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Laburpena. Gasteizek, proportzioan, Europako hazkunde handiena izan zuen 1950-1975 epean. Garai
horretan iritsi ziren pertsonak erdaldunak izan ziren gehienbat, eta euskaldunak, berriz, gutxiengoa
izan ziren. Francoren diktadura, errealitate soziokultural berria eta euskararen loraldiaren hasiera, hirurak
batera nahastu ziren Gasteizen garai horretan, eta ikerketa honen bidez herri euskaldunetatik etorritako
euskaldunen testigantzak jaso nahi izan dira, metodologia kualitatibo baten bitartez. Ikerketa honen
helburuak garaiko egoeraren eta pasarteen berri izatea, urte hauetan zehar izan duen bilakaera ezagutzea
eta etorkizunerako izan ditzakegun erronkak aztertzea lirateke. • Hitz-gakoak: Gasteiz, euskara, bilakaera,

etorkinak, testigantzak.

Abstract. In proportional terms, Vitoria-Gasteiz saw the biggest growth in Europe in the 1950-1975 pe-
riod. The people who arrived in the city at that time were mostly non-Basque speakers while Basque
speakers were in the minority. Three things: the Franco dictatorship, the new sociocultural reality and
the start of the flowering of Basque became intermingled in Vitoria-Gasteiz at that time. So by means of
a qualitative methodology, this piece of research has set out to gather the testimonies of Basque speakers
who had originally come from Basque-speaking towns.  The research seeks to report on the situation
and events at that time, to get to know the evolution that has taken place over these years and to analyse
the challenges we may be faced with in the future. • Key words: Vitoria-Gasteiz, Basque, evolution, immi-

grants, testimonies.
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1. SArrErA

y

Gasteizko GEU elkarteak Jon Sarasuaren Hiztunpolisa liburua dela eta
antolatutako solasaldian lagun batek partekatutakotik egin daitekeen
hausnarketa da lan honen abiapuntua. “Nik Gasteizko gizarte-etxeetan
egiten dut lan, informazio zerbitzuan. Edadetu bat etorri zitzaidan
erdaraz galdezka, eta euskalduna zirudienez, euskaraz egin nion
geroago. Ondoren, aitortu zidan Gasteizen bizi izan den 50 urteetan
lehen aldia zuela euskaraz egiten zuena “toki ofizial” batean.”

250.000 biztanle inguru dituen hiria da Gasteiz, eta eskolen lanaren eta
helduen alfabetatzeari esker geroz eta euskaldun gehiago dago. Euskarak
gurean gorakada nabarmena izan duela adierazten dute azken datu so-
ziolinguistikoek.

Baina beti ez da horrela izan, izan ere, Araban euskara “galdu” zenetik
oso toki gutxi izan du kalean eta etxeko sukaldeetan. Esan daiteke,
zeuden euskaldunak oso sakabanatuta zeudela, irlatxo euskaldunak
itsaso erdaldunean, eta gaur egun ere oraindik badago lana egiteke.

1950eko hamarkadaz geroztik, eta Francoren diktaduraren eraginpean,
Gasteiz hiri tradizional txiki bat izatetik hiri industrial ertain bat izatera
pasatu zen. Industrializazio prozesua berandu baina indartsu iritsi zen,
eta jakina da, Euskal Herriko toki askotan bezala, Espainiako etorkin
ugari etorri zirela, egoera demografikoa eta soziokulturala irauliz. Honen
harira, pentsatzekoa da baldintza hauek euskarari eragin ziotela. Hain
euskaldun gutxi zituen hiri batean, erdaldunak ziren eta beste errealitate
bat zekarten bizilagun berri andanaren ostean, nola sustatu euskara eta
euskal kultura? Zein izango zen Andaluziatik etorritakoen irudia Gasteiz
erdalduna ezagutzean? Oso ezberdintzat joko al zuen bere bizitoki
berria, bere jaioterriarekin alderatuz? Eta Euskal Herritik etorritako
etorkin euskaldunak? Nola biziko zuen bere euskalduntasuna?

