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Hernanin %61ek badaki euskaraz; %16ak 
ulertu egiten du eta kosta egiten zaio hitz 
egitea. Beraz, herritarren %77ak uler tzen 
du euskaraz. Erabilera, ordea, %30 in gu
ru koa da. Kalean etxeetan baino aiseago 
entzuten da euskara, eta gazteen artean, 
biziago. Gazteak dira euskara gehien egi
ten dutenak eta helduak, euskara jakin 
arren, errazago jotzen dute gaztelerara. 
Baldintza eta zenbaki horiek ikusita, orain 
dena baino askoz euskaldunagoa izan 
daiteke Hernani. Baina, zergatik ez da? 
Zenbaki horien azpian ezkutatzen dira 
oso zamatsuak diren hizkuntza ohiturak. 
Euskararen aldeko jarrera izanagatik, herri
tar askok darama harritzar bat hankan 
lo  tu ta, euskaraz ahal duenean ere, erdaraz 
ari tzera bultzatzen duena.

Aspaldiko kezka da hori Hernanin. 
Es pa rru formalean –oraindik hutsuneak 
dau den arren– pauso garrantzitsuak eman 
di ra; eskolek, Udalak, kultur eta kirol era
gi leek, urrats politak eman dituzte. Bai na, 
kalean euskararen erabilera eskasa da. 
2013. urtean hasi ziren Euskararen Egu na
ren bueltan kezka horri aterabidea eman 
nahian. Euskara ospatzetik euskara egi te ra 
eta egin araztera pasatu nahi zen. Eus kal
gintzak, Udalak eta ikastetxeek osatutako 
mahaiak hartu zuen erronka bere gain.

2013. urtean Tour linguistikoa antolatu 
zuten Hernanin. Herriko sei bat leku hau   
ta tu eta leku horietan protagonistek be  rek 
kontatu zuten bertan gertaturiko isto rio 
edo korapilo linguistikoa. Hernanin eus ka
rak bizi duen egoera ez baita kasua lita
tea, atzetik datorren eta korapilo estuak 
dituen soka baten segida baizik. Gaur Bite ri 
kultur etxea dena, eskola izan zen lehen. 
Euskara debekatuta eta zigortuta zegoen 
eskola. Eta hori estu lotuta dago ikastolen 
sorrerarekin. Sagardotegi herria da Hernani 
eta sagardotegietan, kupelak ez ezik, 
eus kara gorde eta bizi izan da. Lizeaga 
auzo ra etorritakoek, berriz,  kontatzen 
dute nola iritsi ziren, zer topatu zuten, 
nola euskaldundu ziren. Eta lehendik 

bertan zeudenek kontatzen dute nola 
sentitu ziren inbadituak migratzaileak 
etorri zirenean, eta nola utzi zuten kasu 
batzuetan bazterrean euskara.

Izan ere, Hernaniren baitan jatorri 
eta kolore anitzeko hernaniarrak daude. 
60ko eta 70eko hamarkadetan sekulako 
immigrazioa gertatu zen eta jende asko 
etorri zen Estatu espainoleko toki des ber
dinetatik herrira lanera. Garai bertsuan, 
jende askok euskara galdu zuen. Euskaraz 
hitz egiteko ohitura galduta, askori euskara 
herdoildu egin zitzaion eta harreman asko 
gazteleraz sortu ziren. Eta oraindik orduko 
joerekin dabiltza. Bistan denez, duela 40 
edo 50 urteko gakoek ez dute balio gaurko. 
Kanpotik Hernanira etorritako askok eus
kara ulertzen dute eta haien semealabak 
euskaldunak dira. Orduan, zergatik egin 
gazteleraz?

Euskara Ari Du

Kezka baten burrunba ez da aise isiltzen. 
Eta eskerrak, bestela aspaldi zen isildua 
eus kara. 2014. urtean “Euskara Ari Du” leloa, 
ideia, kalean barna zabaldu zen. Baziren 
urte batzuk Udalak lelo hori erabiltzen 
zue la bere jakinarazpen guztietan eta jen
darteratzen ari zen ideia bat zen. Har tara, 
Euskararen Egunaren bueltakoak “Euskara 
Ari Du” ekimenaren baitan antolatzen hasi 
ziren.

Gainera, 2014an egin zen lehen es pe 
ri  mentu txikia. Erronka: egun bat eus
ka    raz kaxkoan. Taberna eta denda guz
ti e   tatik pasatu eta informazioa eman 
arren, esperimentua ez zen ondo atera. 
Egu raldiak ez zuen lagundu, asko ez 
ziren enteratu, beste askok ez zuten ideia 
harrapatu... denak euskararen alde zeu
de la esan arren, esperimentuaren mamia 
ez zen iritsi jendearengana. Tira, baina 
dagoeneko zerbait ari zen mugitzen. 
Hernani euskaldunagoa egiteko erronka 
ari zen indarra hartzen. Adibidez, urte 
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har  tan dendetan “Euskara Ari Du” zihoen 
kar tulina bat jarri zuten. Fotokopiatutako 
kartulina berde xume bat, diseinu gutxi 
eta intentzio asko zuena. Bitxia da, baina 
oraindik herriko denda askotan ikus dai
te ke. Herritarrak ulertzen du “Euskara 
Ari Du” horren azpian badela zerbait eta 
badu horrekiko lotura bat. “Ni alde nago”. 
Puntu horretan egonik, hanka luzatu eta 
bestelako pausoak emateko garaia da.

2016. urtean etorri zen lehen indar 
pro ba. «Ahal den guztietan eta ahal den 
guz tiekin euskaraz egitea». Donostiako 
Egia auzoko esperientzia oinarri hartuta, 
sei astean zehar euskarari eusteko erronka 
proposatu zen modu kolektiboan. 1.800 
bat pertsonak parte hartu zuten. Oinarrizko 
ideia azaltzen erraza eta egiten zailagoa: 
normalean euskaraz egiten duenak ohi
tura ez duenarekin ere euskaraz egitea. 
Hitz egiten ez dakienak –baina ulertzen 
duenak–, ez dezala eskatu erdarara pasa

tzeko. Konpromiso hori hartzea eskatu 
zi  tzai  en partehartzaileei. Sei astez, as te  
beteko txandatan antolatu zen eki me  
na eta jendea oso gustura geratu zen. Ez 
zen neurtu ekimena, modu oso infor ma
lean egin zen, baina kontzientziak astin
tzeko balio izan zuen. Eta herritar asko 
gehiagorako gogoz geratu zen.

Eta, orain, zer? Erantzunak baino, gal
dera berriak sortzen dituzten galderak 
iza ten dira sua piztuta mantentzen du te
nak. Eta Hernanin, ordurako, txispa piztuta 
ze  goen. Euskararen ezagutzan tematuta 
eta zentratuta hamarkadak eman on do    ren, 
ondorio triste samarrera iritsia da eus   kal 
gin tza aspaldian: ezagutzak ez du era 
bi lera ziurtatzen. Erabileran, hizkuntza 
ohi turetan, eragiteko ekimenak bultzatu 
be harra dago. Eta Hernanin ikusten zen 
bazegoela hobetzeko marjina, bazegoela 
erabilera handitzeko modua. Erosotasuna 
hausteko dinamikak, konfort egoeratik 
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mu giarazteko ekimenak, zirikatzeko estra
tegiak... Ordurako sortua zen Euskara Ari 
Du izeneko talde motorra ideia horien 
bueltan ari zen lanean.

Hizkuntza ohiturak aldatzea deserosoa 
eta nekosoa izan daiteke eta kontzientzia 
puntu oso indartsu bat eskatzen du. Oso 
barne hausnarketa indartsua da. As te be
te an ezin da hizkuntza ohitura bat aldatu. 
Iraunkorragoa den zerbait behar da. Ez 
da atxikimendu kanpaina bat izango. Ez 
da bakarrik alde nagoela esateko, hor tik 
atera eta helburu zehatzak finkatu be har 
dira. Kanpainatik, ekitalditik, fes ta tik atera 
beharra dago. Horiek ga rran tzi tsuak dira 
giro bati eusteko, baina egu nerokotasunean 
sartuko di ren eki menak bultzatu behar dira, 
aste be  teko etxafuegoetatik aparte. Horrek 
guztiak hurbileko lana eskatzen du, herri
ta rren gan dik gertu egotea eskatzen du eta 
ho rretan lan egin behar da. Eta hori guztia 
ez da masiboa izango.

Gogoeta horietatik abiatuta bota zion 
2018ko urtarrilean desafioa Hernaniko he
rriari Euskara Ari Du Elkarteak –dagoeneko 
kultur elkarte bihurtua urtebeteko erronka 
dinamizatzeko–: Baietz Hernanik! Hartara, 
urtebeteko egitasmoak herritar bakoitza 
xaxatu du Hernani euskaldunagoa egiteko.

Erronka malgua  
eta askotarikoa

Baietz Hernanik! desafioak nagusiki bi 
he  rritar mota zirikatu ditu. Batetik, eus
ka   raz hitz egiten dutenak eta, bestetik, 
eus  karaz ulertzen dutenak. Erronka abia
tze  rako, hausnarketa bat egin behar zuen 
erronkalariak. Partehartzaile euskaldunen 
kasuan, gazteleraz izaten zituzten harre
manak detektatu behar zituzten lehen da
bizi. Harreman horietan euskaraz egiteko 
mo duko lagun bat edo talde bat aukeratu 
eta buelta eman behar zioten egoerari. 
Euskarari eutsi eta, ahal bazen, euskarara 
ekarri laguna.

Euskaraz ulertu bai baina hitz egiten ez 
dutenen kasuan, euskaldun batekin ha rre
man bat aukeratu eta bere hizketa lagunari 
es katu behar zioten euskaraz egiteko 
berari. Berak euskaraz egingo zuela ahal 
zuena edo zekiena, baina besteari eskatu 
behar zioten euskarari eusteko, nahiz eta 
bera gaztelerara pasatu. Helburua garbia 
zen: eguneroko bizimoduan euskaraz ge hi
a go egitea eta euskaratik gaztelerara hain 
erraz ez pasatzea; ez, behintzat, beharra ez 
dagoenean. Eta helburua ez zen, inondik 
ino ra, euskaraz ez dakiena baztertzea, da    
ki   enak eta ulertzen duenak gehiago  
era  bil tze a baizik.

Erronkaren tasun nabarmen eta ga
rran  tzitsuenetarikoa malgutasuna izan 
da; norberak aukeratua, bere neurrira eta 
be rak egoki ikusitako epe eta erritmoan 
egiteko. Badago erronka lagunartean egi
tea erabaki duenik, kuadrilla osoarekin. 
Bes te batzuek kuadrillako lagun batekin 
ze hazki. Badago medikuarekin harremana 
eus karaz egiteko konpromisoa hartu du
e   nik, edo auzoko dendariarekin... tar te an 
bada bikotekidearekin euskaraz egi te ko 
erronka hartu duenik ere. Hori da zai le
ne  takoa, hizkuntza ohiturak al da tzea ez 
bai ta samurra eta are gutxiago bi kotearen 
baitan.

Berez erronkaren epea urte amaiera 
ar   te  koa bazen ere, norberak behar modura 
moldatu ahal izan du denbora hori. Erron
ka  lari bakoitzari hilabetero galdetegi bat 
bidali zaio, erraz eta azkar erantzutekoa. 
Gal de  tegiak hilabeteko balorazioa jasotzen 
zuen eta aukera ematen zuen hurrengo 
hi la be te an erronka berarekin segitzeko 
edota bes te erronka bat hartzeko.

Hizkuntza ohiturak aldatzea ez da ari
keta erraza eta une askotan tentsioa sor 
dezake komunikazioan. Oraindik jen dar
tean ez daude barneratuak elkarrizketa 
asimetrikoak, “edukazio onaren” izene an 
euskaldunak askotan makurtu du bu rua 
eta hizkuntza. Hizkuntza men de ra  tzai
learen eta menderatuaren arteko ha rre

EUSKARA ARI DU
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mana ez da erraza eta sufrimendua sor
tzen du –nagusiki menderatuaren aldean–. 
“Ahalduntze saio bat behar du euskal du
nak. Ingurua aldatu nahi dugu, ingurua 
euskaldundu. Eta hori egiteko lehen urra
tsa neroni aldatzea da. Horrek eragiten du 
bestea ere aldatzea. Baina, kasu honetan, 
bigarren planoan dago bestearen aldaketa. 
Zuk zureari eutsi eta akaso lortuko duzu 
bestea aldaraztea”. Horixe, mezua. Txikitik 
eragin, egunerokotik.

Aholku-saioak

Zergatik ez duzu gehiagotan egiten euska
raz? Deserosoa da galdera, egonezina sor 
tzen du, errudunaren zama akaso... Arra zoi 
as ko tarteko ez du euskaldunak gehi ago
tan egiten euskaraz. Akaso ez dira arra
zoi erabat arrazoituak, bueltarik ez duten 
ar gu dio sendoak, baina normalean sustrai 
luzeluzeak dituzten ohituren ondorio dira.

Horiek astintzen eta erronkalariei inda
rra ematen saiatzeko antolatu dira aholku
saioak, 3040 inguru urtean barna.

“Gazteleraz ezagutu nuen pertsona hau 
eta zaila egiten zait euskaraz egitea”; “erra
zago egiten dut gazteleraz euskara eskolan 
jaso dudalako, ez etxean”; “errazago egiten 
dut gazteleraz etxean jasotako euskara 
gal du egin dudalako”; “errespetu falta bat 
dela iruditzen zait euskaraz ez dakienaren 
aurrean euskaraz aritzea”... bakoitzak bere 
motxila linguistikoa dauka.

Motxila linguistiko horren zamak ez du 
norberaren bizkarra bakarrik zigortzen, 
eus    kara bera ere zigortu egiten du. Era bile
ra behera egiten ari da, batez ere eremu 
in for maletan eta intimoetan. Zenbat eta 
gu txiago erabili, orduan eta herdoilduago 
euskara. Dakienaren hizkuntza aberasta su
na kamusten joaten da eta gero eta de se
rosoago sentitzen da euskaraz. Eta, gainera, 
gutxiago dakienak ikasteko aukera galtzen 
du. Ulertu bai baina egitea kosta egiten 
zai o nari ez badiot euskaraz hitz egiten, 

ez diot aukerarik ematen hobetzeko. Eta 
eus kara herdoildua, kamustua, zabaltzeko 
au kerak murriztua baldin badago, zertara 
kondenatzen ari gara?

Ados. Horri buelta eman nahi diogu, 
baina nola?

Euskaldunak ez du eskizofrenia batean 
bizi nahi, beti besteek zer esango eta zer 
pentsatuko. Euskaraz eginez gero norbait 
minduko duen beldurrez.

Euskaldunak euskaraz eginez aske eta 
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eroso sentitu nahi du, natural eta indarrez.
Gutxiago dakienari –ulertu bai, baina 

hitz egin ez– aukera eman nahi dio bere 
euskara hobetzeko eta euskararen atea 
irekitzeko. Mundu oso bat dago ate horren 
bestaldean.

Ez da erraza. Deserosoa da, nekagarria, 
haserrerako bidea eman dezake. Aholku
saioetan, motxila linguistikoa hustu eta 
patxadaz, irribarrez, lasaitasunez eta 
pa zie ntziaz betetzeko saiakera egin da. 

Zer gatik? Erronkalariak horietatik asko 
behar izan duelako. Lasai, irribarretsu eta 
sendo aritzea da aholku nagusia, ahal 
dela, haserretu gabe. Eta nork bere burua 
zigortzea ere ez da komeni. Ahalegin eta 
estrategia guztiak erabili arren ezin bada 
eutsi, ezin da. Gorde indarra, luzerako 
lasterketa bat daeta. Ez da lehenengotik 
ondo ateratzen, entrenamendua behar 
du. Aritu eta aritu, gero eta lasaiago eta 
erosoago sentituko da erronkalaria.
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Baietz Hernanik! ekimenean erronkalariak bilatzea izan zen egiteko nagusia; he rri  ta rrak 
ekimenean parte hartzera ani ma tzea, norbera kon pro mi so ak  tiboa har tzera tentatzea. 
Baina ho rre ta  rako beharrezkoa izan zen sua piz tuta mantentzea, erron   karen inguruan gi ro 
bat sortzea, erronkaren taupada bizirik eta entzungarri egotea he  rrian. Norabide horretan, 
lan handia egin zen erronkak iraun bitartean. 

Herriko hizkuntzapaisaia aldatzeko aha legina egin zen, kalean eta komer tzio etan 
kar telak eta pankartak jarriz. Biteri kultur etxean ere markagailua jarri zen, erron  kalarien 
hileroko kontaketa jasotzeko. Era berean, euskararekin zuzenean lotu ta ko jarduerak anto
latu ziren, herriko beste eragile batzuekin batera. Helburu nagusia hernaniar guztiek eki
menaren berri izatea eta ekimena bera herrian hizketagai izatea zen. 

Hauexek izan ziren ekitaldi nabarme ne nak: 

BAIETZ HERNANIK!

Otsailaren 3an
Ekimena abiatu zen Biterin, hasiera 
ekitaldiaren bidez. Ekitaldi labur eta alaia 
izan zen. Antzerkia, musika eta dantza 
tartekatu ziren. Miren Gojenola izan zen 
zuzendaria, eta aurkezleak Eli Pagola 
bertsolaria eta Mikel Laskurain aktorea. 
Halaber, hasierako erronkalari batzuk 
beren testigantza ematera igo ziren. 

Apirilaren 11n
Garikoitz Goikoetxea kazetariak “Euskara, 
irabazteko bidean?” hitzaldia eskaini 
zuen Biteri kultur etxean, izen bereko 
liburua oinarri hartuta. Euskalgintzako 
zenbait eragileren testigantzak jasotzen 
ditu liburuak.

Martxoaren 15ean
Petra Elser, Banaiz Bagara elkarteko 
zuzendaria eta dinamizatzailea, “Nik 
zugatik, zuk nigatik” hitzaldia eskaini 
zuen Biterin. Etorri berriekin batera 
komunitatea euskaratik osatzearen 
garrantzia azpimarratu zuen.

2018ko urtarrilean zehar
Aurrekanpainako kartelak jarri ziren 
herri osoan barrena. Leloa “Zaparrada 
badator”. Herritarrak jakinminez 
“dantzan jartzea” izan zen helburua.

Otsailean barrena
Dendetan urte osorako karteltxoak jarri 
ziren. Dendarien aldetik harrera bereziki 
ona izan zela azpimarratu behar da, oso 
jarrera ona izan zuten ekimenarekin.
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Maiatzaren 5ean
Familia argazkia Biteri aurrean. Gainera, 
Hernaniko kale-irakurraldia antolatzen 
duen taldearekin lankidetzan poesia-
irakurraldia egin zen. Ura izan zen 
irakurraldiaren gaia, eta gaiarekin lotuta, 
Hernaniko bost iturritan egin ziren 
geldialdiak.

