezala ager ez dadin. Dena deja, eguneroko hizkuntz «normala» euskara izanik, beren aurrean euskaraz aritzeak ez luke sortu
beharko sentimendu hori: aitzitik, motibagarri gertatuko litzaieke.
oEuskaldun» eta oerdeldun»en txoke hori
aintzinatik dator eta gazte hauek aipatu arazo
honekin egiten dute topo. Ez da beraiek sortutako gauza bat baina aurreritziek zer esan
handia dute. Argi asko azaltzen zaigu esan
dugun hau ondorengo zitotan:

al Instituto, que hay discriminación y te
fijas más».
Garbi dagoena zera da: erdeldunak motibatu behar baditugu, inoiz ere ezin dugu jarri
euskara gure diferentzien arteko eragile modura. Motibaziorik eraginkoffena euskaldunak euskaraz mintzatzea da, honela eredu
imitagarri bihurtuz.

2- Ezagutza

1

Yo creo que cada vez la gente quiere saber
más euskera y siempre... tú a tus hijos los
vas a meter en la ikastola, pero antes te

metían en un público».

«Para miestaría bien empezar desde pequeño. Que te lo hubiesen metido desde
parvulitos por ejemplo, que es cuando
empiezas a tomar el gusto por las cosas.
Que te lo hubieran metido poco a poco y
vas aprendiendo sin darte cuenta; como
el hablar en castellano. Pero claro, llega aquí con 20 años y empieza a aprender
euskara si es algo que no te interesa».

«Es que mis padres y así no saben euskara
y si les gusta hablar, quieren que yo
hable euskara pero... entonces ellos no
saben y no hablamos».
MOMO
«Luego, hay un fallo en EGB. Cambian
mucho de profesor de euskara. Igual hay
un profe que te da un nivel alto, te
cambian y el otro empieza de cero. Entonces no aprendes nada más, te quedas
siempre en lo mismo».
«Yo te digo una cosa personalmente. A mi
01 me gusta el euskara pero aquí en la
escuela te quitan el gusto. Porque te lo
ponen de tal manera... Otra cosa es que
ala gente le guste... no le guste...pero yo
te digo, aún gustando el euskara te quitan el interés».

«No creo que es cosa nuestra, yo creo que
eso ha habido desde siempre».

«Haces pero no practicas.
respuesta de arriba».

«Aparte que de oidas ya sabes que vas a ir

«Es que para mi a los de nivel bajo, más que
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"Zelabait argi balbin badaukazu, eutsi hirean". (Delirium Tremens).
pero...».
una asignatura tendrías que hablar y
así, como en nivel alto. Más que ejercicios pues un día hablar - qué has hecho
el fin de semana y así- como para abrir se
más a hablar porque sólo hacen gramática y...».

. y pasa eso también. Aquí yo que se. En
el euskaltegi por ejemplo, te animaban a
aprender euskara, solamente con la

gente, con el ambiente que habla te
gustaba. Simplemente porque lo vivías.
Pero aquí (Armerian) te da asco. Llegaba
aquí con una ilusión de seguir aprendiendo euskara y al mes estaba hasta los
cojones, hablando en plata. O sea, que
estaba del profesor y delito que me
estaba explicando lo mismo de siempre...».

«Es que para mi si haces mogollón de

ejercicios, que los de nivel bajo le toman
manía».
gEuskara entiendo ¿no?. Pero me cuesta

mucho hablar, es que no se hablar. Entonces yo, cuando habla el profe le entiendo pero uno que está detrás mio no
entiende nada y está allí como un pasmarote. Igual dice: ¿qué hay que hacer?.
Y: este ejercicio. Y: ¿cómo se hace?.
Igual «ni naiz» y eso tampoco sabe y
entonces cómo va a hablar euskara».
gA mis padres sties gustaría saber. Mi
madre estuvo en el euskaltegi. Lo que

pasa es que le metieron con un grupo
que más o menos ya tenía un nivel yeso,
y ella se sintió tan así que ya no volvió,

«Es que el euskara aquí no han hecho para
que te guste».
«Además no se da muy bien el euskara. No
creas ¿eh?».
«Yes eso, que te lo meten a... Elijo te suelta

el rollo y no se».
«Que no es amena la clase».
«Es que el euskara te va dando de lado. Yo
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voy a aprobar el examen y al euskara
que le den mucho. Es lo que acabas
diciendo de la manera en que te lo ponen. Si te lo ponen de otra manera:
vamos a aprender hasta donde se pueda,
lo que sea. De otra manera».

dido aquí en la escuela, no te llega ni
para eso, ni para una mínima conversación».
«Yo en EGB sabia más que ahora».
«Aquí hay menos nivel. Muy repetitivo».