Julen Arexolaleibak (2004) “hizkuntza anomia” esaten dio zure hizkuntza
komunitatearen eremu geografikoan egon eta arrotz sentitzeari. Hain
zuzen ere, lan honek Gasteizera etorritako etorkin euskaldunen hizkuntza
bizipenak jasotzea du helburu.

Aurrera egin baino lehen, argi utzi nahi dugu ikerketa hau ez dela Es-
painiatik etorritakoen eta arabar erdaldunen jarrera kritikatzeko aitzakia.
Gainditutako auzitzat dugu hori, edo behintzat horrela nahiko genuke.
Arandak (1998) zioen ez dagoela arrazoirik pentsatzeko Euskal Herrian
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bi komunitate zeudenik, eta horrela egotekotan, hori ikertu eta egiaztatu
beharra zegoela.

Asmo horrekin egin da, beraz, lan hau, bizitako errealitate hori hobeto
ezagutzeko, komunitate gutxitu baten ahotsa entzun eta zabaltzeko,
eta egoera hobeto ezagutu ondoren, eta benetan bi komunitate baleude
eta haien arteko desoreka egon balitz, beste komunitatea hobeto ezagutu,
baloratu eta limurtzeko. Agirreazkunagak (1998), hain zuzen ere,
patxada, orekaren bilaketa eta esparru komunak eskatzen zituen eus-
kararen biziberritzea antolatzerako orduan, komunitate eleanitzetan
integrazio soziala sustatzeko. Ondoren, botere publiko guztiei dagokie
herritar guztien hizkuntza-eskubideak bermatzea (Agirreazkunaga,
1998) eta orduan lortuko da euskararen normalizazioa, euskararen al-
dekoagoak diren baldintzak, indibidualak zein sozialak sortuz eta den-
boran zehar mantenduz (Martínez de Luna, 2013).

Irakurtzera zoazen lana hobeto ulertze aldera, marko teorikoan EAEko
eta Gasteizko demografia-aldaketak eta iraultza industrial berantiarra
(50-70 hamarkadak) aztertu dira. Horrez gain, Araban euskararen
egoera; diktadura eta Espainian egiten zen hizkuntzen trataera landu
da. Jorratu dira baita ere hautemateak, bizitzako gertakariak eta hiz-
kuntza-jarrerak, horiexek baitira ikergai honetako aldagai nagusienak.

Aurrera jarraitu aurretik, zinez eskertu nahi ditut elkarrizketatuak izan
diren familia guztiak; Esti Zengotitabengoa eta Ane Pedruzo lan honi
bultzada emateagatik; ahotsak.com-eko kideak; eta Sancho el Sabio
Fundazioa bere laguntzarengatik eta horrelako azpiegitura izateagatik.
Eskerrak eman nahi dizkiet baita ere Gasteizen bizilagun, kide eta
lagun ditugun Zamoran jaiotakoen bilobei, Brozasen jaiotakoen seme-
alabei eta Palentzian jaiotako gasteiztarrei ere, hiri anitz, lasai eta
langile hau osatzeagatik. Oraindik ez badugu zuekin euskaraz egin,
baietz egin zuen seme-alaba eta bilobekin!

2. MArKo TEoriKoA

y

2.1 Hautematea, hizkuntza-jarrerak eta bizitzako pasarteak
(sucesos vitales): euskaran ere erabakigarriak

Elkarrizketatuei euskararekin lotutako pasarteen inguruan egin zaizkie
galderak, eta horri gaztelerazko “suceso vital” deritzo, hots, gizabanakoaren
bizitzan gertatzen den egoera edo momentu garrantzitsuak, gerora
pertsona horren aldaketa ebolutiboan eragina izango duena (Salvador,
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s.d.). Euskal hiztun bati, esaterako, hizkuntzarekin lotutako gertakari
batek, hamaika arrazoi tarteko, bere ikuspuntua eta jokabidea aldarazi
diezaioke, eta zer esanik ez, bere hizkuntzarekiko (euskara) edo beste
hizkuntzekiko (erdarak) jarrerak.

Hizkuntza-jarrerek berebiziko garrantzia dute hizkuntza baten etorki-
zunean, baina David Crystalen definizioan (1992) argi ikus daiteke
jarrera baino zerbait gehiago dela: “The feelings people have about their
own language or the language of others”.