Maiatzaren 9an
“Euskara App: Aplikazio bat” hitzaldia 
eskaini zuen Maialen Lujanbiok Biterin. 
Euskara aplikazio baten pare jarri zuen, 
eta hernaniarren gehiengoarentzat 
horixe bera dela aipatu, aplikazio bat, 
hernaniarrek ez zutela euskara sistema 
eragilean txertatuta. 

Abuztuaren 10ean
Bideokliperako irudiak grabatzeko 
deialdia Tilosetan.

Ekainaren 26an
“Euskara ari du” poteo musikatua San 
Joan jaien barruan. Andoni Tolosa 
“Morau” izan zen musika-jartzaile 
lanetan.

Irailaren 13an
“Bakean dagoena bakean utzi” 
emanaldia Biterin, Udaleko Berdintasun 
sailarekin elkarlanean. Mirari Martiarena 
eta Idoia Torregarai izan ziren oholtzan.

Irailaren 22an
“Kale-erronka” ginkana Hernaniko 
kaleetan barrena. Oraingoan ere Miren 
Gojenola eta Mikel Laskurain izan ziren 
animatzaile-lanak egiten, Ttarla dantza 
taldearen, Iraulio Panttaleone bertso-
eskolaren eta Hatzi Klinbers eskalatzaile-
taldearen laguntzarekin. Antzerkia eta 
jolasak uztartuz, Mirenek eta Mikelek 
ekialdeko Europan bizi diren euskal 
jatorriko ijito-familia bat irudikatu zuten, 
eta urruti bizi izan arren euskal kulturari 
eusteko gai izan zirela adierazi. 
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Irailaren 27an
“Kirola eta euskara” mahai-ingurua. David 
Zurutuza futbolaria, Izaskun Zubizarreta 
mendi-eskiatzailea eta Joxe Elosegi, 
Hernani Club Rugby Elkarteko kirol-
zuzendaria, izan ziren parte-hartzaileak, 
Iñigo Txinturretak gidatuta. 

Azaroaren 23an
Euskaraldia abiatzen zela eta Euskara Ari 
Du elkarteak nazio-mailako ekimen hori 
Hernanin kudeatzeko ardura bere gain 
hartu zuela probestuz, Baietz Hernanik! 
ekimeneko eta Euskaraldiko parte-
hartzaileekin herriko plazan argazki bat 
ateratzeko deia egin zuen. 

Urriaren 22an
“Immigrazioa, Hezkuntza eta Euskara” 
hitzaldia eman zuen Amelia Barquinek. 
Hezkuntzak etorri berrien integrazioan 
dituen erronkei buruz aritu zen.

Azaroaren 29an
Mintzodromoa egin zen Biterin 
Euskaltegiekin elkarlanean. 

Urriaren 7an
“Ari du” kantaren aurkezpen ofiziala 
Milagrosan. Elkarrizketa musikatu 
formatuan, Idurre Lekuonak Andoni 
Tolosa “Morau” eta Maite Larburu 
elkarrizketatu zituen, eta bakoitzak bere 
abesti batzuk jo zituen. Amaieran, “Ari 
du” abestia jo zuten elkarrekin, martxoan 
grabatu zutena espreski egitasmo 
honetarako.
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Azaroaren 30ean
“Ari du” kantaren koreografia dantzatu 
zuten Atsegindegi plazan Hernaniko 
eskoletako haurrek. Hernaniko Hezkuntza 
Plataformarekin lankidetzan egin zen 
ekitaldi hau. Ttarlakoek sortu zuten 
koreografia, eta ikastetxeetara bidali zen, 
Euskararen Eguna elkarrekin ospatzeko 
deia eginez. Ikastetxeen parte-hartzea 
bikaina izan zen. 

Abenduaren 23an
Amaiera festa Biterin. Irati Sarasua eta 
Aitor Etxabe izan genituen aurkezleak. 
Oraingoan ere Miren Gojenola izan zen 
zuzendaria. Kilimak taldeak, Nahia Valle 
abeslari gazteak eta Kidam magoak 
parte hartu zuten ekitaldian.
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Ander Zubillaga Idarreta

«Nik euskaraz 
egiten dut natural,  
besteei ezer 
eskatu gabe, eta 
askotan lortzen dut 
haiek euskarara 
ekartzea»

Ander Zubillaga Idarretak 26 urte dauzka. 
Hernaniarra da, Langile ikastolako ikasle 
ohia, futbolaren inguruan urte mordoa da
rama, bai jokalari bai entrenatzaile bezala, 
eta haurren aisialdian ere aritu da begirale 
modura. Gaur egun, irakaslea da Anoetako 
ikastolan.

Bere esanean, gaur egun ia erabat eus  
ka   raz bizi da. «Etxean, lagunartean, la   ne
an… erabat euskaraz bizi naiz. Inguru oso 
eus  kaldunean hazitakoa naiz eta, nahi 
iza   nez gero, hilabetea eman dezaket 
eus    kara hutsean hitz egiten, ditudan ha
rre     man motagatik». Euskaraz bizitzeko 
hau    tua naturalnatural sortzen zaio, ez 
da ahalegin militante baten ondorio. «Ez 
dau    kat gaztelerara jotzeko joerarik. Nire 
la  gun batzuek badute joera hori, baina ni 
re  kin beti euskaraz egiten dute. Niri na tu ral 
ateratzen zait euskaraz aritzea. Eta kon
tu ra tzen naiz nire ingurukoen hiz kun tza 
oh itu re tan eragina dudala. Oso jende gutxi 
hur bil tzen da niregana zu zenean er daraz. 
Oro ko rrean, jendeak eus karaz egiten dit, 
ba da ki elako nik euskaraz egiten dudala eta 
no la bait txipa aldatzen dute nirekin». 

Aldarrikatzekoa baino gehiago da egi
tekoa. «Ez diot inori agintzen euskaraz 
egi teko. Nire izaeragatik, horrek lotsa 

eman  go lidake. Nik euskaraz egiten dut 
eta parekoak berak erabaki dezala zer 
egin. Baina, askotan, nik euskaraz eginda 
lort zen dut parekoak euskarara ekartzea. 
Eus karaz egiteko eskatuz gero, beldur 
naiz euskararen kontrako jarrera hartuko 
ote duten. Esaterako, hori bera gertatzen 
zait ikastolako eremuan edo futbolean 
entrenatzen ditudan haurrekin. Euskaraz 
egiteko aginduz gero, euskara obligazio 
bezala hartuko duten beldur naiz eta 
horrek pena ematen dit. Horregatik, nik 
euskaraz egiten dut natural, besteei ezer 
eskatu gabe, eta askotan lortzen dut haiek 
ere euskaraz egitea». 

Baietz Hernanik! erronkaren berri jaso 
zuenean, hasieratik ideia bikaina zela 
pen     tsa tu zuen. «Ez nuen zalantzarik izan. 
Eus   ka ra normalizatzeko modu ona iruditu 
zi tzai dan eta nik ere nire partea nahiko 
erraz eskain nezakeela pentsatu nuen». 
Her  nani orain dena baino euskaldunagoa 
izan daiteke. Datuek, behinik behin, hori 
ira dokitzen dute. «Nire kuadrillan bertan 
kon  turatzen naiz horrekin, oso urrutira 
joan beharrik gabe. Euskal gizartearen al
de  ko ekimenetan dabiltzanak, politikoki 
eta sozialki asko inplikatzen den jendea, 
eus  kararen alde daudenak… baina, gero, 
oso erraz gaztelerara pasatzen direnak. 
Hiz kuntza ohitura horiek zer pentsa ema
ten didate. Konturatu gabe egiten dute, in
ten tzio txarrik gabe, baina oso erraz jotzen 
da gaztelerara. Horri buruz haus nartu egin 
beharko genuke». 

Bide horretan, bere erronka zehaztu 
zuen. «Pixkanaka hastea erabaki nuen. 
Na   gu si en futbol taldean jokatzen nuen 
or  du an. Taldean, 2025 urte bitarteko 
gaz    teak geunden, asko Hernanikoak eta 
tar  te an Donostiako jokalari batzuk. Haiek 
gaz  te le raz egiteko ohitura zeukaten. Pix
ka   na ka horietako pertsona batengan 
era    gi ten saiatu nintzen, nirekiko bere 
hiz    kun tza ohiturak alda zitzan. Hori izan 
zen hilabete batzuetan izan nuen erron
ka. Ez nion berari ezer esan, euskaraz 
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egi   ten nion eta kito. Gehiago kezkatzen 
nin   tzen beregatik niregatik baino. Ez 
nuen nahi bera deseroso sentitzerik. 
Uste dut bere izaeragatik aukeratu nuela, 
jen dearekin harremanak izateko duen 
mo     duagatik. Emaitza ona izan zen, bere 
ja rrera hasieratik oso baikorra izan zen. Ia 
gehienetan euskaraz erantzuten zidan. 
Bai    na nire erronkaren bigarren partea ez 
nu en lortu. Alegia, ez nuen lortu berak 
bere hizkuntza ohiturak aldatzea beste 
tal   dekideekin. Ni, nire hurbilekoren bat eta 
bera ari baginen hizketan, euskaraz egiten 
zuen. Baina ni ez nengoen elkarrizketetan 
ez nuen lortu berak euskaraz egitea». 

Ander futboleko entrenatzailea ere 
ba da. «Haurrekin erabat euskaraz egiten 
du gu. Egia da nagusiekin zailagoa egiten 
dela, beste ohitura batzuk daudelako. 
Gai   nera, nagusien taldean Hernanitik 
kan  poko jendea ere izaten da eta tarteka 
gal du egiten da euskaraz egiteko ohitura. 
Baina haurrekin dena euskaraz egiten 
du gu, euskaraz egitera animatzen ditu
gu eta txalotu egiten ditugu haien hiz
kun tza ohitura egokiak». Kontziente da 
ki rolak, futbolak kasu honetan, hizkuntza 
ohi turetan izan dezakeen eraginaz. Eta 
kontziente da, era berean, futbolean ba
de  la joera “gauza serioez” hitz egiteko 
or    du  an gaztelerara jotzekoa. «Hori askotan 
pa    sa tzen da. Nahiz eta taldea erabat eus
kalduna izan, gauza serioak gazteleraz 
esateko joera badago. Ohitura kontua da. 
Akaso arrotza egiten da egoera batzuetan 

euskaraz aritzea. Adibidez, maitasun hitze
kin antzekoa gertatzen dela iruditzen zait. 
Nahiz eta “maite zaitut” izugarri polita 
izan, askoz gehiagotan entzun dugu “te 
quiero” eta oraindik agian kostatu egiten 
da horrelako egoeretan euskaraz egitea». 
Akaso oraindik ez dugu erabat sinistu 
euskara egoera guztietarako balio duen 
jantzia dela. 

«Niretzat erronka barne hausnarke ta
ra  ko ariketa izugarria izan da. Gaztelerara 
jo tzen nuen kasuetan –nahiz eta gutxi 
izan–, berehala galdetzen nion nire bu ru  ari 
ea zergatik egiten nuen hori. Eta le hen
bai lehen euskarara bueltatzen saiatzen 
nintzen». 

Elkarrizketa asimetrikoei dagokienez, 
ez omen ditu horrelako asko. «Hala ere, 
elkarrizketa asimetrikoak gertatzen dire
nean, gero eta erosoago sentitzen naiz. 
Kon tzientzia hori hartu dudala sentitzen 
dut. Euskara ulertzen badute, zergatik ez 
diet euskaraz egingo? Niretzat mesede da 
eta haientzat berdin». Zubillagaren esa ne
tan, indartze ariketa bat izan da. «Babesa 
sentitzen baduzu, gauzak errazago egiten 
di  tuzu. Nik espero dut Hernani orain 
dena baino euskaldunagoa izatea eta 
pen    tsatzen dut aldaketa txiki horiek oso 
ga rrantzitsuak direla. Aldaketa txiki horiek 
eka rriko dituzte aldaketa handiagoak. 
Behintzat, gure hizkuntza ohituren ingu
ruan hausnartzeko balio izan du eta hori 
asko da». 
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Juan Rodriguez Laburu

«Ez badugu 
euskara latina 
bezalakoa 
bihurtzerik nahi, 
erabili egin behar 
dugu»

Hernani Club Rugby Elkarteko presidentea 
da 1985. urtetik. Ama hernaniarra zuen eta 
aita donostiarra. Bera, Bretainiako Brest 
hi  rian jaio zen eta bere arreba gazteagoak, 
Pa risen eta Madrilen. Txantxetan esaten zu
en gurasoak ferianteak zirela eta horregatik 
pa sa tu zuela haurtzaroa herririk herri. Ge
rra ostean, bizimodua aurrera ateratzeko 
urrundu ziren gurasoak Euskal Herritik, 
la na zegoen tokira joanez. Juanek hamabi 
urte zituenean bueltatu ziren Hernanira 
bizitzera. 

«Ez ginen hemen bizi, baina udan Her
na nira etortzen ginen, amonarengana. Oso 
oroitzapen onak dauzkat. Parisen bizitzea 
eromena zen, zortzi urte nituenerako me
tro  an mugitzen nintzen. Hiri handia, jen de
tsua… Hernanin, berriz, gaueko hamarrak 
arte kalean jolasean egotea, ate guztiak 
beti irekita egotea, lagunekin errekara joa 
tea… niretzat gozamena zen hori guz tia. As
koz askeagoa sentitzen nintzen Her nanin». 

Etxean gazteleraz hitz egiten zuten. 
Amak bazekien euskaraz, baina aitak ez, 
eta gaztelera bihurtu zen etxeko hiz  kun
tza. «Haurra nintzela Hernanira etor tzen 
nintzenean udan, ez zen euskararik en
tzu ten kalean. Euskararen berri banuen, 
betidanik izan dut, amak eta amonak 
hitzen bat esaten ziguten, abestiren bat… 
Nik hernaniarra nintzela sentitzen nuen, 

nahiz eta urrun bizi. Bitxia da, aitaren 
familia Errioxakoa da eta han ere pasatzen 
nuen udan denboraldi bat. Errioxan, ‘el 
vas  co’ nintzen eta Hernanin, ‘el franchute’. 
Ni elebitasunean bizi nintzen Parisen; es
ko lan eta kalean frantsesez eta, etxean, 
gaz teleraz. Horregatik betidanik izan dut 
hizkuntzekiko errespetu handia, bada ki
da la ko zer den zurea sentitzen ez duzun 
horretan hitz egin beharra». 

Hamabi urte zituela Hernanira bueltatu 
zenean, artean ez zen sumatzen euskararik 
kalean. «Politikoki garai gogorrak ziren. Eus
kara zigortua zegoen eta hori igartzen zen. 
Niretzat, hala ere, euskara ez da inoiz izan 
baserritarren hizkuntza edo besteak baino 
eskasagoa den hizkuntza. Inoiz ez dut per
tzepzio hori izan, nahiz eta badakidan hori 
existitu izan dela. Frantsesek badute berea 
ez den hizkuntza eta kultura gutxiesteko 
joera, beti izan dute. Nik hori nire azalean 
sufritzen nuen eta horregatik ez zait oku
rri tu inoiz hizkuntza edota kultura bat gu
txiestea. Nik betidanik garbi izan dut; gero 
eta hizkuntza gehiago jakin, hobe». 

Juanek harrotasunez esaten du bere 
ala bek eta bilobak euskaraz badakitela. 
Emaz tea ere euskalduna da. «Nik beti 
izan dut euskara ikasteko gogoa edo gri
na. Alabak txikiak zirenean zerbait hitz 
egiten nien, oinarrizko hitzak eta esaldiak. 
Baina hazten joan ziren neurrian, gero eta 
gutxiago egiten nien, elkarrizketak zai la
go ak zirelako. Beti esaten nuen erretiroa 
har tzen nuenean, hiru erronkari eutsiko ni
ela: euskara ikastea, zuhaitz genealogikoa 
egitea eta Donejakue bidea egitea. Hiru 
horietan, oraingoz, bakarrari eutsi diot: 
euskara ikastea». 

Euskaltegian izena eman eta euskaraz 
ikasten ari zela iritsi zitzaion erronkaren 
be rri. Eta erronka bati eustea erabaki zuen, 
erronka ederra: bilobarekin euskaraz hitz 
egitea. Orduan sei urte zituen Leirek eta 
pozik hartu zuen aitonaren jolasa. «Os
ti ra lero gure etxera etortzen da lotara. 
Be raz, ostiraletan, euskararen eguna da 
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gure etxean. Sekulako barreak egiten ditu 
aito naren kontura, gaizki esandakoak 
zu zen tzen dizkit eta estu hartzen nau. 
Baina benetan prozesu polita izaten ari da. 
Askotan ipuin bat irakurtzen diot euskaraz 
eta, gero, ipuin horren laburpena egin 
behar diot libururik gabe. Astakeriaren bat 
edo beste botatzen dut eta berak algaraka 
barre egiten du. Izugarri esperientzia ede
rra izan da. Leirek jende guztiari kontatzen 
dio bere aitonaren erronka». 

Erronkak, baina, utzi du beste arrastorik, 
errugbi elkartean sumatzen dena. «Gero 
eta bilera gehiago egiten ditugu eus ka 
raz. Lehen, bilerak gazteleraz izaten zi ren 
eta, orain, erronka hartu dudala da ki te nez, 
eus karaz gehiago egiten dute gai non tze
ko  ek. Uneren batean, gaia korapilatzen ari 
bada edo ulertzeko arazoak baldin baditut, 
gazteleraz esateko eskatzen diet. Baina egia 
da gero eta euskara gehiago egiten dela 
gure bileretan eta horrek poza ematen dit». 

Juanen ustez, garrantzitsua da jolas 
mo dura planteatzea, ariketak dibertigarria 
izan behar du. «Etxean lasai aritzen naiz, 
akatsak egitea ez zait inporta. Gehiago 
ani matzen naiz. Etxekoek ere jolas modura 
hartu dute nire erronka eta dibertigarria 
izan da». 

Juanek betidanik izan du euskararen 
aldeko jarrera. «Garai batean esaten nuen, 
nik ez jakin arren, euskaraz dakiten bi 
ala  ba eta biloba bat eman dizkiodala 
eus  karari. Iruditzen zitzaidan horrekin 
asko egin nuela. Bestetik, euskara hain
bes te esparrutara iritsi dela ikusita –admi
nistrazioa, unibertsitatea, hezkuntza 
oro korrean...–, lasai egoteko modua zegoela 
pen tsatzen nuen. Baina ez da horrela. 

