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uatemalan egunsentian jaikitzen da jendea. Goizero iratzartzean barnetik ateratzen zaien mintzaira orain dela milaka urteko bera da. Ia bostehun urte zaldunak iritsi
zirela, eta oraindik ere auzora bizardun bat
iristean guztien mirespena pizten du bere
arropak, ileak, hizkerak.
Hogetaka hizkuntza bizi da, ikertzaileen
artean ez dago adostasunik kopuruari buruz;
guztiak majar jatorrikoak gaztelera eta beste
bi ezik. Lau dira hizkuntza nagusiak: Kitxe,
Mam, Kaktxikel eta K' ektxi. Hauetariko
bakoitzaren hiztun kopurua hirurehun milatik
(300.000) gorakoa da (Guatemalak hamar bat
milioi biztanle ditu). Gainerakoek ehun mila
hiztunetik behera dure eta badira hamar milara
ere insten ez direnak; majar hiztunen kopurua
asko aldatzen da autore batetik bestera, denok
esaten dute bi milioitik gora direla, eta batzuren
ustez ja hiru milioira insten da. Geografikoki
oso ondo mugatuta daude, eta gehienen eremuan hiztunen portzentaia %90etik gorakoa
da, maiz %100ekoa. Asko, gainera, elebakarrak dira, batez ere emakumeak; gazteleraz
erraztasunez eta naturaltasunez hitz egin de-

zaketenak oso urriak dira. Pentsa daiteke, beraz, hizkuntza hauek osasuntsu bizi direla eta
aurrerantzean ere honela iraungo dutela. Baina
bada arazorik ere beraientzat. Konkistatzaileak heldu zirenerako jendea erresuma txikietan banaturik bizi zen elkarrekin borrokan.
Egoera hau oso izan zitzaien onuragarri heldu
berriei, eta gero ere sistema bera bultzatu
zuten, bakoitza here herrian isolatuz, ingurukoekin harremanik gabe. Elizak are gehiago
indartu zuen eredu hau, honela beraien aurkako edozein ekintza bateratu galeraziz. Guzti
honen ondorio dugu gaurko lokalismo handia:
nork bere udalarenganako fideltasun handia
du, talde handiago baten partaide izatearen
inongo kontzientziarik gabe. Zalantzarik gabe
baditu honek hizkuntz mailan here eraginak:
-dialektalizazio handia, harreman eza dela
eta.
- norbere udaleko hizkera besterik ez dute
onartzen, ingurukoetan hizkuntza bera izan
arren zeharo ezberdintzat joz, estandarizaziorako bidea asko zailduz.
- Oso zaila da edozein erreibindikapen,
herri-nazio kontzientzia eskasa dela eta (ja
15

dazten,wi

Goizero iratzartzean bametik ateratzen zaien min(zaira orain dela mi/aka urteko bera da.
inork ez du bere burua etnia batekin identifikatzen, udal batekin baizik).
Gaur egungo banaketa politiko-administratiboak ez du zer ikusirik bertan dauden
kulturekin: badira laupalx)st hizkuntza talde
bateratzen dituen departamenduak, eta hizkuntza bat baino gehiago dira departamentutan banatuak, hi hizkuntza zazpi departamentutan sakabanatzen direlarik.
Hizkuntza majen lege egoera anbiguo
samarra da. Egia da azken konstituzioan,
85.ekoan, aurrerapen handia eman zela, lehen
aldiz «Estatuak errekonozitu, errespetatu eta

bultzatu egiten ditu beraien (majen) bizimodua, ohiturak, tradizioak, antolaketa soziala,
jantzi indigenaren erabilera gizon eta emakumeetan, hizkuntzak eta dialektoak». Orain
arteko legeetan, politika asimilistaren ondorioz
majen integrazioa kultura naZionalean zen

helburu nagusia, kultura nazional hau espainiar jatorrizkoa izanik.
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Hala eta guztiz ere 01 izkuntza ofizial