«Es que por obligación no vas a aprender
nunca nada. Te lo vas a aprender para el
examen. Cuando salgas de ahí se te va a
olvidar».
«Que te guste. Pero aquí lo primero que
tendrían que hacer sería poner unas
bases para que la gente lo quisiera
aprender por gusto pero no porque es
una asignatura y lo aprendes o cateas».
«Tienen un montón de videos en euskara,
tienen un montón de... yo que se. Y no los
utilizamos».
«Se esfuerza mucho más el profesor en
enseñarte inglés que euskara.Y si te das
cuenta, todos los profesores que hemos
tenido, más o menos se han esforzado en
que aprendiéramos inglés y tú por
ejemplo sabes mejor hablar inglés que
euskara... y es raro».
«No se,pero se hace más llevadero. Porque
en inglés te ponen videos, te ponen música...».
«Lo que pasa es que llegas al ario siguiente

y te dicen: repaso. Se pasaban el año
entero repasándote lo que habías visto
el año pasado y acababas pues eso,
aburrido, asqueado y de todo».
«Estás repitiendo todos los arios igual».
«En inglés hemos dado aquí tres arios. Con
toque hemos aprendido, no se, tenemos
mínimamente para mantener una conversación, un poco así pero... un inglés
para andar por casa pero al fin y al cabo
un inglés que te entiendes. Yen euskara
ni eso. Hemos estado 5 arios dando
euskara y no llegamos ni a eso, ni a una
mínima conversación. Si has aprendido
aparte vale, pero con lo que has apren-

«Yo empecé con el hau-hori-hura y estoy
igual».
«A mi también me metieron desde primero
en euskara ¿pero y qiíe?. Si acabamos
octavo y vinimos aquí. Y aquí se viene
como de cero».
«Bueno, este ario parece que lo están complicando. Por ser el último, ¿no sabes?.
Por lo menos para decir que salimos con
base, que hemos dado nose qué y nosecuantos. Que en realidad no lo damos».
«Y aparte con 30 tíos en una clase, pues,
tampoco puedes hacer muy divertida
¿no?. Pero...».
«Y te dicen: vamos a empezar del nivel bajo
para que toda la gente vaya igual. Entonces pasa que llegamos a la tercera
evaluación y estás igual. En la última
evaluación deprisa y corriendo ves alguna cosa nueva y ...h.
«Luego eso. Luego de un año para otro
empiezan las prisas: meterte el NorNon, Nor-Nori-Nork, pasado y todo.
Toda la gramática de golpe. Y te quedas
eso...».
«La culpa al sistema y a los profesores. Los
profesores tendrían que poner, antes de
enseñar un idioma, las bases para que la
gente aprenda con gusto. No se, porque
una cosa no hay que aprender por
obligación sino porque...».
«Método de enseñanza. No se. Que pongan
como en los euskalte gis, ya que ahí
aprendes y aquí no...».
«Demasiada gramática. Que a fin de cuentas, sales y te quedas igual. En vez de
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meter más caña en lo que es hablarlo y
desenvolverte un poco, soltar la lengua... eso es lo que hacen en los euskaltegis; lo primero que hacen, aunque
digas bobadas es soltarte la lengua, que
digas lo que sabes, soltarlo aunque lo
digas mal. Y con el tiempo y viendo a
toda la gente hablar euskara y tal... y
hasta si te montan una juerga te la montan en euskara y... al final te sale bien.
Pero de esta manera puedes estar toda
la vida aprendiendo euskara que te vas
a quedar igual.V as a aprenderlo para el
examen».
«Yo en la ikastola hablaba en euskara pero
nos daban en bilingüe la materia y eso...
y entonces historia y todo en euskara era
demasiado duro, entonces en el insti me
metí en castellano».
«A mi lo del titulo.., no se, está bien ¿no?.
Pero igual hay gente que no tiene ese
título pero sabe mucho más euskara».
«A lo mejor sabes euskara, pero prefieren a
otro que tenga título y así».
«Los medios de comunicación y así, como
toda la gente no sabe, pues tampoco
pueden poner todo en euskara».
2.1- Eskolariburuzko irudia eta eskolaren
garrantzia
Garbi dago eskolak rol garrantzitsu a jokatzen duela euskalduntze prozesuan, umetan
euskara ikasteko aukera sortzen bait du. lasi
ahal izateko, beraz, beharrezkoa da hartueman
linguistikoak haurraren garapen psikologiko
eta linguistikoari egokitzea. Eskolatik kanpo
eta eguneroko bizitzan egokitzapen hau
inkonszienteki egiten da (inguruko gauzez
hitzeginez, hizkuntza erraz a erabiliz...) Honela, estirnulua eta erantzuna etengabeko jokua
da.
Argi dago, honenbestez, entzunez eta erabiliz ikasten duela haurrak:

con 20 años y empieza a aprender euskera si es algo que no te interesa».
Ikaskuntza prozesuan ere, oinarrizko ezagutza lortu arte, berezlco ezagutzaren tankerako hartu-eman linguistikoa emanbehar zaio.
Eskolan askotan oinarrizko erabilera honen jabe izan aurretik era ez-fonnalak baztertu eta era formalak lantzeari ekiten zaio, honela behanezko oreka apurtuz.

Haurra erabiliaren erabiliz hasten da hizkuntza ikasten eta" erabileran nahikotasun
mailarik lortzen ez badu, zaila egingo zaio
aurrera egitea.
Ezin aipatu gabe utzi B erecluko haurrak,
beronetan, berezko erabileratik hasi eta asignatura batzuk bereganatzeko tresna bihurtzen
bait da hizkuntza. Beharrezko zaie erabilera
bermatzea asignatura baten edukina bereganatzeko. Gai honi garrantzia eman nahirik,
honela dio Txepetxek:
"Edozein edukin hizkuntzaren edukin delako ,edozein ikasgai-mota hizkuntzaren ikasgai-mota bat da. Horregatik, hizkuntzarekin
batera ikasten dugun edozein gauza hizkuntza
ikasten dugun heinean ikasi ohi dugu: haurtzaroan erabilera da ikasprozesuaren eragiten diguna; nerabezarotik aurrera, ordea,
motibapena bihur daitekz indar motorra».
Erabilera, ezagutza eta motibazioa oztoporik gabe lantzen ez badituzte zaila izango da
gaztetan euskararekin jarraitzea ez bait dute
behar adinako motibaziorik izango.