Be ne tan kezkatzen nau gero eta jende 
gehi agok jakin arren, gero eta gutxiagok 
era biltzen duela entzuten dudanean. Ez, 
ez da nahikoa euskaraz dakien jende asko 
egotea, euskara erabiltzen duen jendea 
behar da». 

Bere ustez, bada ‘automatiko’ moduko 
bat. «Ogia gazteleraz eskatuz gero, gaz
te le raz erantzuten dizute. Baina aldrebes 
ere gertatzen da, eta horrekin konturatzea 
kos tatu egiten zaigu. Betiko ohitura horiek, 
‘auto matiko’ horiek, aldatu egin behar 
ditugu». 

Juanek garbi dauka: «Nik askotan esa
ten dut. Txinan biziko banintz berrogeita 
hamar urtez, txinera jakingo nuen derrigor. 
Beharrezkoa izango nuelako. Aldiz, Euskal 
Herrian ez da gauza bera gertatzen eus
kararekin. Askotan ez da euskaraz jakiteko 
premiarik izaten. Pena ematen dit horrek». 

Erronkarena esperientzia bikaina izan 
da eta izaten ari da. «Niri balio izan dit 
kon  turatzeko ez dela nahikoa euskaraz 
ja kitea, euskara erabili egin behar dela. 
Ho  rretarako egoerak eta uneak sortu behar 
ditugu. Adibidez, pintxopotea euskaraz 
egitea edo tabernetan eta dendetan eus
kararen egunak edo tarteak zehaztea. Jolas 
modura, era dibertigarrian, inposatu gabe… 
Uste dut era horretan animatu daitekeela 
jendea euskaraz gehiago egitera». 

Bera haurra zenean ez zen euskararik 
entzuten Hernaniko kaleetan. Orain, askoz 
gehiago entzuten da, baina nahi baino gu
txiago hala ere. «Ez badugu euskara latina 
bezalakoa bihurtzerik nahi, ikasi bai, baina 
ezertarako erabiltzen ez den hizkuntza bat, 
kontzientzia hartu eta jarrera aldatu behar 
dugu. Garrantzitsua iruditzen zait». 
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Gema Etxeberria Iparragirre

«Euskararekiko 
lotura betidanik  
hor izan dugu, 
gurasoei esker»

Aita Astigarragakoa eta ama Idiazabalgoa. 
«Etxean beti euskara jaso izan dugu. In
gu    rune euskaldun handia daukat, baina 
ez erabatekoa. Adibidez, euskaraz egiten 
ez duen lagun min bat daukat. Eta lehen
gu suen artean ere askok euskaraz egiten 
dute, baina beste batzuek ez, bikotekideen 
eraginez edo». Gema Etxeberria Iparragirre 
Langile ikastolako irakaslea da eta hiru 
erron ka jarri zizkion bere buruari urtean 
barna.

«Lehen erronka oso xumea zen. Betida
nik joan izan naiz depilatzera emakume 
ba   tengana, aspalditik ezagutzen dugu 
el   kar eta beti gazteleraz egin izan dugu. 
Bai na konturatu nintzen bere ulermen 
mai la oso ona dela, bikotekidea ere eus  kal 
duna duelako. Berarekin adostu nuen nik 
euskaraz egingo niola beti. Berak, ba tzu
e tan euskaraz eta besteetan, gazteleraz. 
Ni ez nengoen horretara ohituta, baina 
po likipoliki joan naiz ohitura hartzen. Eta 
ho rrela jarraitzen dugu; nik euskaraz egiten 
diot. Berak esaldi xumeak edo motzak eus
karaz esaten ditu eta luzeago aritu behar 
du enean, gaztelerara pasatzen da». 

Gema Langile Ikastolako Euskara Ba
tzor deko kidea da eta urteen joanean 
izan  dako bileren harira, bere baitan 
gau  zak mugitzen ari zirela konturatuta 
ze goen erronka etortzerako. «Pixkanaka 
kon tzientzia hartzen ari nintzen eta ni re 
kabuz erabaki batzuk hartzen egu ne ro
ko an. Depilatzen nauen emakume horri 
aipatu nion erronkaren kanpaina jarriko 

zutela martxan eta berarekin euskaraz 
egin nahiko nukeela. Ondo iruditu zitzaion 
hasieratik eta emaitzak onak izan dira, lor
tu dugu gure arteko hizkuntza ohiturak al
datzea». Elkarrizketa asimetrikoak gero eta 
erosoago gertatzen direla uste du Gemak. 
«Uste dut gero eta samurragoak egiten 
zaizkigula elkarrizketa mota horiek». 

Bere bigarren erronka: Euskal Herriko 
denda, taberna, bulego… toki horietan 
guz  tietan beti lehenengo hitza euskaraz 
egi tea. «Lehengo urteko udan Poliklinikan 
biz pahiru kontsultara joatea egokitu zi
tzai  dan. Eta konturatu nintzen euskaraz 
dakitela askok eta askok. Ez da gauza bera 
gertatzen Quiron klinikan. Horra joaten 
naiz urtero eta askok ez dakite euskaraz. 
Baina Poliklinikan ezusteko polita hartu 
dut. Leihatila desberdinetan, kontsulta 
desberdinetan, askok eta askok euskaraz 
dakite». Euskarak konplizitatea sortzen 
duela garbi dauka Gemak. «Askotan mu
gak gure buruan bertan daude. Auskalo 
zergatik ez dugu euskaraz egiten egoera 
jakinetan edo segituan gaztelerara pasa
tzen gara. Lehen, toki batera sartzen 
nin       tzenean, itxuraren arabera euskaraz 
ba   ze kiten edo ez asmatzen saiatzen 
nin   tzen. Lehen hitza egin aurretik, asma
tze  ko ariketa horretan aritzen nintzen. 
Orain, berriz, lehen hitza euskaraz egiten 
dut. Donostiako denda handi askotan 
den dariek euskaraz badakite, adinagatik 
jakin behar dutelako. Beste gauza bat da 
euskararekin daukaten jarrera». 

Hirugarren erronka, familia mailakoa: 
lehengusuen artean euskaraz egitea. 
«Jen   de askok dauka gaztelerara oso erraz 
pasatzeko joera. Euskaraz hasi eta se gi    tu 
an gaztelerara. Horixe gertatzen da nire 
le hengusuen artean ere. Horregatik erron
ka horixe jarri nuen: lehengusuen ar tean 
eus karari eustea. Ez dute gazteleraz egiten 
euskaraz ez dakitelako, joera hori dutelako 
baizik. Eta hor aritzen naiz ni eu tsi eta eutsi. 
Ez naiz deseroso sentitzen paper horretan, 
badakidalako beraiek pri meran ulertzen 
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di datela euskaraz egiten dudanean». 
«Niri asko lagundu dit Euskara Batzor

dean parte hartu izanak eta herri mailako 
bileretan aritu izanak. Hor kontzientzia har   
tu dut eta jarrera aktiboagoa izaten la gun
du dit». Lehen hitza beti euskaraz eta aha   lik 
eta gehienetan euskarari eustea. Ho rixe, 
Gemaren ustez, jarrera aktiboa. 

Gema Etxeberriak ez zuen ikastolan 
ika si, gazteleraz ikasi zuen. «Etxean jaso 
dut nik euskararen aldeko jarrera. Ai tak eta 
amak betidanik transmititu di gu te eus
ka   raren aldeko jarrera. Nire amak 92 urte 
ditu eta betidanik izan du eus ka ra re ki ko 
atxikimendua. Hori etxean jaso dugu». 

«Ni Lizeaga auzoan bizi nintzen. Umea 
nin tzela, auzoan gehienak kanpotarrak 
zi    ren. Langileen auzoa zen Lizeaga eta ge hi
e nak kanpotik etorritakoak. Gu re gurasoak, 
be rriz, baserritarrak. Se ku   lako kontrastea 
zen. Nik buila egiten nion leihora; ‘attaaaaa, 
bota soka’ Eta An daluziako eta Extre madu
ra ko bizi la gu nek ‘¿niña, qué tú dices atta?’. 
Kon  traste hori daukat gogoan. Etxean beti 
euskaraz egiten genuen eta gazteleraz ka
le an ikasi genuen noski». 

Ez ziren ikastolara joan etxean sol da    ta 
bakarra zegoelako. «Gay Mur eskolan ikas   
ten genuenen artean oso gutxi gi nen eus

kal dun zaharrak. Gure etxe an beti euskaraz 
egiten zen, baina mo  du na turalean, artean 
ez genuen kon tzien tziarik. Nik hamahiru 
urte nituenean hil zen Franco eta geroztik 
har tu nuen kon tzien tzia. Baina gure etxe
an beti entzun ditugu euskararen alde ko 
mezuak eta Francoren kontrakoak. Gura
so ak baserritarrak ziren, euskaltzaleak, 
ber tsozaleak… Institutu garaian hasi ginen 
kon tzientzia hartzen, abertzaletasunera 
ger turatzen… kontzientzia gerora etorri 
zi tzai gun, baina euskararekiko lotura beti
danik hor genuen, gurasoei esker». 

Euskalduna izanagatik, euskaraz alfa
betatu gabea zen eta alfabetatzera joan 
zen taldetxo bat EUTGra. «Gozamena izan 
zen. Aditzekin pixka bat zoratzen ginen 
arren, sekulakoa izan zen euskal literatura 
deskubritzea, euskaraz irakurri ahal izatea… 
Gazteleraz ikasi genuenez, literatura espai
nola ezagutzen genuen, baina hemengoa 
ez. Gogoratzen naiz gozamena izan zela». 

Gema Etxeberriak orain pozik ikusten 
du Lizeaga auzoa bera nola euskaldundu 
den, eta baita Hernani bera ere. «Oraindik 
asko dago egiteko, baina gu haurrak gine
nean baino euskara gehiago entzuten da 
kalean». 

BAIETZ HERNANIK!



31

A
rg

az
k

ia
re

n
 e

g
ile

a:
 M

u
xi

ka

U
R

K
O

 A
P

A
O

LA
Z

A
 A

V
IL

A

EUSKARA ARI DU



32

Urko Apaolaza Avila

«Erronka zehatza 
izan arren, beste 
egoera batzuk ere 
kutsatu egiten ditu 
eta saiatzen zara 
euskarari eusten 
erronkatik kanpo»

Urko Apaolaza Avila hernaniarra da, 40 
urte ditu, historialaria da eta Argian da bil 
kazetari. «Hasieratik eman zidaten erron ka
ren berri, ekimenaren aurpegi publiko edo 
izateko gonbitea egin zida telako. Au   rretik 
izan zen antzeko esperimentua, as  tez as te
koa, eta hor ere parte hartu nuen. Ha sie ra
ko hartan nire amarekin euskaraz egi teko 
erron ka hartu nuen». 

Urkoren ama nerabe zela etorri zen 
be re gurasoekin Extremaduratik Hernanira 
eta ez zekien euskaraz. «Gure amak eus ka
raz ikasi zuen gu jaio eta gero. Hain justu, 
gu rekin euskaraz hitz egin nahi zuelako 
hasi zen ikasten. Gaueskolan eta ahalegin 
han dia eginez ikasi zuen. Baina askotan 
ger tatzen den bezala, haurrak izateari utzi 
ge nionean, pixkanaka, amarekin euskaraz 
egi teko ohitura galdu genuen. Eta erronkak 
ohitura horri buruz hausnartzeko eta horri 
buelta ematen saiatzeko aukera eman zi
dan. Pentsatu nuen, ‘gure amak sekulako 
aha legina egin zuen gurekin euskaraz hitz 
egiteko eta guk ere zerbait egin beharko 
du gu ohitura horri eusteko’. Eta nik ere 
aha legina egitea erabaki nuen». 

Erronka zailenak horiek izaten dira, hur
bi len daudenekin egiten direnak, hizkuntza 
ohiturak oso sustraituta egoten baitira ger

tu ko harreman horietan. «Nahiko ondo ate ra 
zen. Egia da ama ere asko ahalegindu de la 
eta lortu dugula une askotan gure ha   rre 
ma  na euskarara ekartzea. Ez erabat, zu   ri  tik 
beltzera batbatean aldatzea ez bai ta erra
za, baina kontzientzia aldatzea lor tu dugu. 
Ez da astebeteko kontua, hor egi ten den 
hausnarketak gerora ere irauten du. Ama 
re kin ari naizenean, askotan akor da tzen 
naiz erronkarekin. Eta maizago egiten diot 
euskaraz eta luzeago eusten diot eus karari».

Aita euskalduna eta ama, euskal dun dua. 
Langile ikastolako ikasle izandakoa da Urko. 
«Haurtzaroan euskaraz egiten genuen, baina 
nerabezaroa iristean, gau zak aldatu egiten 
dira. Nire ingurua ez da erabat euskalduna 
izan, gazteleraz ere egiten genuen. Lagun 
berriak egiten di tu zu, batzuekin gazteleraz 
egiten duzu… hala ere, nahiko euskalduna 
izan da nire in  gurua. Amaren familiaren 
aldetik, ez. Ho riek nahiko erdaldunak izan 
dira. Nire abue lok eta abuelak ez zekiten 
euskaraz. Ize baosabek ere ez dakite. Nire 
amaren fa milian egiatan euskaraz ikasi eta 
egiteko saiakera egin duen bakarra nire ama 
da eta hori estimatzekoa da. Aitaren familia, 
berriz, kalekalekoa da eta askok euskaraz 
jakin arren, betidanik izan dute gaztelerara 
jotzeko joera. Familia bazkarietan eta, erda
ra ra jotzeko joera dute. Haurrei euskaraz 
egi ten diete beti, baina helduen artean ez 
hainbeste. Hernanin asko gertatzen da hori». 

Bigarren erronka norabide horretan 
egin zuen Urkok: Familia jatorduetan eus
ka  rari eustea. «Ez da erronka erraza izan. 
Fa milian badira euskaraz ez dakitenak eta 
horiek tartean daudenean, zaila izaten 
da beti euskarari eustea. Saiatu naiz eta 
tri kimailu batzuk ere erabiltzen ditut; 
tar teka gazteleraz hitzen bat esan haria 
non dik doan harrapa dezaten, tarteka la
bur pentxo bat egin gazteleraz… baina ez 
da erraza eta nekagarria ere gerta daiteke. 
Gai nera, etxekoak eta senideak direnean, 
de se rosoegi sentituko diren beldur zara 
eta ez duzu egoera hori sortu nahi. Gai
ne ra, kontuan izan behar da kasuistika 
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desberdinak daudela; batere ez dakitenak 
eta kontzientziarik ez dutenak, euskara 
ikas ten saiatu direnak eta ilusioz hartzen 
dutenak zuk euskaraz egitea…». 

Familia jatordu horiek ez zirela egunero 
ger tatzen konturatuta eta bere erronka 
den boran gehiegi zabaltzen zela ikusita, 
bes te erronka bat hartu zuen: kirol taldean 
eus karaz egitea.

«Oso motibagarria izan da, ez hainbeste 
nik egin dudanagatik, taldean topatu du   da  
na ga tik baizik. Nik lehen errugbian jo ka   tzen 
nuen eta orain beteranoen taldera buel 
ta  tu naiz. Errugbian giro nahiko erdal du  na 
zegoela gogoratzen nuen. Pertzepzio ho ri 
neukan, behinik behin. Eta bueltatu nai
ze nean, giro oso euskalduna topatu dut. 
Al daketa handia ikusi dut alor horretan 
eta oso pozgarria izan da. Nire erronka zen 
errug  bi taldean ahalik eta gehien euskaraz 
egi tea eta nahiko erraza izan da, egia esan. 
Ezus teko polita izan da». 

Beste egoera batzuk  
kutsatzen dira

Apaolazaren ustez, erronkaren antzeko 
esperimentuak baliagarriak dira euskal du
nak ahalduntzeko. «Finean, erronka ze ha
tza izan arren, beste egoera batzuk ere 
ku tsa tu egiten ditu eta saiatzen zara ahalik 
eta gehien euskaraz egiten eta euskarari 
eus ten. Horren kontzientzia hartzen duzu 
eta saiatzen zara erronkatik kanpo ere 
jarrera horri eusten». 

Euskaraz ez dakienaren jarrera ere al
datu dela uste du. «Adibidez, elkar te an 
egin genuen azken bileran, gai kora pi la
tsu enak ere euskaraz landu ziren. Se ku la ko 
poza eman zidan. Normalean, gaiak zai
lagoak edo delikatuagoak direnean, se gi
tuan pasatzen gara gaztelerara ‘denok uler 
dezagun’. Egia da jende gazteagoa ari de la 
sartzen elkartean eta hori igartzen de la. 
Baina harrituta geratu nintzen bilera osoa ia 
erabat euskaraz egin zelako. Tar te an bazen 

ulertzen ez zuen baten bat eta sekulako 
umiltasunarekin eskatu zuen laburpen bat 
egiteko gazteleraz. Zerbait lortu dugula 
pentsatu nuen, pauso batzuk aurrera eman 
ditugula. Sentsazio ederra izan zen». 

Elkarrizketa asimetrikoak gero eta na 
turalago egiten ote diren, sentsazio hori 
ere ari da zabaltzen. «Nik amarekin lehen 
dik askotan izan ditut elkarrizketa asi me
trikoak eta nahiko naturalak egiten zaiz kit. 
Ikasi dudana da, taldean hizketan egon eta 
tartean euskaraz ez dakien baten bat baldin 
badago, tarteka hari keinuren bat egiten, 
hitzen bat edo esaldiren bat gazteleraz, 
haria harrapatu dezan. Bai na saiatzen naiz 
bakar batek ez dezan bal din tzatu taldearen 
hizkuntza. Ez da erraza, bai na badira moduak 
eta horietan saiatzen ari naiz». 

Urkoren esanetan, berea nahiko be lau nal
di euskalduna da. «Sentsazioa dau kat hiz kun
tza ohituretan ere faseak iza ten direla. Aka so 
fase bat izan da gure belaunaldikoek gaz te le
raz gehiago egin duguna, baina iruditzen zait 
berriro buel tatu garela euska ra ra. Ez dakit, 
nire irudi pena hori da». 

Hernani herri erdaldun samarra ote den. 
Hori maiz esaten dena eta sumatzen dena. 
«Egia da hori, baina gure herriko soziologia 
ulertu beharko genuke. 