bakarra gaztelera da. Hizkuntza bernakuloek
( sic) nazioaren patrimonio kulturalaren
osagarri dira», honela hizkuntza maiak eta
ondare arkeologikoa zaku berean sartuz.
Gainera «...indigenak gehiengoa diren

guneetako eskoletan, hezkuntza elebidunak
lehentasuna izan go du» , baina ez dute esaten
derrigorrezkoa denik eta ez dute hezkuntza
majar elebakarra aipatzen.
Hezkuntza arloan mende honen erdi aldera
hasi ziren hizkuntza maiak eskoletan sartzen,
oso maila apalean eta beti azken helburua
populazio osoa gazteleradun elebakar bilakatzea zelarik (konkistaren hasieran fraileek ere
Ian egin zuten hizkuntza hauekin ebanjelizazioa azkartzeko). Gaur egun bada Hezkuntza
Elebidun-Bikulturalerako Egitasmo Nazional
bat, beronen helburua hezkuntzan bi hizkuntza eta gainera hi kultura sartzea delarik. Dituzten oztopoak itzelak dira:
- Jendearen kontzientzia eza; asko dira

Ja zt
eskolak gaztelera ikasteko balio dutela
pentsatzen duten gurasoak. Maiarrak es diren
irakasleen aldetik traba asko.
- Herrien eta hizkuntzen batasun falta,
materialak argitaratzeko zailtasunak.
- Hizkuntza eta kultura majen ezagupen
maila eskasa; zail da bikulturtasuna betetzen
testurik gehienak itzulpen hutsa direnean.
- Irakasleen gertaketa eta kontzientzia esa;
ez da zaila irakasle hauek gaztelera hutsean
funtzionatzen ikustea.
- Aurrekontu motza; asko dira eskolarik
edotairakaslerik ezduten auzoak, eta dutenetan
zaila da oinarrizko hezkuntzako him maila
baino gehiago ikastea.
- Programa honek ex du time gazteleradun
elebakarrekin Ian egiten: beraz, elebitasuna
eta bikulturtasuna soilik malar hiztunentzat
pentsatu da.
Programa hau martxan dagoen arreo, eskolan, gehiengoak aurkitzen duen mundua
zeharo arrotza eta here nortasunaren aurkakoa
da.
Egoera hau ulertzeko komenigarria da
baldintza ekonomiko sosia! eta politikoei begiradatxo bat jotzea.
Ekonimikoki biztanleriaren gehiengo
handia (es bakarrik maiak) miseria gorrian
bizi da, hau da, jatekoa lortzeko ere arazoekin.
Honekin batera estatuaren zerbitzuen urritasuna, asko dira osasun zerbitzurik es dutenak,
komunikazio txarrak, urik eta argindarrik esa._
Soldatak gehienetan barregarriak dira. Askorentzat irtenbide bakarra Mexikora edo EEBBetara aldegitea da.
Sozialki izugarrizko marginazioa. Mende
hollen erdi alder arte esklabutza sistema «leun»
batek funtzionatu du, indioei bakarrik eragiten siena. Kultura ofizialak antzinako maiak
goresten di tu beraien ku hura eta handitasunak
goraipatuz; oraingoentzat. berriz. mesprezua
besterik es dute (adibidez mestizoen artean
batek astakeriaren bat egiten duenean «ya te
salió el indio» bezalakoak esaten zaizkio).
Maiak atzerapenaren adierazle dira, heuren
hizkuntza eta ohiturekin; gaztelera berriz
modernotasunarena, jakintzarena. etorkizunarena. Es dira asko estudiatzen duten maiak,
baina egiten dutenen anean asko di ra beraien
hizkuntza atzera uzten dutenak. akulturatze
fenomenoa arruma delarik; ikasi duenak
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ahaleginak egingo ditu here superioritatea
agertzeko, gehien bat gaztelera erabiliz.
Hizkuntza praktikoa gaztelera da (ikasteko, lana aurkitzeko, edozein zerbitzu eskuratzeko...), gainerakoek komunitate barneko
harremanetarako hallo dutelarik ja soilik; he ras gazteleradunek es dute beste hizkuntzarik
ikasteko beharrik (malar guneetan an diren