«Que te lo hubieran metido poco a poco y
vas aprendiendo sin darte cuenta; como
el hablar en castellano. Pero llega aquí
61
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Aurreko orriko irudian ikusi ahal denez,
egoera honetan bizi diren B ereduko haurren
kasuan, garbi dago eskolak edo erabilitako
metodologiak ez duela asmatu haur hauekin:
erabilera behar be zala garatzen ez bada ezingo
du aurrerapusorik eman eta. Askotan egiten
den akatsa izaten da honakoa: hizkuntzaren
ikasketa prozesu memoristikoa bihurtzea (deklinabidea, aditza... ilcasi bai baina erabilerarik gabe ahaztu). Gauzak honela, zaila da
motibaturik egotea euskararekin jarraitzeko
etsituta sentitzen bait dira. Euskararentzat
balizko hiztunak izango dira seguraski. Izan
ere, ikasprozesua eraginkorra ez bada, gazte
hauek diotena sentitzea ez da zaila:
«Es que el euskera te va dando de lado. Yo
voy a aprobar el exámen y al euskera
que le den mucho. Es lo que acabas
diciendo de la manera en que te lo ponen. Si te lo ponen de otra manera:vamos
a aprender hasta donde se pueda, lo que
sea. De otra manera...».
Kontutan izan behar da erabileratik hasten
den edozein haur gai dela hizkuntza bat ikasteko eta horrela gertatzen ez bada, zerbaitek
huts egin duelako dela.
Bestalde, ikasprozesua adinaren arabera
ezberdina den bezal a, eskol aren eragina ere ez
da berdina adin guztietan. Eragin hau errektangelu baten barnean dagoen triangelu bitartez ematen zen aditzera Jazten-en 2. zbkian.
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Ikusten denez, urteak pasa ahala etxe eta
eskolaren garrantzia gutxituz doa eta lagunak
eta kalea bilakatzen dira ereclu. Honelcin zera
esan nahi dugu: eskolalc bakarrik ezin duela
Euskal Herria euskaldundu, baldin eta herriak
laguntzen ez bacilo eskolari. Nola lagundu,
ordea? Hainbat aldiz aipatu dugun Euskal
komtmitatea eraikiz. Euslcal komunitatearen
konpaktazioa komunitate txikien bitartez ere
eman daiteke; hau da, komunitate barnean
azpi-komunitateak osatuz: kuadrilak beren
anean, kultur taldeak...
Eskolan, euskal komunitatearen erreferentzi a guneak, lagwidu egin behar die haurrei
aurreritzi linguistikoak gainditzen eta hizkuntzarekiko leialtasuna lantzen. Zitan esaten
zai gun moduan, nabaria da komunitate hauen
beharra:
«Es que yo creo que aquí no se habla mucho,Joé, cuadrillas y así superpocas y si
la gente viera que.. .si empezase un grupo
de gente yo creo que luego los demás les
seguiríamos».
Ez dute nor imitatu. Hor dago koska. Komunitate horiek izan bank, eredurik izan ezean,
ardi galdualc bezala ibiliko gara.
2. 2.- Hizkuntzaren estatusari buruzko
erreflexioa bideratu beharra
Erreflexioaren beharra nabaria da gazte
hauek dituzten aurreritzi linguistikoak argitzeko orduan, batzutan aurreritzi hauek desmotibagarri gertatzen dira eta. Beraz, eskoletan gatazka linguistikoaren berri eman beharra dago. Haurra, txikitan berarentzat arrotza
den hizkuntza batean ikasten an da eta ez dio
bere buruari galdetzen ea zer egiten duen ia
erabiltzen ez duen hizkuntza bat ikasten.
Urteak pasa ahala zalantzak izango dita
eta eskolak bere gain hartu behar du zalantza
hauek argitzeko lana. Honako helburu hauekin:
- Aurreritzi linguistikoak eztabaidatu eta
argitu.
- Hizkuntzarekiko leialtasuna sendotu.
Baina lehen esan dugun bezala, zeregin
hau ezin dugu eskolarengan soilik delegate;
ikasgela, ikastetxea eta kalea koordinatu egin
behar dira eta helburu hauek lortzera abiatu.
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Euskaradunak izateko, horrela ibili behar dugu euskaradunak ez direnekin?
Azpimarratzekoa da, be stalde, gane hauen
jokaera linguistikoak ez direla patuaren fruitu,
giro sozial batek, metodologiak eta abarrek
sortarazitakoa baizik:

«Se esfuerza mucho más el profesor en
enseñarte el inglés que el euskera. Y si te
das cuenta, todos los profesores que
hemos tenido, más o menos se han esforzado en que aprendiéramos inglés y ta
por ejemplo, sabes mejor hablar inglés
que euskera...y es raro».
Laburbilduz, atera dezakegun konldusioa
zera da: gaur egwi A ereduak ez du ziurtatzen
euskararen lorpena. A delako eredu honetan
metodologia egoki batekin, oinarrizko ezagupena emateaz gain, aipatutako iharduera soziolinguistikoaren ondorioz hizkuntza ikas ten
jarraitzeko motibatu eta euskararen aldeko
jarrerak hobetzea lor daiteke (edo behintzat
saiatu).
Dena dela, honekin ez dugu baieztatu nahi
A ereduaren baliogarritasuna, A ereduak gure
gizartean, eta ez oso epe luzera, soberan egon

behar duela uste dugu eta.
B ereduari dagokionez ere, esan beharra
dago askotan emaitzak ez direla izaten hoffen
onak. Dena den, ez dugu epaiketarik egin
gura, izan ere, OHO B ereduan bukatu dutenak gutxi izateaz gain, beronen barruan daudenak era askotakoak bait dira.

3.- Erabilera

«Para mi que ahora se habla más en euskara».
«Para mi la gente, yo oigo a la gente en los
bares y así... igual chorraditas pero...».
«No se. Casi nadie habla, no es como en
Ondarroa».
«Es lo que pasa. En Elgoibar no se como
andará la historia, igual se habla un
poco mas. En Eibar menor y en Ennua
es nulo. A no ser la gente de los caseríos
y poco más, es nula».
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«Si, solo oyes hablar a los caseros».
«Bueno, luego se oye hablar bastante a la
gente de 24 y de 25 años».

«No se. Igual porque les da corte. Como en
Eibar se habla super poco pues...».