Horretaz gain, kontuan izan behar da bi lagunek ez dutela zertan
egoera bera modu berean ikusi, eta hizkuntza-jarreretan eta bizitzako
pasarteetan eragina duela hautemateak. Izan ere, giza organismoak,
munduan finkatzeko, informazioa lortu behar du inguratzen duen
errealitatetik. Informazio hori jasotzeko baliatzen den prozesu konplexuari
ematen zaio, hain zuzen, hautemate izena (UZEI, 1980). 

2.2 Euskal Herria, diktadura eta hizkuntzak

1950-1970 hamarkaden artean, zeinetan EAEko hazkunde nabarmenena
izan zen (ikus beherago), Espainia diktadura oso gogor baten menpe
zegoen, eta horrek ordura arte bizi izandako mugimendu denak (baita
hizkuntzekin lotutakoak, jakina) suntsitu zituen. Izan ere, 1936ko Euskal
Estatutua oso aurrerakoia izan zen hainbat alorretan, eta zer esanik ez,
euskararen sustapenean (Xamar, 2006). 7. artikuluan zehazten ziren, esa-
terako, Eusko Jaurlaritzak euskara eta gaztelaniaren koofizialtasuna erre-
gulatuko zituen neurriak (eskolan, administrazioan, bizikidetzan…).
Legeak elebitasuna sustatzen zuen eta euskalgintza momentu oparo
batean murgilduta zegoen, harik eta Gerra Zibila lehertu zen arte. 

Gerra ondoren, euskarak debekua ezagutu zuen, euskarazko liburuak
erre ziren, abiatutako ekimen eta mugimendu guztiak bertan behera
gelditu ziren, erdal hedabide handiak sartu ziren etxe guztietara,
hezkuntza erdalduna zabaldu zen, gaztelaniarenganako joera zuen ele-
bitasun desorekatua are eta gehiago zabaldu zen eta Euskal Herriko
Hegoaldean jazarpen zuzenak pairatu ziren. Berriz ere, ezerezetik hasi
zen euskalgintza, baina askoz baliabide (pertsonal eta material) gutxia-
gorekin, asko hilik edo ihes eginda baitzeuden. 

Frankismoak “homogeneotasun laukoitza” izan zuen ardatz (Fusi, de
Pablo eta de la Granja, 2010): politikan, gizartean, ekonomian eta
kulturan denak izan behar zuen bat, dena espainiarra. Diktaduraren

BAT Soziolinguistika Aldizkaria 94, 2015 (1) | 93-129 | Andoain (Gipuzkoa)
ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Beñat Garaio – “Ez dago sinesterik zenbat kanbiatu den”: Gasteizen 1950-1975 garaitik hona,
euskarak izan duen euskararen bilakaeraren inguruko testigantzak

bat94 dok B_Maquetación 1  18/05/15  12:01  Página 96



neurri nazio-bateratzaileen ondorio kaltegarriak jasan zituzten orobat
euskarazko kultura eta euskaltasunarekin lotutako alderdi sinboliko
guztiek.

Franco diktadorea hil zenean, ordea, Espainiar Konstituzioari eta Au-
tonomia Estatutuei zegokien eleaniztasuna bermatuko zuten oinarri ju-
ridikoak diseinatzea (Agirreazkunaga, 1998), eta nahiz eta pertsona
ororen arteko berdintasuna aldarrikatzen duten Auzitegi Konstituzionalak
(STC 82/1986) eta Konstituzioak berak, Konstituzioko 3.1. artikuluak
gaztelania ezagutzeko beharra zehazten du. Testuinguru honetan, gaz-
telania hiztun diren hizkuntzalari batzuk ere Espainiak beste hizkuntzekiko
duen jarrera salatzen dute irmoki, tartean, Moreno Cabrerak (2008).

2.3. EAEko bilakaera demografiko eta soziokulturala

Euskal Herriak historian zehar aldaketa demografiko handiak izan
ditu; horretaz jabetzeko nahikoa da begiratu bat ematea azken 150
urteei (Galarraga, 2002). Adibidez, 1851n zazpi lurraldeetako biztanleak
ez ziren 900.000ra iristen (erdia EAEn eta 300.000 Nafarroan). Gaur
egun, berriz, bi milioi gehiago gara. Hazkunderik handiena, dena den,
EAEk izan du, milioi eta erdi biztanle gehiago baititu.