Hernanira migratzaile asko etorri 
zen 60ko eta 70eko hamarkadetan eta 
he rrian nahasketa handia dago. Eta 
horrek, zalantzarik gabe, eragina izan du 
bertako hizkuntza ohituretan. Baina niri 
oso aberatsa iruditzen zait, oso baikorra, 
Hernanin eman den nahasketa hori. 
Hemen ez da sortu aparteko ghetorik, 
migrazioa herri guztian diluitu egin zen 
eta horrek aberastasuna ekarri zuen. 
Eta auzo guztietako gazteak ikastolatik 
pasatakoak dira eta euskaraz badakite. 
Niretzat hori aberatsa da. Egia da, era 
berean, datuak begiratuta orain dena 
baino euskaldunagoa izan daitekeela. 
Uste dut badagoela buelta bat eta lortu 
dezakegula». 
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Conny Beyreuther

«Batzuetan oso 
bortitza egiten zait; 
ni saiatzen naiz 
behin eta berriz 
euskaraz egiten 
eta gazteleraz 
erantzuten didate»

«Lagun batek eman zidan erronkaren berri. 
Berak erronka bat hartu zuen: gu bion 
ha rremana euskarara eramatea. Orduan 
pen tsatu nuen nik ere erronka bat hartu 
behar nuela eta halaxe egin nuen: lanean 
eus karaz hitz egitea». 

Conny Beyreuther alemaniarra da, bai
na badira hogei urte Euskal Herrian bizi 
dela. «Truke baten ondorioz etorri nintzen, 
berez, gaztelera ikasteko. Urtebeterako 
eto  rri nintzen eta nire asmoa zen ondoren 
Ku   bara joatea. Baina, azkenean, Euskal 
He   rri an geratu nintzen. Egia da hona 
eto   rri nintzenean ikasi nuen lehen hiz
kun tza gaztelera izan zela. Ikastaro gutxi 
ba tzu e tan parte hartu nuen, baina, batez 
ere, be ha  rra gatik ikasi nuen. Ez duzunean 
bes te erremediorik, hizkuntza bat bizitzeko 
behar duzunean, ikasi egiten duzu». Hala 
ere, jakitun da gaztelera ikasteko sen ti tu ta
ko beharra eta euskara ikastekoa ez direla 
mai la berekoak. Euskararik gabe ere bizi 
zaitezke Euskal Herrian. Gaztelerarik gabe, 
nekezago. 

Euskarak presentzia izan du bere bizi
tzan Euskal Herrira iritsi orduko, mugitzen 
zen lan giroan eta lagun giroan pisua zue
lako. Hasiera samarretik ikasi zuen oina
rriz ko euskara eta azken urteotan ikasketa 

ho rre tan asko sakontzen ari da. «Hasieratik 
jende euskaldunarekin izan dut harremana 
eta hasieratik euskararen kontzientzia izan 
dut. Nire lagun euskaldunekin harremana 
euskaraz egiteko nahia izan dut beti eta 
horregatik ari naiz euskara ikasten. Gainera, 
asko gustatzen zait euskara». 

Hasieran akaso ez zen hainbeste kon
tu  ratzen, baina denborarekin gero eta 
garbiago sumatu izan du norbaitek bere
ga tik euskaratik gaztelerara salto egiten 
du e nean. «Nik hasieratik izan dut euskara 
ikas teko asmoa eta gogoa. Kultura maite 
dudan moduan, hizkuntza ere maite dut 
eta garbi izan dut euskara ikasi behar nu
ela». Azken hiruzpalau urteetan serio samar 
ari da euskararekin, modu jarraituan, eta 
emaitzak bistakoak dira. 

Alabarekin alemanieraz egiten du, ama 
hizkuntza hori duelako. «Ezin dut berarekin 
beste hizkuntza bat hitz egin, nire ama 
hiz  kuntza ateratzen zait modu naturalean. 
Eta, gainera, beretzat aberastasuna da. Ge
ro eta hizkuntza gehiago jakin, hobe».

Esanda bezala, lan arlora eraman zuen 
erronka Connyk. Lanean euskaraz egitea, 
horixe bere buruari jarritako desafioa. «Beti
danik nire kuadrillak euskaraz egiten dit eta 
nik ahal dudan neurrian erantzuten dut. 
Baina lanean, ez zen gauza bera ger    ta
tzen. Jendea, hobebeharrez edo ni la gun
tzearren, erraz pasatzen zen gaz te le ra ra. 
Baina euskaraz oso ondo ulertzen dut, 
nahiz eta hain ondo ez hitz egin. Ahalegina 
egin nahi nuen eta euskaraz egin lanean». 

Erronka primeran joan da. Lortu du la
ne ko hizkuntza ohiturak aldatzea, bereak 
eta ingurukoenak. Lankideei eskatu zien 
me se dez euskaraz egiteko berari eta in
gu  ruan eragina izan du bere erronkak. 
«Oso baikorra izan da. Nire inguruan 
eus kara nagusitu da eta hitz egiten ez 
du ten batzuek ere ahalegina egiten dute 
orain. Polita izan da. Lankideen artean lau 
erronkalari ginen, bakoitza bere erron ka
rekin, eta hori ere polita izan da, giro bat 
sortu du. Talde lanaren antzekoa izan da, 
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kontzientzia zabaltzen lagundu du. Hiz
kuntza ohiturak aldatu dira eta horiei 
eusten ari gara orain». 

Connyren ustez, erronka baikorra izan 
da eta lagundu du kontzientzia hartzen. 
«Niri, pertsonalki, ez zait gustatzen mar ka
rik eramatea, txaparik edo antzekorik. Nire 
erron ka pertsonala da eta ez zait gustatzen 
hori bistan erakustea. Erronka hartu nuen, 
baina bereizgarririk ez. Baina horrelako 
eki menak oso lagungarriak eta baliagarriak 
iru ditzen zaizkit». 

Bere iritziz, Hernanin posible da eus
karaz bizitzea. «Burbuila desberdinak 
be reiz ten ditut, bakoitza bere hizkuntza 
ohi tura propioekin. Baina euskaraz egiteko 
aukerak badaude, nahiz eta horretarako 
ahalegina egin behar den». Etorkinen 
kasuan, euskaldunak erraz egiten omen 

du euskaratik gaztelerara. «Euskaraz 
tra  kets samarra zarela konturatuz gero, 
se gituan aldatzen dira gaztelerara. Odola 
ematera joaten naizenean, adibidez, nik 
beti euskaraz egiten dut eta erizainak 
beti gazteleraz egiten dit, nahiz eta bera 
euskalduna izan. Jendeak pentsatzen du 
gaztelerara aldatuz gero, niri laguntzen 
ari direla, euskaraz mantso edo trakets 
sumatzen nautelako. Baina horrela ez 
didate laguntzen nire euskara hobetzen. 
Hor mentalitate aldaketa bat eman behar 
da. Batzuetan oso bortitza egiten zait; ni 
saiatzen naiz behin eta berriz euskaraz 
egiten eta gazteleraz erantzuten didate, 
pentsatuz bezala, ‘zu ez zara hemengoa, 
zergatik horrelako ahalegina euskararekin? 
Bertakoak baino astunagoa ote zara?’». 
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Ttarla

Ttarla, 
euskararentzat 
arnasbide naturala

Amalia Elorza Izagirre eta Kattalin Artola 
Vazquez Ttarla dantza taldearen bueltan 
ari dira. Erronkaren berri ematera etorri 
zirenerako, bazuten egitasmoaren berri 
eta ez zitzaien zaila iruditu. «Ttarla dantza 
taldearen baitan euskararen erabilera ez 
da gatazkarako gai bat izan inoiz. Guk 
eus karaz egiten dugu beti, oso modu na
tu ralean, eta sekula ez dugu arazorik izan 
horrekin». 

Hizkuntza ohiturak txertatuta eta ondo 
txertatuta dituzte, nahiz eta aurretik ez 
zu ten sekula horren inguruan hausnartu. 
Erron kak, akaso, horretarako balio izan die 
ge hien, hizkuntza ohitura horien erroetara 
begiratzeko.

«Ttarla dantza taldea komunitate han
dia da. Neskamutiko asko ibiltzen dira 
ber tan eta beren gurasoak ere ko mu ni
ta  te  ko parte dira. Gure artean, ira kas le en 
ar te an, beti euskaraz egiten dugu. Hau rre
kin, noski, euskaraz. Eta guraso ia denekin 
eus karaz egiten dugu, normalean gurasoak 
gu gana euskaraz zuzentzen direlako eta 
hitz egin ez arren, ulertzen dutenak as
ko direlako. Mezu guztiak ere euskaraz 
bida ltzen ditugu. Baina hori guztia natu
ral  tasunez egin dugu, horren inguruan 
haus nartu gabe. Pentsa, gertatu izan zai gu 
guraso batek mezu bat gazteleraz bi dal
tzea eta guk euskaraz erantzutea. Ez tal de
a ren erabaki bat dagoelako horren atzean, 
modu erabat naturalean horrela ateratzen 
zaigulako baizik. Baina inoiz ez dugu ara
zo rik izan horrekin. Zorionez, Ttarlaren 
bai tan oso anitzak gara eta askotariko 
jen dearengana iristeko aukera daukagu. 

Erronka norabide horretan bideratu dugu». 
Esan bezala, Ttarla dantza taldea 

oso euskaldun kokatzen da munduan, 
ez horrela erabaki duelako, horrela bizi 
duelako baizik. Nahi gabe bezala, haus
nartu gabe bezala, euskal burbuila bat 
sortua dute Ttarlan. «Guk ez dugu inoiz 
galdetu gure oharrak edo azalpenak eus
karaz edo gazteleraz nahi ote dituzten 
gu rasoek. Guk euskaraz egiten ditugu eta 
kito. Gurasoek ere hori espero dutela iru
ditzen zaigu, gu euskaraz aritzea. Eta egia 
da ulertzen ez dutenean, topatzen di tuz
te la beren bideak; beste norbaiti galdetuta 
edo ta zuzenean gugana etorrita. Ez dago 
ara zo rik. Haurrek ere oso garbi daukate 
Ttar lan euskaraz egiten dela. Ez dago 
zalantzarik». 

Euskara Ari Du taldekoak gerturatu 
zi renean, ez zuten erronkarik hartu talde 
be zala, ez zutelako hizkuntza ohiturak 
alda tzeko beharrik sumatzen. Ttarlakoa 
ko munitate handia izanik, tamaina hori 
balia tu nahi izan zuten ahalik eta jende 
gehie narengana eramateko erronkaren 
ideia. Horixe beraien ekarpena. «Guraso 
askorengana eta guraso mota askorengana 
iristen gara eta hor egin dugu lana, erron
kari oihartzuna ematen». Eta, noski, edo zein 
ekitalditarako dantzariak behar zi tuz     te ne 
an, Ttarlakoak beti prest. «Finean, guk zer 
eskaini dezakegu? Dantza. Behar zen eki
taldi guztietan parte hartu dugu eta bai ta 
kanpainako abestiaren bideoklipean ere». 

Interesgarria da, oso, Ttarlaren hizkun
tza politika; inprobisatuta eta oso modu 
naturalean jositakoa. Zergatik ger ta tu 
den horrela? Akaso inork inoiz ez due
la ko zalantzan jarri Ttarlaren jar du ne an 
hizkuntza naturala euskara dela; aka so 
Ttarlako irakasleak borondatez ari tzen 
direlako haurrekin lanean eta ko mu ni ta
te ak ulertu duelako arauak haiek jartzen 
di tuz te la; akaso erabat modu naturalean 
egin dutelako eta inoiz ez delako gatazka 
iturri izan. «Egia esan, badira beste gai 
asko gatazka sortzen dutenak. Euskarak, 
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berriz, ez du inoiz gatazkarik sortu. Eta egia 
da jendeak ere sentitu duela askatasuna 
guregana gazteleraz hurbiltzeko. Baina 
jen dea askoasko saiatzen da gurekin ha
rremana euskaraz egiten eta, ezin denean, 
gaz  telerara jotzen du, bigarren aukera 
bezala». 

Ttarla dantza taldea oso espazio eus
kaldunetan aritzen da normalean, bateko 
dantzari festa, besteko omenaldi eta eki tal
di. Eta Hernaniko haurrek euskaraz egiten 
dute, Ttarlan behinik behin. 

Kattalinek 24 urte ditu eta Amaliak, 20. 
«Niretzat euskara dena da. Jaio nintzenetik, 
horixe sentitu dut nire hizkuntza. Etxean 
ere horrela eman didate eta oso modu na
tu ra le an bizitu dut euskararekin dudan ha
rre mana. Ezin zuen bestela izan», kontatu 
du Amaliak. 

«Iruditzen zait gure belaunaldia oraindik 
ez dagoela hain kutsatuta. Gu baino gaz te
a  goek, teknologia berriekin oso lotu ta, erra
za go jotzen dute gaztelerara. Egia da ne ra
be zaroan askok jotzen du te la gaztelerara, 
gau za batzuk esateko bi zia goa delakoan. 
Baina ez da nire kasua. Hala ere, onartu be
har dugu baditugula gaztelerazko esa mol
de batzuk erabat txertatuta gure eus karan; 
‘pues’, ‘sin más’ eta horrelakoak. Hori egia 
da», gaineratu du Kattalinek. 

Hartara, erronkak balio izan omen die 
horrelako gauzekin konturatzeko; nola be
ren euskaran gaztelerak presentzia daukan, 
noiz eta zergatik erabakitzen duten gaz te
le raz egitea lehen hitza –espazio ez se gu
ruetan–, beste era batera egin ote dai te
keen… 

«Egia da, hala ere, gurekin ikastolan ibi

litako batzuek gazteleraz egiten dutela na
gu siki. Gurekin beti euskaraz, baina haiek 
sor tu dituzten beste espazio batzuetan, 
bes  te lagunarte batzuetan, gazteleraz. 
Eus  kararen aldekoak diren arren, oso erraz 
jo  tzen dute gaztelerara. Horren jakitun ere 
ba ga ra». 

Esanda bezala, Ttarlakoak bereziki 
saiatu dira jendea erronkara ekartzen. «Oso 
zaila izan da jendea erakartzea. Jendeari 
asko kostatzen zaio konpromisoa hartzea. 
Gure lagun batzuei, guk geuk bete behar 
izan diegu izena emateko papera, bestela 
ez zuten egingo. Nekagarria izan da. Ge ro, 
Euskaraldia etorri zenean, erabat ha rri tu
ta geratu nintzen. Herriko erronkara batu 
ez ziren asko, herriko erronkaz ar du    ra tu 
ez ziren asko, topera ibili ziren Eus ka ral
di arekin. Niri horrek mina eman zi dan», 
aitortu du Kattalinek. 

Arantzak arantza, balorazio erabat 
bai  ko rra egiten dute. «Guri asko lagundu 
digu kontzientzia hartzen. Beste borroka 
ba tzuetan gertatzen den bezala –femi nis
moan–, egitasmoak indartu eta ahaldundu 
egin gaitu. Euskara jakiteak eta euskaraz 
ari tzeak ematen duen identitate horrekin 
kon tzientziatu gara. Eta Ttarlan orain arte 
egin dugun guztia, modu naturalean eta 
haus nar tu gabe, balioan jartzeko balio 
izan digu. Orain arte ez ginen jabetu gure 
dinamikak oso onuragarriak direla eus
ka ra ren tzat eta horrekin jabetzeko ba lio 
izan digu. Ttarlan askotan hamaika ga
taz ka izaten ditugu, askotariko gaiekin, 
eta behintzat badugu zerbait erdian jarri, 
balioa eman eta modu baikorrean na bar
mentzeko. Hori ere garrantzitsua izan da». 
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Ixiar Pagoaga eta  
Txemi Apaolaza

«Denboran  
iraungo duen 
zerbait asmatu 
behar dugu»

Ixiar Pagoaga eta Txemi Apaolaza ere 
ani  matu dira erronkara, euskarak hori eta 
gehiago behar duela konbentzituta dau
de lako. Erretiroa hartuta daude biak, baina 
as kotariko militantzian dabiltza oso bizi, 
as kotariko Hernani euskalduna josteko la
ne an. 

Txemi Apaolaza antropologoa da eta 
ira  kas  kun tzan luze aritua. «Nire erron ka izan 
da inguruko lagunekin, kuadrillakoekin, 
eus    ka  raz egitea. Kontua da guk gure 
ha    rre   ma na gazteleraz sortu genuela, 
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nahiz eta euskaraz jakin, eta horregatik 
asko kostatzen da ohitura hori aldatzea. 
Ahalegin kontzientea egin dugu gure ha
rre mana euskarara ekartzeko». 

Txemi hernaniarra da eta 70 urte ditu. 
Ama urretxuarra zuen, euskalduna. Aita, 
ara barra. «Aitak ulertzen zuen eta etxean 
eus karaz egiten genuen normalean. Gero, 
aita gorra geratzen hasi zen eta gaztelerara 
jo behar izan genuen. Nik senide asko ditut 
Zumarragan eta haurra nintzela askotan 
ego ten nintzen izeba gazteenarekin eta 

amo narekin, eta haiekin beti euskaraz egi
ten genuen. Hernanin, ni haurra nin tzel a, 
gaztelera zen nagusi. Biteriko eskoletan 
ikasi nuen, dena gazteleraz. Auzoan bazen 
baten bat euskaraz zekiena, baina gure ar
tean beti gazteleraz egiten genuen. Ho gei
taka urterekin paperfabrikan hasi nintzen 
lanean eta han euskaraz egiten genuen. 
Han denak baserritarrak ziren, kanpotar 
gu txi zegoen, eta euskara zen hizkuntza 
na gu sia. Fabrikan ez da hizkuntza asko 
behar, lanaren inguruko hitzak eta azal
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pe nak bakarrik, eta hizkuntza ez zekienak 
ere horiek euskaraz ikasten zituen. Behin 
fa bri katik aterata, gutxiago entzuten zen 
euskara». 

Tartean, hamabi bat urte eman zituen 
Hernanitik kanpo; zortzi urte ikasten, bi 
urte soldaduskan eta beste bi urte, kar tze
lan. «Hernanitik atera nintzen hamahiru 
urte nituela eta hogeita bostekin bueltatu 
nin tzen. Bueltatu nintzenean, egoera lin 
guis ti ko oso desberdina topatu nuen. Jen
dea kontzienteago zen euskararen ga rran
tziaz eta euskaraz egiteko ahalegina egi ten 
zuen. Jende asko hasia zen gaues ko  lan 
ikasten. Euskaraz irakurri eta idatzi nahi 
genuen, baina analfabetoak ginen eta ikasi 
egin nahi genuen. Diktadura bukatu zen, 
kontzientzia politikoa indartzen hasia zen, 
kontzientzia hori kulturarekin eta hiz kun
tza re kin lotuta zegoen... prozesu oso bat 
ger tatzen ari zen. Bakoitzak intentsitate 
des berdinarekin bizi zuen prozesu hori, 
bai na gertatzen ari zen». 

Euskararekiko kontzientzia hartzea pix 
ka na ka ko ariketa izan zela uste du Txe  mik. 
«Testuinguru jakinean mugituz, pix ka na ka, 
konturatzen zara posible ez ezik, be ha
rrez ko a ere badela euskara erabiltzea eta 
eus  ka ra ren alde egitea. Egia da gaztetatik 
gaz te le raz bizitako harremanak euskarara 
ekar tzea ez dela beti erraza, batzuekin 
bes te ekin baino errazagoa hala ere. Baina 
kasu askotan lortu dugu eta pentsatzen 
ge nu ena baino askoz naturalagoa izan da, 
gainera». 