«A las parejas con los niños».
«Al principio es el miedo de que la gente...
Es que, no hablas lo mismo con uno que
sabe un montón que con un niño pequeño
que no te va a decir nada (nahiz eta
gaizki hitzegin). Luego con otros, piensas que igual vas a decir mal y es distinto».
«Yo te voy a decir mi caso particular. No se,
yo cuando empecé no tenía ni idea y me
empezó a gustar y tal y fuimos a un
euskaltegi. He estado cuatro años en el
euskaltegi y luego que más o menos sabes, pero sales fuera y la gente no habla...».
«El ayuntamiento de Eibar ya hace algo,
pero para nosotros no. Hace para chavales de EGB hasta octavo, que es de un
mes: por ejemplo en fiestas (Navidades y
así), pues pagas 1000 pesetas y luego a
las mañanas tienes excursiones para
hacer con ordenador para hablar en

euskara».

empezar... si empezase un grupo de gente luego yo creo que los demás le seguiríamos».
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« A mi ya me gustaría. Pues igual acampada,
y cosas chulas, que te motiven a ir».
«Yo por ejemplo, antes no andaba con la
cuadrilla que ando ahora yeso... andaba
en la ikastola y en mi casa no se habla.
Pues hablaba en la ikastola pero superpoco. Pero luego cuando me metí en otra
cuadrilla pues ellas más o menos me
hablaban en euskara para que fuera
cogiendo más. Con ellos he aprendido
mucho más».
«Es que es eso. Si te mueves con la gente que
sabe hablar y así... lo que pasa es que te
da tipo corte, como ellos saben un montón y tú no, pues al principio...».
«Es que yo creo que aquí no se habla mucho.
Joe, cuadrillas y así ves superpocas y si
la gente vería que... lo que cuesta es
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«Es que sales fuera y qué haces con el
euskara. Tú igual (gugatik) en casa hablas euskara, con los amigos hablas
euskara pero una persona que aprende
euskara,nu'nimamente, que puede relacionarse y no puede utilizarlo con nadie... no se... acabas frustadísimo».
«Es que todo el mundo habla erdera».
«Ya iremos aprendiendo. Desde que he entrado en la cuadrilla de ésta... se como
más. Yo con ellos no hablo pero aveces,
ellas si. Y voy escuchando y cogiendo
palabras que antes no sabía».

3.1.- Eredu falta
«¿Es que sales fuera y qué haces con el
euskera?».
Eskolak ezagutza eman eta kalera irtendakoan ezin badute erabili, hau da, erabilera
gauzatzen ez bada, ez da lortu beharrezko
nahikotasun maila ezagutzaren konpartimentuan eta ibilbidea burutu ahal izateko bidea
mozturik geratzen da. Erabilera kulturala gauzatzen ez bada, nekez ekingo dio hizkuntza
barneratzeari eta aurreko puntuan esan dugun
bezala, aurreko konpartimentuan lortutako
maila jaitsi egingo da (kontutan izan lortutako
mailak ez direla egonkorralc, aldakorrak eta
elkarren osagarriak baizik). Erabileraren atal
honetan ere, hainbat tapagailu ageri zaizkigu
erabilera oztopatzen dutenak.
«Es que es eso. Si te mueves con la gente que
sabe hablar y así.. .lo que pasa es que te
da tipo corte.. .como ellos saben un montón y tú no... pues al principio...».

Ez dute eredurik; batzutan lotsa hori gainditzen lagunduko dien pertsona falta zaie, eta
beste batzutan ez dute norekin hitzegin. Mende hasierako etorkinak askoz ere proportzio
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"Gu so/tu ginen enbor beretik, sortuko dirá besteak, borroka hortan iraungo dute zuhaitzaldaxka gaztear. (X. Lete).
handiagoan integratu ziren kalean euskaraz
hitzegiten zelako, baina euskal komunitatea
desartikulatzen joan den heinean, integrazioa
zailagoa izateaz gain, ez da integratzeko lehen
adinako beharrik izaten.