Kultura ofizialak antzinako maiak
goresten ditu;
oraingoentzat berriz,
mesprezua besterik ez dute

erakundeetako teknikoak ezik; baina gehienek zorioneko trasladoaren zai igarotzen dituzte urteak).
Askotan. Guatemalaren garapen esa indioei leporatzen zaie, nahiz eta hauek historian zehar eskulan merke iturri agorkaitza
izan, eta beste herrialde elebakar asko egon
egoera berean.
Politikoki, berriz, gauzak ex daude hobeto.
Larogeigarren hamarkadan herri =gimenduen gorakada zeta eta, izugatTia izan zen
errepresioa, ejertzitoak hilketa handiak egin
zituelarik estatu osoan eta bates ere he rri alde
maietan. Gaur egun bizi-bizirik daude guztien
buruetan urte latz haiek, kontrol mil itarra eta
ideologikoa itogarriak dira, eta astero baldintza
susmagarrietan hiltzen direnalc larregi dira
ofizialki aldarrikatzen den demokrazia eta bake
borondatea sinesgarri gerta daitezen. Egoera
honetan edozein herri mugimendu bereha laxe
izaten da zanpatua modurik basatienean, jendearen beldurra eta mesfidantza areagotuz.
Hala ere, bada jende erreibindikatitxm ere,
gehienak hezkuntzan an direnak, eta hizkuntz
kontzientzia bizi-bizirik dutenak. Oraindik
gutxi dina majar nazionalismoekin ausartzen
di renak haba badira estatuaren barman nazio
:
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ugari direla konturatzen direnak eta beraz
ezinezkoa dela identitate nazional bakarra
izatea, eta ondorioz ezta Estatu nazional bakarra ere; are gutxiago estatu hau herrietako
baten (mestizoen) esku dagoenean, beste herriak zapaltzeko darabiltelarik, estatu kolonial
gisa funtzionatuz (mestizo asko ere zapalduen
artean geratzen da noski).

gero eta handiagoa dela.
Guzti hau ez da ulergaitza euskaldunontzat, egoera asko antzerakoak suertatu bait
zaizkigu, batez ere sozialki eta politikoki. Ez
dira urte asko oraindik alboko herrira joan
ikastera eta euskaldunon gelari «el caserio»
deitzen ziotela euskalduntasuna baserritartasunarekin lotuz, hiritarrentzat honek duen
kutsu peioratiboarekin.
Pentsatzekoa da 5. mendeurren honetan
zer ospa dezaketen Guatemalako maiarrek;
zer euskaldunok; eta zer munduko beste herri
txiki zapaldu guztiek.

Botereen ezberdintasun hau ikusiz zaila da
elebitasunean eta bikulturtasunean kondifantzarik izatea. Guzti honetan maiarrek dute
azken hitza, eta aipatzekoa da parte hartzea

GUATEMALAKO HIZKUNTZ AK
Hizkuntza

Dialektuak

txuj
kanjobal
akateko
jakalteko
teko
mam
aguakateko
atxi
ixil
uspanteko
kitxe
sipakapeño
sakapulteko
tzutujil
kaktxikel
pokomam
pokomtxi
kektxil
mopan
itza
I akandon
txol
txorti

2
2-3

2
4-15

3
3-14

2-4
7-12
3
2
2

2

Hiztunak (mila)
29-50
75-102
30
32
2.5
400-686
16-18
15
47-71
2-12
658-925
3
21
57-80
366-405
31-46
50-94
260-361
5-8.5
0.65

27-52

Hizkuntza ez maiak
xinka
kari be
gaztel era

0.1-2
2.4-15

18