Txemi Apaolazaren ustez, hizkun tza ohi
turak oso lotuta daude testu ingu ru a  re kin. 
«Fabrikan zergatik egiten nuen eus  karaz? 
Ingurua euskalduna zelako eta era bi le ra 
hori erraztu egiten zuelako. Au zo an zer
ga tik gazteleraz? Inguruan hiz kun tza hori 
zegoelako. Testuinguru hori aldatzeak aha
le gi na eskatzen du, hori da kontua». 

Hernanin migrazio mugimendu ga
rran tzitsua gertatu zen 60ko eta 70eko 
hamarkaden bueltan. Bada eus ka ra ren 
erabilera eskasa fenomeno horri le po ra

tze   ko joera. «Nik ez dut uste migrazioak ho
rre  tan parterik duenik. Gainera, ezagutzen 
di tu dan migratzaileek ahalegina egin dute 
euskara ikasteko, lehen bezala orain. Al diz, 
euskaraz ez dakiten bertako asko eza gu
tzen ditut inolako ahaleginik egiten ez 
du te nak», iritzi dio Txemik.

Gure hizkuntza  
zaintzeko alferkeria

Ixiar Pagoaga ere bat dator iritzi horrekin. 
«Garbi dagoena da migratzaileak ez direla 
sekula eredu. Eredu beste batzuk izaten 
dira, beste batzuk izaten dira imitatzen 
direnak. Gertatzen dena da erraza dela 
errua migratzaileei leporatzea. Erronkaren 
neurketan Kaxkoa ageri da parte hartze 
handiena izan duten auzoen artean. Eta 
Kaxkoan migratzaile asko dago. Datu esan
guratsua da. Nik garbi daukat euskara 
ahul tzen duena gure hizkuntza zaintzeko 
dugun alferkeria dela; gure hizkuntza eta 
kultura lehen lerroan jartzeko ezintasuna 
eta alferkeria». 

Ixiar Pagoaga Mutrikukoa da eta base rri
ta rra. «Lau urte eman nituen Madrilen, baina 
ez nuen hizkuntzarik galdu. Oso euskalduna 
izan naiz beti. Niretzat berezkoa izan da beti 
euskaraz egitea, gazteleraz egitea askoz ge
hi a go kostatu izan zait. Euskal Herrira buel
tan, euskal munduan ibili naiz, haur eskolan 
eta ikastolan». 

Mutrikuko euskalkia jaioterrira hurreratu 
or duko edo mutrikuarren batekin elkartu 
orduko pizten zaio. «Euskalkiarekin nahiko 
bu ru hau s te izan dut. Askok ez omen du 
en ten ditzen bizkaiera. Tira, interes pixka bat 
jarriz gero, berehala ulertzen da. Gogo ra
tzen naiz Madrildik bueltan, euskara az  ter
ke ta bat egin genuela. Hamabost bat lagun 
gi nen eta bik bakarrik gainditu genuen, 
tar te an nik. Horrek balio izan zi dan sinisteko 
nire euskara ona zela, ez zela txarra batzuk 
si nis ta ra zi nahi zidaten bezala». 

Ixiarrek 45 urte daramatza Hernanin. 
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Mutrikutik Hernanira asko aldatu zen bere 
paisaia linguistikoa. «Mutrikun dena eus
karaz egiten zen eta euskaraz egiten da. 
Hernanira etortzean, hemen gazteleraz 
asko egiten zela iruditu zitzaidan. Baina 
irakaskuntzan, bai haur eskolan eta bai 
gero ikastolan, euskara maite zuen jendea 
topatu nuen. Giro horretan oso ondo sen
ti  tzen nintzen. Nahiko analfabetoak ginen, 
bai na sekulako gogoa genuen euskaraz ira
kur tze ko, idazteko, hobetzeko, eta ikastaro 
asko egin genituen. Giro onarekin topatu 
nin tzen Hernanin». 

Ixiarrek erronka lagunei begira hartu 
zuen. Ulertu bai, baina hitz egiten ez zu  ten 
adiskideak hartu zituen helburu. «Erron ka 
zaila izan zen, baina asko ikasi nuen. Nire
tzat elkarrizketa asimetrikoen ideia osooso 
ona izan da. Lehen okurritu ere ez zitzaigun 
egiten aukera hori; nik eus karaz eta zuk 
erda raz. Nik asko ikasi dut erronkarekin eta 
ausar tu naiz dena eus ka raz egitera. Jarrera 
auto matikoa da dena eus karaz egitea». 

Ixiarren ustez, euskaraz ulertu bai baina 
hitz egiten ez duenaren jarrera ere aldatu 
egin da. «Garrantzitsua izan da jarrera al da  
ke ta hori. Nik uste dut jendea harrotu egin 
dela, zentzu onenean, eta euskaraz hitz 
egin ez arren, askok pozik hartzen dute zuk 
eus karaz egitea. Nik balorazio oso posi ti
boa egiten dut». 

Erronkaren ondorioak garbi sumatzen 
omen dira lagunarteko whatsapp taldean. 
«Lehen gazteleraz egiten zuten batzuek 
eta orain, denak euskaraz. Lagunarteko giro 
horretan denak animatzen dira me zu ak 
euskaraz idaztera. Oso baikorra da hori. 
What s appa oso tresna interesgarria iru di
tzen zait euskararen erabilerari dagokionez, 
mezu laburrak dira, zehatzak eta etengabe 
mezu garbia ari zara bidaltzen: nire 
hizkuntza hau da». 

Txemiren ustez, benetako erronka da 
horrelako ekimenen inguruan sortzen den 
giroa nola luzatu denboran. «Kanpainak 
bukatu egiten dira eta, bukatzean, zer? 
Denboran iraungo duen zerbait asmatu 
behar dugu, euskararen aldeko txipa akti
batuta mantentzeko. Egia da kanpaina 
horiek arrastoa uzten dutela, kontzientzia 
astintzen dutela, baina zerbait gehiago 
behar du euskarak». 

Ixiar Pagoagaren ustez, euskarari pres
ti goa eman behar zaio, horrek izan behar 
du bidea. «Haserretu egiten naiz gure 
kul  tu ra eta gure hizkuntza ez ditugulako 
ga  rran tzitsu jotzen, ez telebista publikoan 
ez jendartean ere. Euskaraz gaur egun oso 
gau za onak egiten dira, kalitateko lanak, 
eta lau katuk kontsumitzen ditugu. Eus ka
rari prestigioa eman behar diogu, horrek 
kezkatzen nau ni». 
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Amets Castrejana

«Konturatu naiz 
euskaraz egiteko 
ahalegina egiten 
dudanean, 
ingurukoen 
errespetua 
eta begirunea 
irabazten ditudala»

Amets Castrejana bilbotarra da, baina 
ba     di r a hiruzpalau urte Hernanin bizi dela. 
Du e la hamar urte baino gehiago atera zen 
Bil bo tik; lehendabizi Lapurdira eta, ondoren, 
Donostia ingurura. Errugbi jokalaria eta en
tre natzailea izan da eta horrek agindu ditu 
bere pauso asko. 

«Haurra nintzela gazteleraz ikasi nuen 
eta etxean eta inguruan beti gaztelera izan 
dut hizkuntza nagusia. Eskolan zerbait ika si 
nu en euskaraz, baina oso gutxi. Errug bia
re  kin Lapurdira joan nintzenean, nekien 
eus   ka ra apur hori erabili behar izaten nuen 
kasu askotan ingurukoekin ulertzeko. Be  ha
rra irakasle ona da. Han askotan ez neukan 
euskaraz egitea beste erremediorik. Gero, 
Gipuzkoa aldera etorri nintzenean, erabaki 
nuen euskara gehiago ikasi behar nuela, 
he men nire ingurua oso euskalduna zelako. 
Nirekin hitz egiten ari zirenean ez nuen 
hiz kun tza aldatzerik nahi, horrek deseroso 
sen tiarazten ninduen. Eta, gainera, asko 
gus  tatuko litzaidake euskaraz ondo hitz egi
tea. Horregatik eman nuen ikasteko pausoa. 
Ordura arte, Bilbon, ez nuen ingurune eus
kal du nik eta ez nuen euskara ikasteko be
harra sentitu. Baina Donostia inguruan eta 

Hernanin bai, euskararen beharra sentitu 
nuen». Eta ikasten hasita harritu egin omen 
zen bere buruarekin, haurtzaroko eus kara 
klase horiek uste baino biziago bai tzi tuen. 
Bai, hor barruan euskara zuela sentitu 
zuen. «Hitz egiteko arazoak nituen, baina 
uler tu uste baino gehiago egiten nuen. 
Gai  n e ra, Lapurdin ez neukan lotsaren ara
zo rik, euskaraz egiten nuen eta kito, nahiz 
eta hizkuntzari sekulako ostikadak eman. 
Eus karaz gaizki egitearen lotsa hori oso 
sentimendu indartsua da, asko pisatzen du 
euskaldun berriongan. Hori aldatzeko aha
le gina egin beharra dago». 

Amets Castrejanak ez du parte hartu 
Baietz Hernanik! erronkan. Ordurako, 
erron  ka etortzerako, bere barruan pausoa 
ema na zuen, bere hizkuntza ohiturak al da
tzeko erabaki sendoa hartua zuen. No la
bait, erronka betetzeko bidean zen da go
eneko. «Aurretik, 2016an egin zen tal de kako 
erronkaren berri iritsi zitzaigun errug bi 
taldera. Astebeteko erronka. Orduan ni 
nesken entrenatzailea nintzen eta aste be
tez, ahalik eta egoera gehienetan, euskaraz 
egiteko konpromisoa hartu nuen. Ordura 
arte nagusiki gazteleraz egiten nuen; agin
du ak eta azalpenak gazteleraz ematea 
as koz errazagoa zen niretzat. Tarteka hitzen 
bat esaten nuen euskaraz, baina nire jardun 
nagusia gazteleraz izaten zen. Astebeteko 
erronka hartu eta nire barruan txipa alda tu 
nuen, erabat. Zergatik? Konturatu ni n tze
la ko euskaraz egiteko ahalegina egiten 
nu e  ne an, ingurukoen begirunea eta erres
pe tua sekulakoak zirela. Nik ordura arte 
pen tsatzen nuen euskaraz trakets samar 
egi ten nuenez, gaizki eta mantso, jendea 
naz katu egingo nuela. Eta, alderantziz, 
in gu ru koen jarrera sekulakoa izan zen eta 
kon tu ra tu nintzen asko hunkitzen zirela nik 
euskaraz egiteko ahalegina egiten nuenean. 
Horrek, sentimendu horrek, zerbait mugitu 
zuen nire barruan. Lotsa kendu eta euskaraz 
egiten hasi nintzen». 

Ametsek garbi dauka erronka bezalako 
ekimenak oso baliagarriak direla. «Nire us
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tez, euskaldun berri askok horrelako bul
tza da behar dugu lotsa galdu eta euskaraz 
egi te ra animatzeko. Urtebeteko erronkan 
ez dut parte hartu dagoeneko nire barruan 
aldaketa egina nuelako. Gainera, nagi pix ka 
bat eman zidan erronka zehatz bat au ke ra
tzea, idaztea, jarraipena egitea... dagoeneko 
ba  rru an neukan erronkaren arima eta 
ho  rre  ga  tik ez nuen izena eman. Ez nuen 
inon idatzi, baina nire buruari erronka ja rria 
nion. Nik euskaraz ikasten jarraitzen dut 
eta jarraitzen dut ahalik eta egoera gehi  e
ne tan euskaraz hitz egiten». Amets Cas tre
ja nak lehen hitza euskaraz egiten du beti. 
«Batzuetan aldatzen dut eta besteetan 
ez, baina hizkuntza ohitura hori aldatuta 
dau kat». Bitxia da, lehendik gazteleraz egin 
zi tuen harreman batzuk euskarara ekartzen 
saia tzen ari da orain. «Jende asko harrituta 
ge ra tzen da. Ezagutu ginenean ez nuen 
eus ka raz egiten eta gazteleraz sortu zen 
gure harremana. Orain, denbora batera el
kar tzen garenean, nik euskaraz egiten diet 
eta asko harrituta geratzen dira. Batzuei, 
gai ne ra, kostatu egiten zaie gure harremana 
eus karara ekartzea. Hori ere egia da». 

Lanera ere eraman du idatzi gabeko 
erronka hori. «Donostian lan egiten dut eta 
nagusiki gazteleraz egiten dugu. Industria 
munduan oso ohikoa da euskaldunak izan 
arren, gazteleraz egitea, erabili behar du gun 
hiztegiagatikedo. Baina garraiolari ba tzue
kin euskaraz hitz egiten hasi naiz, badaki
da la ko euskaldunak direla. Batzuekin oso 
erra za izan da hizkuntza ohitura aldatzea. 
Lehen beti gazteleraz egiten genuen eta, 
orain, ni euskaraz saiatzen naiz eta haiek 
ja r rai tu egiten didate. Baina, bitxia bada ere, 
ba da garraiolari osooso euskaldun bat eta 
ha re kin asko kostatzen ari zait harremana 
eus ka ra ra ekartzea. Bere jarrera ez da hain 
irekia, ez nau eroso sentiarazten eta bera 
ere ez dago eroso. Ez dakit, arraro samarra 

izaten ari da». 
Ametsen esanetan, horrelako egoera 

deserosoak ez dira hain arraroak. «Eus kal
dun askok esaten dute ‘ze ondo euskaraz 
egi ten duzula’, baina elkarrizketa luzea 
bal  din bada eta zuk mantso eta gaizki 
samar egiten baduzu euskaraz, haiek di ra 
gaztelerara pasatzen direnak. Hori ger
ta tu izan zait eta neurri batean normala 
iruditzen zait. Baina egia da nire euskara 
maila zenbat eta hobea den, orduan eta 
gutxiago gertatzen zaizkidala horrelakoak». 

Berarentzat ere ahalik eta egoera gehie
netan euskaraz egitea nekagarria da. «Bai, 
ahaleginak nekatu egiten nau. Egia da ge ro 
eta gutxiago nekatzen naizela baina, hala 
ere, ez da erraza. Gaiaren arabera, nore kin 
ari naizen arabera... zailagoa edo sa mu rra
goa da. Baina ni oso pozik nago nire aha
leginarekin eta ez dauka atzera buel tarik». 

Erronka sekulako esperientzia izan da 
Ametsentzat. «Benetan eskertzen dut aste
beteko erronka hari esker nire hizkuntza 
ohituren inguruan pentsatu nuelako eta 
aldaketa egin nuelako. Gainera, deialdia ez 
da bakarrik guretzat, euskaldun berrientzat, 
euskaldun zaharrei ere eragiten die eta hori 
oso interesgarria iruditzen  zait. Guztion 
ar te an egin behar dugu ohitura aldaketa. 
Eus kal dun asko daude beren artean gaz te
lerara erraz pasatzen direnak». 

Amets Castrejanak garbi dauka, ingu ru
ak indar handia dauka hizkuntza ohi tu re tan. 
«Nik Bilbon bizitzen jarraituko banu, ez nuke 
pau so hau emango. Ingurune euskaldun 
ba    te  an nagoelako sentitu dut euskara ikas
te    ko eta egiteko beharra. Hori oso gar bi 
dau  kat. Horregatik da garrantzitsua eus
ka   raz egiteko guneak eta aukerak iza tea. 
Al fe rrik ari gara euskara ikasten gero eus ka
raz egiteko tokiak, momentuak, aukerak ez 
bal din baditugu». 
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Mikel Urtxulutegi  
eta Andoni Rey

«Dagoeneko 
konbentzituta 
dagoen 
jendearengana 
iristen dira 
kanpaina asko»

Mikel Urtxulutegik eta Andoni Reyk 18 
urte dituzte. Erronkaren berri institutuan 
jaso zuten, baina ez dute parte hartu, 
ez batak ez besteak. «Batzuetan tentatu 
izan nau erronkak, baina ez dut uste nire 
ka   su an oso baliagarria izango zenik eta 
ez parte hartzea erabaki dut», hasi da 
Mikel. Bere kasuan, hizkuntza ohiturarik 
aldatzeko beharrik ez omen du ikusten. 
«Nagusiki euskaraz bizi naiz, baditut nik 
euskaraz egin eta gazteleraz erantzuten 
didaten lagunak eta baditut, era berean, 
zuzenean gazteleraz egiten diedan lagu
nak. Elebitasuna oso modu naturalean bizi 
dugu. Gainera, ez dakit askorako ba lio ote 
duten kanpaina horiek. Horiek bu katu ta
koan, zer?». 

Andoni Reyk ez du euskara etxean 
jaso, baina ia erabat euskaraz bizi da. «Nik 
beti euskaraz egiten dut. Euskaraz egiteko 
ohi tura daukat. Baina egia da elkarrizketa 
asimetrikoak ere asko izaten ditugula eta 
nahiko eroso. Ez dut parte hartu erronkan 
ez nuelako nire hizkuntza ohiturak alda tze
ko beharrik ikusten». 

Andoniren ustez, erakundeek asko 
egi    na  gatik, herritarrek bere sentitu eta 
bul   tza   tu egin behar dute euskara. Eta 
Mikel ere bat dator, «erakundeek euskara 
es ka tu dezakete, oposizio baterako adibi

dez. Eta herritar batzuek horretarako ika si 
dezakete, oposiziora aurkezteko, ez bere 
egunerokoan erabiltzeko. Orduan, zer ta
rako balio dio horrek euskarari?». Gai ne
ra tu dutenez, beren inguruan bada EGA 
ziur tagiria duen eta sekula euskaraz hitz 
egiten ez duen gazte asko. «Alderantziz, 
bada bere egunerokoan euskaraz egiten 
duen jendea, euskaraz ondo dakiena, eta 
EGA ateratzea lortzen ez duena». Mike lek 
badu EGA; Andonik, ez, eta ez da probara 
aurkeztu. «Horren kontra nago. Ez zait 
bidezkoa iruditzen nire hizkuntza ba da ki
da la frogatu beharra». 

Erakundeetatik etortzen diren eus ka
ra ren aldeko kanpainekin ere kritiko da 
Andoni Rey. «Nik ez dut erronkan parte 
har tu nire hizkuntza ohiturak aldatzeko 
be harrik ez dudalako sumatzen. Erabaki 
prak tiko bat izan da. Baina ikuspuntu po li
ti kotik, batzuetan erakundeetatik etortzen 
diren kanpainekin ez naiz fido. Iruditzen 
zait erakunde askok euskaltzalearen eti ke
ta jantzi nahi dutela, hori bakarrik, eta ez 
daukatela benetako borondaterik hiz kun
tzaren alde egiteko. Batzuetan aha legina 
ez zait benetakoa iruditzen».