3.2.- Euskaldun zaharren laguntza
Goian aipatutako tapagailu psikologikoa
gainditzen laguntzeko orduan euskaldun zaharrek dexente lagun diezaiekegu. Baina gehienetan ez da horrela gertatzen eta tapagailu
hori areagotu baino ez dugu egiten (salbuespenalc salbuespen)
Nola jokatzen dugu askotan euskara ikasten an den baten aurrean?
- Batzutan, euskara ikasten an dela edo
hitzegiteko gai dela j akin arren, erderaz egiten
zaio. Beraz, lagundu beharrean, alderantzizkoa.
- Beste batzutan, honelako komentarioak
egiten ditugu: «txarto egiten du», «ze artifiziala!» «hizkera hori kalean erabiltzea ere»...
edo barre egiten dugu.
- Beste batzutan, (zeuk jarraitu iralcurle)...
Honela ez diogu lagunduko euskara bere-

ganatzen, frustrazioa sortzen baizik. L,agundu
nahi badiegu, des abantailan daudenak beraiek
direnez, gu geu izango gara egokitzen jakingo
dugunak. Beraiek ere konsziente dira ikasi
dutena eta kale an erabiltzen cienaren artean
ezberdintasun ugari dagoela; honela bada,
geure esku dago txoke hori leuntzea.
Garbi dago euskarari mesede handiagoa
egingo diogula euskaldun berriei lagunduz eta
ez baztertuz, modu batera eclo bestera. Gure
eginbeharra beraiek eroso senti daitezen ahalegintzea da eta herriko hizkera ere bameratzen laguntzea. Beraz, tapagailu horiek askatzeko modurik onena, euskararen presentzia
nabaria izatea eta euskaldun zaharren jarrera
aldatzea da.
Alslo sé. Casi nadie habla. No es como en
Ondarroa..»
Euskal hiztunak ez bagara gal eredu izateko, gaizki gabiltza, beste inork ezin bait du
rol hori bete.

3.3.- Euskarak ez dauka esparru esklusiborik
«Es que el euskera no vale para nada, no lo
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necesitas».
Askotan min ematen digu halako esaldiak
entzutealc baina beraien ikuspuntutik ez zaie
arrazoirik falta. Beraien ama-hizkuntza gaztelania izanik eta integratzeko arazorik ez dutenez, zertarako ikasi euskera?

Guk geuk hitzegiten ez badugu,
nekez bultza ditzakegu erdaldunak
guk nahi ez dugun hizkuntza hod
ikasi eta erabiltzera
Arazoa zera da, euskarak ez duela arlo
esklusiborik; hau da, euskaraz dauden ja gauza guztiak erderaz ere aurki ditzakegu:bai
informazio mailan, hitzegiteko orduan...;inoiz
ere ez alderantziz. Beharrezkoa da, beraz,
euskara nagusituko den alorrak sortzea; gaur
egun erdera guztiz nagusi den esparruetan
euskararen presentzia ziurtatu egin behar da
hizkuntza honekiko interesa sor dadin nahi
baldin badugu.

4.- Gazte erdeldunen etorkizunarekiko eritziak

« Para mi que ¡agente va a hablar cada vez
más».
»Yo pienso que puede tener un poco de
futuro el euskara con la gente más joven».
«Con eso de que los niños cada vez hablan
más en euskara y así, igual siguen hablando en euskera. Lo que pasa es eso,
que luego llegan y se meten en erdera».
«No se, yo creo que se puede salvar un poco
por los chavales que ahora andan en
ikastolas y está subiendo... luego si se
hace la escuela pública vasca... Puede
ayudar un poco».
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«Las ikastolas tendrían bastante importancia».
«Yen las nacionales además, haces toda la
mañana en euskara y la tarde en erdera».
«Pero supongo que dentro de unos arios...
porque yo a dar euskera empecé desde
sexto, pero supongo que ahora que todo
el mundo empieza a dar euskara desde
primero.., cuando lleguen aquí...».
«Tú crees que por ejemplo aunque los
jóvenes hablen el euskara... Imagina
que van a casa y que hablan castellano.
Mi hermano en mi casa: él más o menos
sabe hablar euskara, porque le están
dando bastante nivel yeso, ¿tú crees que
ese cuando sea mayor, ese va a hablar
en euskara?».
«Para mi no tiene futuro. La mayoría de los
que estamos aquí no practicamos nunca
el euskara y habrá igual cuadrillas por
ahí, como podeis ser vosotros que practicais , pero... vas por ahí a un bar y
pocas conversaciones oyes en euskara».
«Pero hablarán en euskara en la clase pero
luego salen fuera y... en el recreo ya
también no se si el euskara se hablara o
no. En las ikastolas supongo que sí,
porque todos los padres serán vascos
y... lo demás... escuelas públicas y castellanas... ¿Igual harán algo, no? Porque
últimamente parece que están promocionando mucho el euskara
«Para mi que se va a mantener porque más
o menos los jóvenes que salen, promociona el Parlamento vasco para que
aprendas euskara, pero los jóvenes estos, pequeños, sabes que cuando crezcan van a hablar castellano».
«Eso sí, como siga el mismo sistema de
enseñanza de euskara para la gente no
vascoparlante, adios».
«Yo no es que haya aprendido, pero tenía
bastante nivel. Estaba ene! quinto nivel
en el euskaltegi y vamos, al principio lo
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"Ez desiratu iortu ahal duzuna baino" edo "Desira ezazu lorlu ezin duzuna"?
cogías con gusto pero cuando sales y te
das cuenta de que no lo utilizas para
nada, de que se te van olvidando muchas
palabras y al final te preguntas de que
para qué has estado ahí 5 años , te
preguntas si has estado perdiendo el
tiempo. Al final con el tiempo, se te va
olvidando, porque si no lo utilizas... y si,
muy bonito aprenderlo y todo lo que
quieras, pero cuando ves que no hay
salida...».
4.1.- Etorkizuna: era bilpenarekiko ozto-