Mikel ere bat dator puntu horretan. «Ba
tzuetan iruditzen zait herritarren gainean 
jar tzen dela pisu guztia eta beti herritar 
be rak direla mugitzen direnak. Dagoeneko 
kon bentzituta dagoen jendearengana iris
ten dira kanpaina asko eta ez dira iristen 
kon  bentzitu gabeko horiengana. Ez dakit 
horrek askorako balio ote duen». 

Andoniren ustez, konbentzituta ez dau
den horiengana akaso ez da kanpainen 
bitartez iritsi behar, egunerokoan baizik. 
«Akaso horretarako ere kanpainak behar 
dira, baina egunerokoan sortu beharko 
genieke euskaraz egiteko beharra». 

Euskara inposaketa bailitzan saltzen 
du ten komunikabideak hartu ditu aho  tan 
Mikelek. «Izugarria da zenbait komunikabi
de tan egiten duten kanpaina; euskara 
in  po sa ke ta politiko bat dela saldu nahi 
dute, benetan eskubide historiko bat de

BAIETZ HERNANIK!



49

ne  an. Hori nik arazo bat bezala ikusten dut. 
Batzuetan sentsazioa da euskara era bili 
dezakegula gauza txikietarako, fol klo ris mo
ra ko, baina hortik aurrera kontuz. Ez dute 
hiz kuntzaren garapena eta zabalpena nahi 
eta horren kontra egiten dute». 

Jendarte elebidun batean bizi gara. 
Bai na euskara eta gaztelera, ez dira maila 
be re ko bidaide. «Guk elebitasuna nahiko 
mo du naturalean bizi dugu. Lagunartean, 
eus ka ra eta gaztelera erabiltzen ditugu, 
na tu ral. Eta ez dugu gure burua zigortzen 
ho rre ga tik. Kontziente gara hizkuntza bat 
eta bestea ez daudela egoera berean, 
bai na biak erabiltzen ditugu. Batzuk, hala 
ere, joera daukagu euskararako eta beste 
ba tzuk, gaztelerarako», dio Mikelek. 

Andonik, adibidez, kezkaz ikusten du ai
patu bi hizkuntza horien arteko nahas ke ta. 
«Batzuk,  euskaraz ari direlakoan, gaz te le
raz ari dira, tarteka euskarazko hitzak sar
tuz. Asko kezkatzen nau hitz egiteko mo du 
horrek, euskaraz baina etengabe gaz te le ra
ko hitzak eta esamoldeak erabiliz. Ho rre
ta  ra  ko, nahiago dut zuzenean gazteleraz 
egi ten badute, euskara horrela zigortu 
be   ha  rre an. Euskarak bere egitura propioak 
ditu, bere esamoldeak, bere tresnak...». 

Mikelen ustez, euskara eta gaztelera 
el  ka  rren ondoan bizi direnez, normala da 
bata bestearekin nahastea. «Ez dakit, nik ez 
dut hain gaizki ikusten nahastea. In ge le sak 
ere gero eta presentzia handiagoa dau ka 
gure hizketaldian. Egia da beti eus ka ra ate
ra tzen dela galtzen eta hori ez zait gusta
tzen. Hala ere, ondo dago hiz kun tza ren 
alo rre an puristak ere egotea, erre sis ten tzi
ak egiteko eta eusteko». 

Batak zein besteak, lehen hitza eus ka
raz egiteko ohitura barneratuta daukate. 
«Aka so lehen ez nuen egiten, baina orain 
lehen hitza beti euskaraz egiten dut», esan 
du Mikelek. «Hernanin ez hainbeste, bai na 
Donostian asko haserretzen naiz toki asko

tan euskaraz ez dakitela konturatzen nai ze
nean. Hizkuntza eskubide bat da, baina ez 
da betetzen». 

Lagunartean, ez omen dago tentsio 
lin  guis tikorik. «Ez dago irizpide bakar bat 
la gun talde osoari eragiten diona. Andonik 
eta biok, adibidez, beti euskaraz egiten 
dugu bion artean. Taldeko beste batzuekin 
ere euskaraz egiten dut, batzuek euskaraz 
erantzuten didate eta beste batzuek gaz te
le raz. Beste batzuekin, gazteleraz. Ha rre
man pertsonalak zehazten du hizkuntza 
ohi tura. Lagun taldearen baitan, egoera oso 
desberdinak ematen dira hizkuntzari da go
ki o nez. Baina ez dago tentsiorik, bakoitzak 
bere aukera egiten du. Badakit euskara 
eta gaztelera ez daudela egoera berean, 
ba da kit bi hizkuntzen arteko elkarbizitza 
ez dela orekatua. Baina, lagun taldean, gai 
naiz egoera horiek kudeatzeko», azaldu du 
Mikelek. 

Hala ere, bai Andonik eta bai Mikelek 
eus karara bueltatzen ari direla sentitzen 
dute. «Nik sentitzen dut euskarara buel ta
tzen ari naizela. Duela hiru urte gehiago 
hitz egiten nuen gazteleraz. Agian oraindik 
ge hi a go bueltatu behar dut euskarara, bai
na sentitzen dut bueltatzen ari naizela. Ez 
dut uste erabaki bat izan denik, na tu ral ki 
atera zait», esan du Mikelek. 

«Ni ere bueltatzen ari naizela uste dut. 
Niretzat euskara nire nortasunaren parte 
bat da, uste dut ez naizela pertsona bera 
euskaraz eta gazteleraz. Ahotsa bera ere 
aldatu egiten zait hizkuntzaren arabera», 
hausnartu du Andonik. 

«Hernani akaso izan daiteke orain dena 
baino euskaldunagoa, baina uste dut ez 
dela izango. Gero eta gaztelera ge hi a  go 
entzuten da eta euskararen bai tan gaz te le
ra ko egiturak ere gero eta nabar menagoak 
dira. Horrek kezkatzen nau», aitortu du 
Andonik.
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Oronak Hernanin duen lantegian langileen 
%70ak badaki euskaraz eta %10ak ulertzen 
du. 700 bat langile aritzen da bertan. Datu 
onak dira, baina erabilera datu horietatik 
oso urrun dago. Eta betidanik izan dute 
kez ka iturri Oronan erabilera nola hobetu, 
nola piztu. Horregatik badira hamabost bat 
urte euskaraplan propioekin lanean ari 
direla, Elhuyarren aholkularitzarekin.

Horregatik, Euskara Ari du elkartekoak 
Baietz Hernanik! ekimenaren berri ematera 

ger turatu zirenean, hasieratik sentitu ziren 
batzuk eta besteak norabide berean, bai 
kez kari dagokionez eta baita erronkari 
eusteko gogoari dagokionez ere.

«Erronkaren berri ematera etorri zi re  ne
an, hasiak ginen Euskaraldiaren in gu ru an 
pentsatzen. Eta gogoratzen naiz Eus ka ra 
Ari Du elkartekoek esandakoak asko gus
ta tu zitzaizkigula. Euskaraldiak pro po sa
tzen zuena egun gutxi batzuetarako zen 
eta planteamendua maximalista samarra 
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gerta zitekeen: beti eta denekin euskaraz 
egin go dut. Hernanitik etorritakoen pro po
sa me nak, berriz, esaten zuen garrantzitsua 
dela hizkuntza ohiturak aldatzea, txikitik 
ha si ta. Eta gutxienez hizkuntza ohitura bat 
al datzea zen erronka. Eta hori lortuz gero, 
hurrengoa errazagoa izango da. Filosofia 
ho rretatik abiatzen zen eta gustatu egin 
zitzaigun. Era berean, Hernanitik zetorren 
proposamen bat zen eta gu Hernanin ko
ka tuta sentitzen gara. Nahiz eta hemengo 

langile guztiak hernaniarrak ez izan, Her na
ni ko auzo bat bezala azaldu nahi genuen 
erron ka horretan. Eta, hirugarrenik, erronka 
ho ri ek lan munduari lotzeko ariketa egitea 
era ba ki genuen. Gure langileei eskatu 
ge nien hartzen zituzten erronka horiek 
lan munduari lotutakoak izatea», azaldu 
du Ainhitze Etxeberriak. Euskararen talde 
era gi le a osatzen dute Oronako Ainhitze 
Etxe be rri ak berak eta Alaitz Urruzolak, eta 
Elhu yar reko Aitziber Salaberriak.
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Hartara, Baietz Hernanik! erronka mol
da tu egin da Oronako errealitatera. Gal de
te giak eta bestelako materialak lantegira 
eka rri dira eta erronka proposamenak ere 
lan munduari lotutakoak izan dira. Aur
ten  go an, ahozko harremanetan jarri dute 
be re zi ki indarra.

«Lehenagotik martxan jarriak genituen 
eusle metodologiari lotutako ekimenak. 
Bai    na normalean sail jakinetan jartzen zi
ren martxan. Horietan helburu nagusia zen 
eus   ka ra gehiago entzutea. Eta Baietz Her
na  nik! erronka aurkeztu zigutenean, sentitu 
ge  nu en gure lan ildoarekin bat zetorrela, 
bai na, era berean, salto bat proposatzen 
zu ela. Ez zen sail jakin bati begirako pro po
sa me na, nahi zuen orok modu libreagoan 
parte hartzeko proposamena baizik», azal
du du Elhuyarreko Aitziber Salaberriak.

Langiletik langilera

Oronan sustatzaile talde bat dago. Fi ne
an, lan gile kopuru handiagoetara iris te 
ko bi  tar  te  ka  ri ak dira sustatzaile ho ri  ek. 
Nor ma  le   an gai sozialak jasotzen eta 
bi  de ra tzen dituzte, tartean, eus ka ra. Har
ta   ra, euskararen sustatzaile ho ri en bidea 
era  bil tzea erabaki zuten, lan gi le en gana 
zu ze na go iristeko eta erronkalari ahalik eta 
gehi en lortzeko. Behin bideak marraztuta, 
infor ma zioa ematea zen gakoa, erronkaren 
non dik norakoak langileei azaltzea. Moti
ba zio saioak antolatu zituzten horretarako. 
Erron kalariak lortu ahala, horiek animatzen 
zituz ten hurrengo saiora beste erronkalari 
posible bat ekar zezaten. Eta horrela josi 
zen sarea. Ahoz ahokoaren bitartez, langile 
ba tek ondokoa tentatuz.

Hilabetean bizpahiru animaziosaio 
egin zituzten. «Hasieratik garrantzitsua 
ikusi genuen ezin zirela talde oso handiak 
izan, kopurua kontrolatu beharra zegoela 
saio horietan proposatzen ziren ariketak
eta baliagarriak izateko. Eta horregatik guk 
kudeatu genituen taldeak. Azkenean zortzi 

saio egin genituen, Lastaolako lantegian 
batzuk eta Ideon besteak, eta primeran 
joan ziren».

Saio horietan erronka bat zer den azal 
tzen zen, kasu praktikoak agertzen zi ren 
eta hausnarketa bultzatzen zen. La ne  an 
egunerokoan hizkuntzarekin gerta dai
tez ke en egoerak irudikatzen ziren eta 
ate  ra  bi de posibleak proposatu, korapilo 
lin guis ti ko horiek askatzeko tresnak eman 
nahi an. Adibidez, laneko medikuarengana 
zoaz lehen aldiz. Ez duzu ezagutzen. Iristen 
za re ne an, medikuak “hola” esaten dizu. Zer 
erantzungo zenioke? Era horretako ari ke tak 
lantzen zituzten taldean animaziosai o etan 
eta hausnarketa horien bitartez sai a tzen zi
ren aurreiritziak eta ohiturak des era iki tzen. 
Fi ne an, ahalduntzeko eta des erai kitze
ko ariketa bat da erronkak pro po sa tzen 
duena.

«Nik uste dut erronka bat hartzen du zu
ne an derrigorrez dituzun hizkuntza ohi tu
ren inguruan hausnartu behar duzula. Hori 
da lehen pausoa. Eta horrela konturatzen 
zara inertziaz, ohituraz, batzuetan kon tu ra
tu ere egin gabe, egiten dituzun gauzekin. 
Nor berarengandik hasten den ariketa bat 
da eta hori oso interesgarria iruditzen zait», 
iritzi dio Alaitz Urruzolak.

Kontzientziak astindu

Guztira 109 erronkalarik parte hartu dute 
desafioan. Gehienbat euskaraz dakitenak 
animatu dira erronka bat hartzera, oro ko
rre  an gertatzen den bezala. Eta ulertzen 
du  ten batzuk ere animatu dira. «Hori gel di
tu zaigu zintzilik edo, ulertzen duten horiek 
gehi ago animatzeko moduak topatzea. 
Au rre ra begira, horri eusteko gogoa piztu 
zaigu», aitortu du Urruzolak.

Erron ka klaseei begiratuta, esanda be
za  la, denak lan munduari lotutakoak izan 
dira. «Euskaraz dakitenen artean erronka 
ire  kia goak izan dira, jende gehiagorengana 
iris ten direnak. Adibidez, ‘egoera guztietan 
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eus ka raz egingo dut’. Ulertzen dutenen tal
dean, berriz, erronka zehatzagoak izan dira 
eta egoera informalei lotuagoak. Adibidez, 
‘kafearen orduan euskaraz egingo dut’. 
Fi  ne  an, laneko terminologia erabili behar 
ez den egoeretan, lantaldeko ezagunekin, 
ego  e ra erosoetan...», zehaztu du.

Une batean konturatu ziren bulegoko 
jen de gehiago ari zela animatzen saioetan 
parte hartzera eta tailerreko jendea tenta
tze ko ariketa egin zuten. «Animatu ziren 
eta gerora oso talde polita izan da». Eta 
erron kak arrastoa utzi du, arrasto ederra. 
«Ba nakako ohiturak aldatu egin dira eta 
bai ta taldeko ohitura batzuk ere. Guk lan
te gia zazpi lantegi txikitan banatzen dugu. 
Horietako bakoitzak gestore bat dauka, 
ar du radun bat. Gestoreek sekulako ariketa 
egin dute. Zazpi horietatik lau osooso eus
kal dunak dira eta beste bik ulertzen dute. 
Ges to reek etengabe kontatzen dizkigute 
adi bi deak. Tailerretan jende asko dago eta 
de nak ez dira euskaldunak. Horregatik, 
nor  ma lean bilerak gazteleraz egin izan 
dira. Baina, orain, tarteka bilerak euskaraz 
egi ten hasi dira –aukera ikusten dutenean, 
tar  te ka tuz, aktak euskaraz jasotzen hasi 
dira... bakoitzak bere erritmora eta era ra–. 
Erronkaren ariketak bide eman die le he
na go zituzten ohitura batzuen inguruan 
haus nar tzeko», kontatu du Etxeberriak. 

Izan ere, zeure buruari erronka jarri eta sai
a  ke ra egiten duzunean, hor barruan zer bait 
mugitzen da. Eta gestoreek egindako lana 
ere nabarmentzekoa, «pentsa zein ga rran
tzi tsu a den lantegi batean tarteko ar du ra
dun batzuk horrelako hizkuntza lidergoa 
har tzea. Oso eraginkorra izan da, urrats oso 
han dia», nabarmendu du Salaberriak.

Deskubrimendu asko ere izan dira. ‘Us te 
nuen ez zekiela euskaraz eta ordutik eus ka
raz egiten diot’. Horrelakoak ere asko bil du 
dituzte. Urrats txiki asko lortu dira, kon
tzien tzi ak astintzea lortu da.  

Eta gehiagorako gogoz geratu dira 
Oronan. «Txispa piztu da eta jarraipena 
eman nahiko genioke». Hartara, hurren
go pausorako helburu jarri dituzte be la
rri prestak. «Aurrerapauso handiak egin 
di tu gu. Beti pentsatu izan dugu euskaraz 
ez dakienari euskaraz egitea errespetu 
fal ta dela; horri buelta eman dakioke 
eta pentsatu aukera kentzen ari zarela 
gutxi dakien horri gehiago ikasteko», iritzi 
dio Etxeberriak. Horregatik belarriprest 
horiekin aurrera nola egin pentsatzen 
ari dira. «Hortik jo nahiko genuke orain; 
baliabideak eskaini, ariketaren bat adostu, 
animaziosaioekin jarraitu...».

Balorazioa oso positiboa izan da. Za
lantzarik gabe.
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Koro Etxeberria,  
Hernaniko Udaleko euskara 
alorreko arduraduna

«Proposamen 
ausarta eta 
ideia ona iruditu 
zitzaigun hasieratik. 
Balorazioa oso-oso 
ona da»

«Gogoratzen naiz erronkaren proposame
na  rekin Udalera etorri zirenean asko poztu 
nintzela. Proposamen ausarta eta ideia 
ona iruditu zitzaidan hasieratik. Kontziente 
gi  nen, era berean, erronka handia zela. 
Bai   na justu momentu horretan haus nar ke
tan genbiltzan; Hernanin dugun hutsu ne 
handiena euskararen erabilera da eta ho rri 
bueltaka ari ginen. Eta erronkaren pro po
sa me na pareparean etorri zen, behar horri 
eus ten zion betebetean». Ho rre la mintzo 
da Koro Etxeberria, Hernaniko Udaleko 
eus  ka ra alorreko arduraduna. Udalak babes 
eko  no  mi ko garrantzitsua eman dio Baietz 
Her na nik! erronkari. 

Hernanin administrazio mailan, alor 
for   ma le an, urrats handiak eman dira azken 
ur  te  otan. «Udalean izugarrizko urratsak 
eman dira euskararen sustapenean; ez 
ba  ka  rrik ezagutzari begira, baita era bi le
ran ere. Gaur egun Udalean ehuneko oso 
handi batean euskaraz funtzionatzen da. 
Euskararen plangintzan oso ondo ze   haz 
tuta dago zer eta nola egin behar den. 
Gaur egun, sail guztietan txer  ta  tu ta dago 
euskara zeharlerro be za la. Udalaren eta 
herritarren arteko ha rre  ma  ne tan ere ondo 
zehaztuta daude iriz pi de ak eta berdin 
udal langileen ar te ko harremanetan ere. 

Baina herrian euskararen aldeko dinamika 
sozial bizi bat falta zen eta Euskara Ari Du 
elkarteak proposaturiko ekimena justu 
hori zen; he rritarren arteko dinamika sozial 
indar tsua.  Egia da erronka ez zela makala 
eta bertigo pixka bat ere ematen zuela, 
baina horrek berak indarra ematen zuen 
aurrera egiteko eta erronkari eusteko. Oso
oso ideia ona izan dela uste dut». 

Koro hernaniarra da eta etxean jaso 
zuen euskara. «Etxean euskara jaso nuen, 
bai na, eskolan, ez. Gaztetxotan joera ge nu
en gaztelerara jotzeko. Kontzientzia po li
ti koa hartu ahala egin genuen eus ka raren 
al deko hautua. Eta geroztik nire bizitzan 
eus kara izan da nagusi. Nire lan ibilbidean 
ere euskarak dezenteko pre sentzia izan du. 
Egia da une batzuetan Euskal Herritik kan
po ko jendearekin lan egitea egokitu zai da
la eta kasu horietan ez. Baina, orokorrean, 
eus karaz lan egiteko aukera izan dut», 
la bur bildu du bere ibilbide linguistikoa. 

Euskarak sasoi desberdinak bizi izan 
ditu. Hartara, emandako pausoak na bar
mentzea eta horiei balioa ematea ga
rran    tzi tsua da. «Ni aspaldi izan nintzen 
Uda lean lanean lehen aldiz, duela urte 
as ko. Orduan pentsaezina zen txosten bat 
eus karaz egitea edo, alderantziz, euskaraz 
egindako txosten bat jasotzea. Gaur egun, 
sail guztietan euskaraz lan egiten da eta 
txosten guztiak euskaraz egiten dira. 
Urte askoren buruan udaletxera buel ta
tu naizenean, harrituta geratu naiz. Ika
ra  ga rri aldatu da udaletxe barruko hiz
kun  tza dinamika, sekulako lana egin da. 
As  ko  tan kanpotik ikusten ez den lana 
da, barrukoa eta ezkutukoa, baina oso 
ga rran tzitsua. Udaletxe barruan paisaia 
linguistikoa eta giroa erabat aldatu dira. 
Egia da, era berean, alderdi desberdinen 
aldetik iskanbila sortu dela euskararen 
gaiarekin. Horrek harritu egin gaitu, gain
di tu tzat ematen genituen eztabaidak eta 
gaiak jartzen dituztelako mahai gai ne an. 
Baina iskanbila horiek aparte, uda le txe
aren funtzionamenduan euskara era bat 

EUSKARA ARI DU



60

txertatuta eta normalizatuta dago. Iriz pi
deak garbi daude eta hori norbaiten lanari 
esker gertatu da. Nabarmendu behar da 
Euskara Sailak eta azken urteotan izan 
diren Gobernu arduradunek egin duten 
lana. Ni iristerako lan hori guztia egina ze
goen eta horri segida nola eman izan da 
erronka, oraindik asko baitago egiteko». 

Izan ere, aurrera egitea baino errazagoa 
da atzera egitea, baita euskararen alorrean 
ere. «Oso kontziente gara euskararen al
de ko pauso horietan erraza dela atzera 
egi te a, errazegia. Horrek erakusten du 
zein ahula den oraindik gure hizkuntzaren 
ego era. Horregatik, indar berezia jartzen 
dugu lortu den guztiari eusteko eta au
rrera egiten segitzeko. Eta horretan ga
rran tzi tsua da herritarrak parte izatea, 
par te aktibo. Erronkak horri ematen dio 
garrantzia eta horregatik izan da inte res
garria». 

Hernanin euskararen aldeko jarrera oro 
korra da. Baina, alde egonagatik, eus  kal dun 
askok erraz aldatzen du bere hiz ke tal dia 
erdarara. «Bai, egia da hori. Eta us te dut 
erronkak horri eutsi nahi ziola hain jus
tu. Batzuetan uste dugu euskararen alde 
egotearekin nahikoa dela, euskara ja ki te
a re kin nahikoa dela. Baina horrek ez du 
ber ma tzen euskararen normalkuntza, hori 
ez da nahikoa. Hizkuntza folklorean edo 
sen ti men du etan bakarrik uzten ba dugu, 
ez da hizkuntza bizi bat izango, ez da bi zi
tze ko hizkuntza bat izango, eta justujustu 
biziraun egingo du. Iraun egingo du akaso, 
baina ez da hizkuntza bizia izango. Ho
rre ta ra ko ez da nahikoa euskaraz jakitea, 
eus ka ra erabili egin behar da». 

Udalak eta herritarrak, batera

Koro Etxeberriak berak hartu zuen bere 
erronka, lagunartean kokatua. «Guri kua
drillan ere horixe gertatzen zitzaigun. Ia 
denak euskaraz jakin arren, erraz jotzen 
genuen erdarara. Eta hizkuntza ohitura 

horri buelta emateko erronka hartu nuen 
horregatik. Gainera, lagunartean badugu 
euskaraz hitz egiten ez duen baina 
euskaraz ulertzen duen lagun bat eta ha re
kin euskarari eusteko erronka hartu nuen. 
Pozik nago. Ez dut lortu erabat lagunarte 
osoaren ohiturak aldatzea, baina batzuk 
aldatu ditugu ohitura horiek eta eutsi ere 
dezente egiten dugu». 

Hernaniko Udalak oso balorazio ona 
egi ten du erronkaren inguruan. «Udala 
kez ka tu ta dago herrian ematen den eus
kararen erabilpenarekin eta erronkak horri 
eu tsi dio zuzenean. Pozgarria da beraz. 
Bes tetik, herritar talde batek horrelako 
eki men bat antolatu eta bultzatzeko kon
pro misoa hartu izana izugarria da. Euskara 
Ari Du elkarteak sekulako lana egin du eta 
hori eskertzekoa eta zoriontzekoa da. Par
te hartzea eta herritarren inplikazioa ere 
nabarmentzekoa izan da. Mila lagunetik 
gora animatu dira eta benetan datu ona 
da. Konpromiso bat eskatu zaie herritarrei 
eta bikain erantzun dute. Herriarentzat oso 
baikorra izan da». 

Hernaniko Udalak jarraituko du ka
leak euskaldunagoak izateko lanean, 
nahiz eta horren parte garrantzitsu bat 
he rritarrena dela jakitun izan. «Saiatzen 
ga ra kaleak euskaldunagoak izateko la
ne an. Adibidez, oraintsu, irizpide sor ta 
bat onartu dugu herriko kaleetan an to
la tzen diren ekimenetan hizkuntzaren 
era bi lera arautzeko. Ez Udalak berak 
an to la tu takoetan, beste edozein eragilek 
ka lean antolatutako ekitaldiez ari naiz. 
Eta horietan hizkuntz irizpide batzuk 
izan go dira. Bestetik, herriko taberna eta 
komertzioetako paisaje linguistikoa eus
ka raz izan dadin ahalegintzen gara. Eta 
oro korrean kalean euskararen presentzia 
areagotzeko ekimenak bultzatzen segituko 
du Udalak. Baina egia da herritarren in
pli kazioa beharrezkoa dela. Euskararen 
normalizazioa lortuko dugu Udalak eta 
herritarrek batera egiten badute bidea». 
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«Hizkuntza ohiturak hamaika egunetan 
ezin dira aldatu, baina frogatu dezakezu 
po  si ble dela. Eta frogatzea bera pauso txi ki 
bat da. Ez dakigu Euskaraldiarekin ager to ki 
berri bat irekiko ote den, baina es pe ri men
tazioa bai eta baita bizipen berri asko ere».

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra 
bitartean, hizkuntza ohiturak jomugan ja
rri ta eta euskara oinarri hartuta, inoizko ari
ke ta kolektibo handiena gertatu zen Euskal 
Herrian. Guztira, 225.000 herritarrek baino 
ge hi agok parte hartu zuten entrenamendu 
linguistikoan. 

Euskaraldiak, abiapuntuan, hausnarketa 
bat izan du. 

Orain arte euskalgintza bereziki bi han
ka tan oinarritu da: batetik, ira kas kun  tza, 
eta, bestetik, euskararen aldeko eki me nak: 
Ko rrika, ikastolen jaiak… Euskararen al de ko 
gogo edo jarrera hori pizteko as ko ta ri ko 
eki menak izan dira. Baina, justu, erabilera 
kon tuetan orain arte ez da ekimen sen do
rik izan.

Baina bi hanka horiekin urtetan egin 
den lana hor dago. Irakaskuntzari esker, 
orain jende askok ulertzen du euskara. Eta 
mo ti ba zioari dagokionez, jende euskaltzale 
asko dago, baita euskararen aldeko bes te 
asko ere –behintzat, kontrakoak ez di re
nak–. Azken berrogei urtean emaitza onak 
lor tu dira. Baina, inertziak inertzia, ez gara 
kon tu ra tu orain une desberdin batean 
gau de la eta beste gauza desberdin batzuk 
egin ditzakegula. Nik euskaraz egin nahi 
ba dut, adibidez, LasarteOrian, hamarretik 
seik ulertu egiten didate. Donostian, akaso, 
ha ma rretik zortzik. Nik, nahi izanez gero, 
eus ka raz egin dezaket jende askorekin. Eta 
ho rrek beste egoera batean jartzen gaitu.

Falta zaigun gauzetako bat ohiturak 
as tin tzea da. Beti horrela egin dugunez, 
iner tzi az, automatikoki, horrela egiten 
ja rrai tzen dugu. Inertzia horiek aldatzea 
ez da erraza, baina egin daiteke. Egia da 
lehen jende askorekin ezin genuela eus
ka raz hitz egin, baina orain egoera al da tu 
egin da, beraz, guk ere aldatu egin be har 

dugu gure egiteko modua. Ohitura al da
ke tek beti eskatzen dute ahalegin bat eta 
konpromiso bat. Eta aldaketa horiek ha si
e ran beti izaten dute deserosotasun puntu 
bat.

Horixe, gutxi edo gehiago, Eus ka ral dia
ren abiapuntua. 

Eta gauzak zer diren, Euskaraldia mar
txan jarri zenerako dagoeneko Hernanin 
mar txan zen Baietz Hernanik! erronka. 
Ha si e ran zalantzak sortu ziren, bi ekimenak 
pa re an gertatu eta nahasmena sortuko ote 
zen pentsatu zelako. Akaso herritarrak ez 
zituen bereiztuko bata eta bestea, aka so 
ez zuen oso ondo jakingo zer egin… Ha
si e ra ko kezkak azkar samar uxatu zi ren. 
Euskaraldiak bestelako oihartzuna, di
men tsi oa eta denbora tartea izanda 
–Eus kal Herri mailako ekimena izanda 
ikus ga rri agoa izan zen–, ez zion kalterik 
egin erronkari, biek norabide bereko lana 
proposatzen zutelako. Eta bistan da Eus
karaldiak hamaika eguneko ariketa pro
po sa tzen zuela eta erronkak urte osoko 
apu stua. Horretan desberdintasuna na bar
mena zen. 

Euskaraldian ulermena sartzen zen 
jokozelaian, erronketan bezalaxe. Alegia, 
eus kararen aldeko dinamika horietan parte 
har tzeko, batean zein bestean, oinarrizko 
abia puntu bat zegoen: euskaraz ulertu 
be harra. «Protagonistak ez dira soilik hitz 
egi te ko gaitasuna dutenak, baita ulertzeko 
gai ta suna dutenak ere. Eta hori gako ga
rran tzi tsua da, hemen jende asko eta asko 
da goe lako ulertzen duena. Ulertzen duten 
guz tiek elkarrekin zerbaitean parte hartzea, 
au rre ra pauso handia dela iruditzen zaigu», 
na bar mentzen zuten Euskaraldikoek. 

Baietz Hernanik! ere topagune bat 
pro po sa tzen zuen, norberaren karga lin
guis ti koa arintzeko ariketa bat; euskarari 
ar nas guneak marrazteko proposamen bat, 
hitz egiten dutenen eta ulertzen du te
nen arteko aliantza bat. Aliantza ho rren 
protagonistak ziren Ahobiziak eta Be
la rri prestak; ahal zen egoera guztietan 
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euskaraz egiteko prest zeudenak eta, hitz 
egin ez arren, ahal zen egoera guztietan 
euskara jasotzeko prest zeudenak, pa re
koari hizkuntzaz aldatzeko beharrik sortu 
gabe. 

Euskaraldiak bezala Baietz Hernanik! 
hizkuntza ohiturak zituzten jomuga. Eus ka
ratik gaztelerara pasatzeko joerak, ohiturak, 
bide motzegia ote duten kezkaren gai
ne ko ariketak dira biak. Alegia, zergatik 
pa sa tzen da euskal hiztuna hain erraz 
gaz te le ra ra? Zergatik baztertzen du hain 
az kar bere hizkuntzan aritzeko aukera? 
Zen bat pisatzen du jokaera horien atzean 
d ago en motxila linguistikoak? Bi ariketek, 
Eus kal Herri mailan proposaturikoak zein 
Hernanin bultzatutakoak, herritarra haus
nar ketara animatu dute. Zein dira nire 
hiz kun tza ohiturak? Zergatik?  Eta hori oso 
interesgarria da, behin hausnarketa hori 
piztuta, metxak normalean piztuta se gi
tzen duelako eta horrek eragina du e la ko 
norberaren eguneroko hizkuntza ohi tu
retan.  

Eta Euskaraldian zein erronkan bazen 
beste mezu bat herritarrei zuzendua: gure 
esku dauden gauza xumeak eginez gero, 
posible da euskarak orain duena bai no 
presentzia handiagoa izatea. Badira ohi
tu raz normaltzat jotzen diren egoerak; 
gaz telania hizkuntza nagusia izan denez 
eremu publikoan, horrek askotan errazegi 
isilarazi du euskara. Dagoeneko jendeak 
ez du euskara eraso bat bezala bizi, hori 
gaindituta dago. Baina, hala ere, errutinaz 
edo ohituraz, euskara errazegi baztertzen 
da erdararen mesedetan, baita euskararen 
aldekoen artean ere. Eta ekimen hauen 
hel buruetan nagusietakoa hori zen: ez da 
nahi koa euskararen alde egotea. Horrek ez 
du salbatuko euskara. Abesti batek dioen 
bezala, «nahiz asko maite nahiz oso geure 
sentitzen dugun euskara, inork agindu 
gabe maiz erdaraz geu hasten gara». 

«Gelditu gaitezen eta zertan ari garen 
pentsa dezagun. Goazen esperimentu 
bat egitera gure inertziak apurtzeko. Eta 

ariketa hori gogoangarria izan dadila, gure 
gorputzetan arrasto positiboa utz dezala». 
Horixe izan zen gonbitea, Euskaraldirako 
zein Baietz Hernanik! erronkarako balia
garria. 
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Urtebeteko erronka. Gai izango al gara 
ho rri eusteko? Jendeak eutsiko ote dio? 
Den bo ran luzatzen zen erronka izateak 
ber ti go pixka bat ematen zuen. Baina, 
era berean, talde bultzatzaileak oso garbi 
zeu kan hamar eguneko kanpainatik ihes 
egin beharra zegoela. Etxafuegoak gora 
be zain bat indar eta abiaduran egiten 
due la ko behera, oraindik gutxi batzuk ze
ru ra begira dauden bitartean. Baina, bai, 
ha sie ra ko kezka horietan gailentzen zen 
den bo ra rena. Dinamika bat, urtebetez, 
ka lean bizirik eta piztuta mantentzea ez 
bai ta makala. «Hala ere, proba egin nahi 
genuen». 

Erronkak bazuen bere baitan beste 
erron ka indartsu bat: hernaniarren egu ne
ro ko tasunean txertatzea, egunerokoaren 
zi rri ki tuetatik sartzea, norberak hain ba rru
an eta hain konturatu gabe barneratuak 
di tu en hizkuntza ohiturak astintzea. Eta 
ar ti fi zio handirik gabekoa izateko bokazioa 
ere bazuen. Hurbileko lana, bertatik ber ta
ra aritzea, herritarretik herritarrera… egi tas
mo aren zutoinek asko dute hortik.

Hizkuntza ohitura horiek talde natu
ra le tan gertatzea zen beste helburu bat; 
he rri ta rrak egunero bizi dituen egoeretan, 
to kie tan, lagunarteetan… Alegia, bizitzako 
ego ere tan euskara bizibizi egoteko bidea 
egin nahi zuen erronkak. 

Eta horrela elkartu ziren Hernanin eus
kal  gin  tzaren bueltan zebiltzan dozena 
in  gu  ru lagun, han eta hemen ibiliak, kez  ka 
bat eta gogo bat partekatzen zu te nak. 
Aurretik, 2016an, sei asteko erronkan parte 
har  tu ta ko ak ziren batzuk; esperientzia har
ta tik abiatuta, gehiagoren gogoz geratu zi
re nak. Taldean denak ziren Hernani eus kal
du na goa amesten zutenak. Eta horixe da 
di na mi ka ren beste ezaugarri garrantzitsu 
bat: herri dinamika bat izan da, herritarrek 
piz tua eta bultzatua. 

Baina, zein kezkaren bueltan bildu zen 
herritar talde hori? «Erabilera, erabilera eta 
erabilera. Eta, bestetik, euskararen aldeko 
kanpainetan aktibatzen den hori, behin 

kanpaina amaituta, desaktibatu egiten zela 
ikus teak kezkatzen gintuen. Eta galdera 
egin genion gure buruari; posible ote da 
kan pai netan aktibatzen den hori gero 
ere aktibatuta mantentzea? Kanpainetan 
ak ti ba tzen den hori ohitura bihurtu ote 
dai te ke? Luzea eginez gero, lortuko al dugu 
errotzea?». 

Ez da izan euskararen aldeko jarrera 
bul  tza  tzeko egitasmo bat, nork bere hiz
kun tza ohiturez hausnartzeko eta horiek 
al da tze ko proposamen bat izan da. 
Es pe ri men tua, konpromisoa, hizkuntza 
ohi tu ren aldaketa… ideia horien gainean 
marraztutako ekimena da Baietz Hernanik! 

Hernanin euskaraz hitz egiten da ki te
nak eta euskaraz ulertzen dutenak el kar tu
ta, datua herritarren %80 ingurukoa bada, 
zer gatik datu hori ez da kalean entzuten? 
Su ma tzen? «Urte askotan hartutako ohi
tu rak daude hor. Errespetuaren izenean 
ere min handia egin zaio euskarari. Horri 
eu tsi nahi genion. Eta euskara ulertzen 
du te nei, nahiz eta ez hitz egin, euskaraz 
egin dakiekeela eta hala egitea egokia 
dela ulertarazi nahi genuen. El ka rriz
keta asimetrikoen ohitura hori zabaldu. 
Horretan aurrerapausoak eman ditugu eta, 
behintzat, jendeak ulertzen du elkarrizketa 
asimetrikoen ideia hori, aukera hori». 

Orain arte beti gazteleraz egiten ziren 
bilera asko orain euskaraz egiten dira. 
Edo, gutxienez, bilera hasterako galdera 
egi ten da: bilera euskaraz egiteko aukera 
ba al dago? Lehen gazteleraz izaten ziren 
el ka rrizketa asko euskaraz dira orain, edo 
bi hizkuntzatan; batak euskaraz esan eta 
bes te ak gazteleraz erantzun. Eta biek bere 
hiz kun tza hautuari eutsi, deseroso edo 
edu kazio txarreko sentitu gabe. Horretan, 
lur horretan, pauso handiak eman dira 
aurrera.