poak
Etorkizunaren atal honetan, eritzi desberdinekoak dira gazte hauek. Batzuren ustez,
euskarak aurrera egingo du, beste batzuren
ustez ez da horrela gertatuko eta hirugarrenek,
mantendu egingo dela diote.
a) Etorkizun itxaropentsua ikusten dutenak: «Para mi que la gente va a hablar cada

vez más».
Eritzi hau baieztatzeko, euskararen aide
jokatzen duten bi faktore aipatzen dituzte:
Gazteak: «Yo pienso que puede tener un
poco de futuro el euskera con la gente más
joven».
Hala ere ez daude oso ziur gazteek etorkizunean izango duten portaeraz: «Con eso de
que los niños cada vez hablan más en euskara
y así, igual siguen hablando en euskera. Lo
que pasa es eso, que luego llegan y se meten en
erdera».
Ikastetxeak: «No se ,yo creo que se puede
salvar un poco por los chavales que ahora
andan en ikastolas y está subiendo... luego si
se hace la escuela pública vasca también.
Puede ayudar un poco».
«Las ikastolas tendrían bastante importancia».
Ikastetxe publikoak ere aipatzen dituzte
eta hauetan euskara sartzeak mesede egin diezaiokela euskarari: «Y en las nacionales ade67
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Gazte gata gazte, ta ez gaude konforme...
más, haces toda la mañana en euskera y la
tarde en erdera».
Beste eragile bat ere azpimarratzen dute:
«Pero supongo que dentro de unos años...
porque yo a dar euskera empecé desde sexto,
pero supongo que ahora que todo el mundo
empieza a dar euskera desde primero. Cuando
lleguen aquí...».
b) Etorkizun ¡luna ikusten dutenak:

, x ¿Tú Crees que por ejemplo aunque los
jóvenes hablen el euskera... Imagina que
van a casa y que hablan castellano. Mi
hermano en mi casa: él más o menos
sabe hablar euskera, porque le están
dando bastante nivel yeso, ¿tú crees que
ese cuando sea mayor, ese va a hablar
euskera?».
Honen ustez, gazteek nahiz eta euskaraz
jakin, be ti edukiko du te erderaz aritzeko joera;
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txikitan gehiago egiten da euskeraz baina nagusitzen edo gazte adinera heltzen direnean,
orain gertatzen den bezalaxe, gaztelaniaz
mintzatuko direla dio.
«Para mi no tiene futuro. La mayoría de los
que estamos aquí no practicamos nunca
el euskera y habrá igual cuadrillas por
ahí, como podeis ser vosotros que
practicaís , pero... vas por ahí aun bar y
pocas conversaciones oyes en euskera».
Badaude zalantzati agertzen direnak ere:

?<Pero hablarán en euskera en la clase pero
luego salen fuera y... en el recreo ya
también no se, si el euskera se hablará o
no. En las ikastolas supongo que sí,
porque todos los padres serán vascos
y...lo demás... escuelas públicas y castellanas... ¿Igual
ual harán algo, no?. Porque
últimamente parece que están promocionando mucho el euskera pero...».
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c) Mantendu egingo dela diotenak:

«Para mi que se va a mantener porque más
o menos los jóvenes que salen, promociona el
Parlamento vasco para que aprendas euskera, pero los jóvenes éstos, pequeños, sabes
que cuando crezcan van a hablar castellano».
Erabilerari buruzko bi oztopo ere azaltzen
dituzte, bata irakaskuntz metodoari dagokiona eta bestea ingurunearekin lotuta.
Metodoari buruz, auneko ataletan esandakoa azpimarratzen dute, hau da, ez dela
batere egokia:

«Eso sí, como siga el mismo sistema de
enseñanza de euskera para la gente no
vasco-parlante, adios».
Askotan aipatu dugu inguruneak izugarrizko garrantzia duela euskararen erabileran eta
inguru horre tan -kalea gehien bat- giro egokia
sortu behar dela. Argi dago gaur egun, kaleetan ez dela somatzen giro hori:

«Yo no es que haya aprendido, pero tenía
bastante nivel. Estaba en el quinto nivel
en el euskaltegi y vamos, al principio lo
cogías con gusto pero cuando sales y te
das cuenta de que no lo utilizas para
nada, de que se te van olvidando muchas
palabras y al final te preguntas de que
para qué has estado perdiendo el tiempo. Al final con el tiempo, se te va olvidando , porque sino lo utilizas...y sí, muy
bonito aprenderlo y todo lo que quieras,
pero cuando ves que no hay salida...».
Laburbilduz, esan dezakegu garbi dutela
euskararen etorkizuna gazteengan dagoela,
eta euskarak aurrera egiteko oinarri oinarrizko baldintza batzuk aipatzen dituzte:
Eskola (transmisioa ziurtatzeko).
Metodologia egokia.
Euskaldunon hizkuntza euskara izatea;
beraz, hizkuntzaren erabilera.
Eskolaren zeregin garrantzitsuenetako bat
zera litzateke: guraso erdaldunak dituzten
haurrei euskararen transmi sio a ziurtatzea, izan
ere, hain garrantzitsua den transmisioa emate-

ko la bide bakarra dela esan dezakegu.
Bestalde, metodologi egokiari dagokionez, esana dugu, beraz gogoratu baino ez dugu
egingo, euskaraz hitzegiteko 4(gai» denean
soilik has gaitezkeela ezagutza ematen (hizkuntzaren atal solteak egoera ez-komunikatiboetan lantzea). Ondorioz, metodologi on
baten abiapuntua eta iparra erabilera da. Eta
egiten den guztia erabilera bennatzera edo
garantizatzera zuzendua egon beharko du.
Gero etorriko da idazten irakastea, ortografia,
aditza, deklinabidea... lantzea, nahiz eta erabilera inoiz ere ez den baztertu behar eskoletan.

Euskara ikasteko metodologia
on baten abiapuntua
eta iparra erabilera da
Eta azkenik, euskaldunon euskararekiko
leialtasuna dator, hots, dalcigun guztiok ahal
den guztietan euskaraz hitzegitea. Dakigunok
ez hitzegitea ikasten an denarentzako desmotibagarri gertatzeaz gain, euskaraz hitzegiteko
aukera ukatzen diogu. Gainera, gizarteak eskolak hasitako lanari jarraipena eman behar
dio, eskola unibertsitatea eta lan mundua
euskaraz eskainiz.
Gazte hauek, seguraski, ez zuten denbora
luzerik mango erreflexio sakonik egiten baina erdi erdian eman dute. Izan ere, oinarrizko
him puntu horiek emanez gero, hizkuntzaren
mekanismoak martxan jartzen dira. Aipatu
ditugun tapagailuak (motibazioa, ezagutza eta
erabilera oztopatzen dutenak) gainditzeko
oinarri-oinarrizko baldintzak bait dina. Lan
honetanzehar aipatu dugun beste guztia, éuskal
hiztunon konpaktazioa, hizkuntzari buruzko
erreflexioa, etabar, euskarak funtzioak bereganatzeko, gizartean inpaktazioa izateko,
euskarari prestigioa emateko eta motibazioa
indartzeko gauzak planteiatzeko modu inteligente bat dela esan dezakegu. Baztertu ezinezkoak jakina, zeren edozein helburu, estrategia on baten bitartez, eskuragarriago bilakatzen bait da. Eta euskara guztiaren beharrean dago. ti4ia
69

plazten44

to

Euskal Herrian euskaraz an ez denak
ez du karitate handirik erakusten
kanpotik etorritakoarekiko,
7

hemen erdaraz an dena
erdaldunaren kontra an da,
hemengoa izateko asmoz etorri denari,
euskara entzunez, euskara ikasteko
behana eta aukera zapuztuz,
euskalduntzeko bideak bait dizkio ixterr
eta bertan bertakotzeko laguntza ukatzen.
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