Eta elkarrizketa asimetrikoena oso 
ga rrantzitsua izanagatik, Euskara Ari Du 
taldekoek ez lukete fokoa horretan ba ka rrik 
jarri nahi. «Euskara ez da behar be zain bes
te entzuten euskaldun askok gure artean 
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gaz te le raz egiten dugulako. Hutsune ho
rre tan jarri nahi izan dugu indarra, hori da 
al da tu behar duguna. Hernani bezalako 
herri batean, euskaraz nahiko ondo dakien 
jen de asko dagoen herrian, inori kontuak 
es ka tu aurretik erne egoteko, ulertzeko eta 
ahalegina egiteko, aurrenaurrena eus kal
du nak bere buruari eskatu behar dizkio 
kontuak». Inori ahalegina egiteko eskatu 
au rretik, komeni da nork bere buruari eta 
hiz kuntza ohiturei erreparatzea. 

Urtea luzea izan da. Eta uzta ez da 
izan berehala jasotzen den horietakoa, 

itxoin egin behar izan da. «Iñurri lana 
izan da. Jende eta talde askorekin bildu 
gara, bilerak erruz egin ditugu hau guz tia 
azaltzen. Uste dut lehen aldia izan dela 
euskararen erabileraren gaiarekin zu ze
ne an hainbeste talde eta elkarteengana 
joan ga re na. Batzuek aurpegi arraroarekin 
be gi ra tu digute eta beste batzuk erabat 
mur gil du dira egitasmoan, sekulako go
go a rekin gainera. Askotan gatazka edo 
ego ne zina sortzen diguten gaiak ez ditugu 
lan tzen, eta horretarako bideak edo tres
nak eskaintzen dituzunean, jendea mo du 
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naturalean hasten da horiei buruz hiz
ke tan. Gai horiek hor daude, ezkutuan, 
ba  dirudi ez dela ezer pasatzen, baina hor 
daude». 

Kuantitatiboki eta kualitatiboki lan oso 
garrantzitsua izan da. «Bi eskoletan mai la 
guztietako gurasoekin egon gara. Pen tsa. 
Eta hor profil oso desberdineko jen de a 
zegoen, askotarikoa. Hor egindako la nak 
ez ditu fruituak berehala ematen; lu ze ra 
begira baizik. Eta dagoeneko ari da ema
ten, eskola askotatik ari baitira ja rrai pen 
sai oak eskatzen». 

Lana hobeto banatzen asmatzea, he rri
an soinu gehiago ateratzea, jende gehi ago
ren gana iristea, auzo batzuetara zuzenago 
iris tea… Urtean barna etengabe azaldu 
di  ren kezkak izan dira. «Soinu gehiago 
ate  ra  tzen saiatuta ere, ez dakit lortuko ote 
ge  nu en. Euskaraldia iritsi zenean garbi 
iku  si genuen oihartzun eta zabalkunde 
as  koz handiagoa lortu zuela. Baina gure 
eki me nak, herri mailakoa izanik, ez zuen 
ha la ko bozgorailurik izan». Antolatutako 
eki  tal die tan izandako “arrakasta eza” –gaur 
egun arrakasta zer den eta zer ez ez ta
bai  da tu daiteke–, horixe aztertu be ha rre
ko beste puntua. «Urtean barna an to la tu 
ditugun ekitaldiek eta ekimenek se ku
la  ko ahalegina eskatu digute eta akaso 
emai tza ez da izan espero genuena. Gure 
helburua ez zen sekulako jendetza bil
tzea ekitaldi horietan, baizik eta erronka 
piz  tu ta mantendu eta jendea erronkara 
era kar tzea. Ekitaldi horiek, helburua baino, 
bi tar te koa izan nahi zuten. Baina egia da 
frus tra zio pixka batekin bizi izan ditugula 
ba tzue tan». Baina, tamalez, euskara ez da 
lehen lerroko kezka. «Batzuen begitara, 
ba  diru di euskara normalizatua dagoela. 
Eus  ka raz ikasi dute normaltasun osoz eta 
ez zaie iruditzen hizkuntza arriskuan egon 
dai te ke enik. Euskararen alde daude, baina 

kos ta tu egiten zaie konpromisoa hartzea, 
aka so ez dutelako beharrezko ikusten… 
aus  kalo. Baina egia da kostatu egiten dela 
jen dea mugiaraztea. Zaila da kontzientzia 
hori piztea». 

Baietz Hernanik! egitasmotik jasotako 
lezio garrantzitsuena, hauxe bultzatzaileen 
esa ne an: «kanpainaz kanpaina joateak ez 
du euskararen normalizazioa ekarriko. Zer
bait egitekotan, egunerokoan eta ohi tu re
tan eragingo duena egin beharko da, hor 
baitago gakoa. Baina herri bakoitzak bere 
neurriko egitasmoak behar ditu. Oso zaila 
da gauza bera toki oso desberdinetan egin 
eta emaitza antzekoak lortzea. Hernaniko 
egitasmoarekin asko ikasi dugu. Jakitun 
gara, hala ere, gauza hauek petatxuak di
re la. Egin beharrekoak, baina petatxuak, 
bal din eta Hizkuntza Politika goitik behera 
aldatzen ez den, eta hori erakundeei da go
kie nagusiki». 

Hizkuntza badaukagu. Euskara, ba dau
ka gu. Orain, bi hizkuntza elkarren ondoan 
bizi direnean eta horietako batek besteak 
bai no askoz indar handiagoa duenean, 
zei  nek erabiliko du hizkuntza txiki hori? Eta 
zergatik? 

Hain justu, erronkari eutsi dioten gehi e
nak euskaraz jakinda eta euskararen al de
ko izanda, barruan arantzatxoa sentitzen 
zu  te   nak izan dira; zenbait hizkuntza ohi tu
ra rekin deseroso sentitu eta hori aldatzeko 
pausoa eman dutenak. 

Akaso hausnarketa hori egin ez duten 
as kok egiten duten neurrian aktibatuko 
dira, eta beren hizkuntza ohituren in gu 
ru  an erabakiak hartuko dituzte. Izan ere, 
hizkuntza ohiturek pisu handia dau ka  te. 
Baina horrek adina pisatzen du haus nar ke
ta faltak; inoiz hizkuntza ohi tu ren inguruan 
pentsatu ez izanak. Ho rre ta ra ko sikiera 
balio izan badu erronkak, bejondeizuela!

BAIETZ HERNANIK!
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Baietz Hernanik! erronkak berezitasun de
zen  te izan ditu. Horietako bat da, za lan tza
rik gabe, hasi eta buka neurtua izan dela. 
Aztiker So zio lo gia Iker gunea arduratu da 
lan horretaz. Euskara Ari Du elkartekoek 
garbi zeukaten ahalegin ho ri egin beha
rre koa zela. Behin horrelako aben tu ran 
sartuta, pertzeptzioetatik ha ra go, objek ti
bo ki aztertu behar zirela ertz guz ti ak, ongi 
eta gaizki egindakoetatik ikas te ko. 

Era guztietako herritarrak bilatu ziren 
erron kalari izateko: adina, sexua, auzoa 
kon tuan hartuta, ahalik eta talde anitzena 
iza tea bilatu zen. Hizkuntza ezagutzaren 
al de tik, berriz, bi eratako euskaldunak: 
eus ka raz ondo mintzatzen direnak eta 
eus ka raz ulertu bai, baina hitz egitea kosta 
egi ten zaienak.

Guztira 1.117 erronkalarik hartu dute  
par te, 1.117 lagun hizkuntza ohiturak al da
tze   ko konpromisoa hartuta. 986 erron ka la ri 
ele bidunak izan dira, Hernaniko ele bi dun 
guz tien %8,1, eta 16 urtetik gorako ele bi du
nen %10,1, hain zuzen.

131 elebidun hartzaileak izan dira, hau 
da, eus karaz ulertu bai, baina hitz egiteko 
zail ta sunak dituztenak. Hernaniko elebidun 
har  tzai leen %4,2, eta 16 urtetik gorako ele
bi dun hartzaileen %4,4.

Emakume gehiagok hartu dute par te 
gi zo nezkoek baino, alde handiaz gai ne ra. 
Ze hazki, erronkalarien %63,9 ema ku mez
koa izan da, %35,4 gizonezkoa, eta %0,6k 
beste au ke ra bat markatu du.

Adintarteari dagokionez, 29 urtetik 
be he ra koak erronkalari guztien %16,7 izan 
dira; 3044 artekoak, %44,8; 4564 urte ar te
koak, %30,5; eta 65 urtetik gorakoak, %3,8. 
Erronkalarien %4,3k ez du adinik zehaztu.

Partehartzaileen hizkuntza ezagutzari 
dagokionean, %88,3 euskaraz badakiena 
izan da, eta %11,7 ulertu bai baina hitz egi
tea kosta egiten zaiona.

1.Taula.  
Parte-hartzaileak, sexuaren arabera 

Erronkalari 
kopurua

Ehunekoa 
(%)

Emakumezkoa 690 63,9

Gizonezkoa 382 35,4

Beste bat 7 0,6

Guztira* 1.079 100,0

* Eremu hau betetzea derrigorrezkoa ez zenez, izan zen bete ez zuenik.

2. Taula.  
Parte-hartzaileak, adin-taldeen arabera

Erronkalari 
kopurua

Ehunekoa 
(%)

29tik behera 186 16,7

3044 500 44,8

4564 341 30,5

65+ 42 3,8

EDEE 48 4,3

Guztira 1.117 100,0

BAIETZ HERNANIK!



77

3. Taula.  
Parte-hartzaileen euskararen ezagutza

Erronkalari 
kopurua

Ehunekoa 
(%)

Euskaraz 
badakit

986 88,3

Euskaraz uler
tzen dut, baina 
kosta egiten 
zait hitz egitea

131 11,7

Guztira 1.117 100,0

 

Egitasmoa diseinatu zenean hilabetero 
100 erronkalari berri gehitzea jarri zen 
hel    bu  ru. Hartara, egitasmora 1.000 lagun 
in   gu   ra   tzea zen erronka. Bistan denez lortu 
da. Izen emateak ez dira orekatuak izan eta 
kopuruek gorabeherak izan dituzte ur te    an 
barna. Izan dira 300 erronkalari berri lor tu 
diren hilabeteak (egitasmoa he rri ko ikas
te txe etara iritsi zenean, kasu) eta izan dira 
hamar erronkalari berri baino gu txia go
ko hilabeteak. Udako hilabeteak izan dira 
makalenak alderdi horretatik. 

Jarraipen-inkestak

Erronkalariek hilean behin jasotzen 
zuten jarraipeninkesta beren erronka 
noraino betetzen ari ziren adierazteko. 
Betetako inkesta kopuruak oso aldagarriak 
izan dira hilabeteen arabera. Izan dira 
hilabeteak inkesta asko jasotakoak eta 
alderantziz. Batez beste, 133 inkesta bete 
dira hilabetean. Erronkalarien %56,8k ez 
du jarraipeninkestarik bete, izena ema
te rakoan bete beharreko fitxa bakarrik 
bete du; %43ak, berriz, jarraipeninkesta 

bat behintzat bete du, eta izan dira bost 
inkesta baino gehiago bete dituztenak ere 
(%13,5).

Parte hartzeko izena eman dutenek 
au kera izan dute erronka eremua (familia, 
lagunartea, lantokia…) hautatzeko eta bai
ta, hileroko jarraipenean, erronka berari 
eusteko edota erronkaz aldatzeko ere.

Erronkalarien %30,1ek adierazi du 
ere mu guztietan egingo duela euskaraz 
eta gehienak gertuko harremansarean 
kokatu dute erronka, hau da, lankideekin, 
bikotekidearekin, lagunartean eta familia
ko ekin. Hartutako erronken bestelako 
ezau garri batzuk ere galdetu dira, esate
rako, erronka pertsona bakarrekin den 
ala talde batekin. Hala, erronka gehienak 
pertsona talde batekin izan dira (%74,4) eta 
beste laurdena pasa pertsona bakarrarekin 
(%25,6).

EUSKARA ARI DU
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4. Taula.  
Hautatu diren erronka motak. Erronka 
eguneratuak

Erronkalari 
kopurua

Ehunekoa 
(%)

Eremu guztie tan 
(nire bi zi tza ko 
ha    rre    man po si ble 
guz  tie tan)

336 30,1

Lankideekin 204 18,3

Bikoteki
dearekin

84 7,5

Lagunartean, 
kuadrillan

80 7,2

Familiakoekin 77 6,9

Komertzioetan, 
esta ble zi men due
tan / be ze roe kin

56 5,0

Eskola eremuan 54 4,8

Jende berria 
ezagutzean 27 2,4

Bestelako talde / 
elkarte batean 16 1,4

Kirol taldean 12 1,1

Ikaskideekin 4 0,4

Ikastaroetan, 
kurtsoetan 4 0,4

Bizilagunekin 3 0,3

Pisukideekin 3 0,3

Beste bat 97 8,7

EDEE 60 5,4

Guztira 1.117 100,0

 

Erronka hartu aurreko egoeraz galdetu
ta, %33,1ek dio “gehienetan, ez beti, euska

raz egiten duela” pertsona edo talde 
ho rre kin. Gehienak “erdi eta erdi euskaraz / 
er daraz egiten dut” aukeran kokatzen dira 
(%43,6), eta beste %17,2k dio gutxitan edo 
inoiz ez duela euskaraz egiten. Al de ran
tziz  ko norabidean, erronkaren  har tzai le 
den talde edo pertsona horrek eus ka raz 
min tza tze ko joera gutxiago duela ikus ten 
dugu: %22,6k egiten du “beti edo gehi e
ne tan euskaraz” erronkalariarekin, %46,1ek 
“erdi eta erdi”, eta ia laurdenak (%24,4) “gu
txi tan edo inoiz ez du euskaraz egiten”.

Lortu al da hizkuntza  
ohiturak iraultzea?

Egitasmoaren oinarrizko galderara 
iristen gara: zenbateko eragina izan du 
urtebeteko ibilbide honek hernaniarren 
hizkuntza ohi tu re tan? Beharrezko 
informazioa es kain  tzen diguten 
erronkalarien erantzunei erre pa ra tzen 
badiegu (420 erronakalariren erantzunak 
dira baliagarriak alderaketarako), badirudi 
ohiturak aldatzen hasteko balio izan duela. 
Hala, erron ka hasi aurretik “gehienetan, ez 
beti” euskaraz egiten zutenen ehunekoa 
erron ka ren hilabetea ondoren igo egiten 
da; ze hazki, 29,1 puntu (%38,5etik %67,6ra). 
Beste bi taldeak, berriz, jaitsi egiten dira: 
“Erdi eta erdi” egiten dutenek 12,6 puntu 
egiten dute behera (%42,3tik %29,8ra) 
euskararen mesedetan, eta “gutxitan edo 
inoiz egiten ez dutenak” ia desagertu 
egi ten dira (16,5 puntu behera, %19,1etik 
%2,6ra). 

Era berean, badirudi erronkalariek 
izan dako ohitura aldaketek beren ingu
ru an eragin dutela. Hala, erronkako 
xede taldearen edo hartzaileen kasuan 
ere antzeman da euskara gehiago era
bil tzea ren aldeko joera, nahiz eta hauen 
ka suan abiapuntua apalagoa zen eta 
bil a ka era ere hala izan den. Erronkalariei 
“beti edo gehienetan euskaraz” egin die
te nen kasuan 16,5 puntuko igoera izan 
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da (%25,2tik %41,7ra), “erdi eta erdi egi
ten dietenen” taldea ere 5,9 puntu igo 
da (%42,7tik %48,7ra) eta “gutxitan edo 
inoiz euskaraz hitz egiten ez dietenak” 
nabarmen jaitsi dira, 22,5 puntu (%32,1etik 
%9,6ra).

Urtebeteko ibilbidean, Hernaniko 
herritarrek modu oso aktiboan erantzun 
diote Baietz Hernanik! egitasmoari, eta 

5. Taula.  
Alderaketa: Aukeratutako pertsona/taldearekin NIK…(elebidunak + elebidun 
hartzaileak)

baietz esan dezakegu: Hernanin mila 
lagun baino gehiago saiatu dira beren 
egunerokotasunean hizkuntza ohituraren 
bat aldatzen. Eta ikerketa honen emaitzek 
jasotzen dutenez, badirudi saiakera hori 
ari dela bere fruituak izaten. Orain lanik 
zailena gelditzen da: egitasmoa amaitu 
arren, aurrerantzean hizkuntza ohituren 
inguruko lanketarekin jarraitzea.

EUSKARA ARI DU

Erronka aurretik Erronka ondoren

Erronkalari 
kopurua

Ehunekoa 
(%)

Erronkalari 
kopurua

Ehunekoa 
(%)

Beti edo gehienetan 
euskaraz egin*

141 38,5 284 67,6

Erdi eta erdi euskaraz / 
erdaraz egin

155 42,3 125 29,8

Gutxitan edo inoiz ez 
euskaraz egin

70 19,1 11 2,6

Guztira 366* 100,0 420 100,0

*Erronka hasi aurreko egoeran “gehienetan, ez beti, euskaraz egin” galdegaia hartu da kontuan.

*Izan dira abiapuntua zehaztu ez duten erronankalariak, erronka ezezagunekin planteatu zutelako edo lauki hau bete ez zutelako.
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7. Taula.  
Erronkalarien balorazioa: Zein neurritan iruditzen zaizu bete duzula jarritako 
erronka? (elebidunak + elebidun hartzaileak)

Erronkalari 
kopurua

Ehunekoa 
(%)

Erronka guztiz bete dut 127 30,3

Urrats bat eman dut 278 66,3

Ez dut erronka betetzea lortu 14 3,3

Guztira 419 100,0

 

6. Taula.  
Alderaketa: Aukeratutako pertsona/taldeak NIREKIN… (elebidunak + elebidun 
hartzaileak)

Erronka aurretik Erronka ondoren

Erronkalari 
kopurua

Ehunekoa 
(%)

Erronkalari 
kopurua

Ehunekoa 
(%)

Beti edo gehienetan 
euskaraz egin

92 25,2 174 41,7

Erdi eta erdi euskaraz / 
erdaraz egin

156 42,7 203 48,7

Gutxitan edo inoiz ez 
euskaraz egin

117 32,1 40 9,6

Guztira 365* 100,0 417 100,0

*Izan dira abiapuntua zehaztu ez duten erronankalariak, erronka ezezagunekin planteatu zutelako edo lauki hori bete ez zutelako.
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