Zergatik jazo zen horrelako bilakaera, baina? Espainiako ekonomia
guztiz isolatuta zegoenean, 1953an mundu kapitalistara gerturatzen
zuten akordio ekonomikoak egin ziren AEBekin (Ocio, 1978). Erabakitzeko
ahalmena Opus Deiko teknokratengan zegoen garai horietan, eta
garapen planak finkatu zituzten. Hain zuzen ere, etorkinen mugimenduak
plan horien ondorioa izan ziren, gune batzuk indartu eta beste batzuk
baztertu baitziren, herritarrak industria-guneen menpe jarriz. 

EAEko hiriei dagokienez, Bilbo hiri industriala zen XX. mendearen ha-
sieran, Donostia aisialdikoa eta zerbitzuetakoa, eta Gasteiz, aldiz, tra-
dizionala. Urte batzuen ostean, ordea, hiru hiriak berdintzera jo zuten;
Bilbo eta Donostia azkar industrializatu eta modernizatu baziren ere,
Gasteiz urte oso gutxian jarri zen haien pare (García Abad, 2006). 

Lehenago aipatu diren aldaketa hauek denek ere eragin soziokultural
nabarmenak izan zituzten, eta hala, aurreko garaikoa baino are gizarte
pluralagoa eta konplexuagoa eratu zen. Era berean, bizimodua, aisialdia
eta kultura modernizatu egin ziren eta euskal hiztunak itotzeko arrisku
larria egon zen (Xamar, 2006).
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1. grafikoa. Euskal Biztanleriaren banaketa jaiotzeko tokiaren arabera. 1981-2006

Iturria: EGAB. 2011: 19. orr.

Baina komeni da emandako bilakaera demografikoan sakontzea, ho-
rretarako informazio asko baitago. Arandak (1998) egindako lan batek
hurbil gaitzake bilakaera hori hobeto ezagutzera, ordutik hamasei urte
igaro badira ere. Esaterako, EAEn bizi diren bikoteen % 43 bertan
jaiotako gizon eta emakumeek (bikote homosexualak ez ziren aintzat
hartu ikerketa honetan) osatzen dituzte; % 25 hemengo batek eta “kan-
poko” batek; eta hemen jaiotakoak ez direnengatik osatutako bikoteak,
berriz, % 32 dira.

Bukatzeko, EAEn bizi diren biztanleen % 71,5 hiru probintzietako
batean jaiotakoa da (Araban % 67, Bizkaian % 70,4 eta Gipuzkoan %
75,2), baina adibide batzuk jartzearren, Galizian, Andaluzian, bi
Gazteletan eta Extremaduran ehunekoa % 90 baino altuagoa da. 

Datu hauek kontutan harturik hipotesi bat egitera ausart gintezke:
EAEn 60. eta 80. hamarkada artean nagusiki hiru komunitate soziokultural
egon ziren (egun askoz gehiago daude, Estatutik kanpo jaiotako
pertsonen etorrerarengatik); euskaldunak, Espainiatik etorritakoak eta
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bien arteko nahasketa. Egoera horretan, gaztelera hiztunek osatutako
giza taldearen legitimitatea eta euskaldunen estatus gutxituaren arteko
balantza nabarmen desorekatua izan zen, alor kulturalean behinik
behin. 

2.4 gasteiz 1950-1975: iraultza ekonomiko, demografiko eta
soziokulturala

EAEn iraultza demografikoa izan bazen, are nabarmenagoa eta azkarragoa
izan zen Gasteizek bizi izan zuena, izan ere, López de Maturanaren
(2014) arabera, Europako hazkunderik handiena izan zuen proportzioan.
Baina egoera hobeto ulertzeko, 50-70 hamarkaden artean ibilbide bat
egin beharra dago. 50. hamarkadan Gasteiz apaiz eta militarren herria
zen, nekazaritza ardatz zuen probintzia erdi-huts baten hirigunea (Gon-
zalez de Langarika, 2007).

Garai hartan, bertako enpresa-gizonek, diktaduraren jarraitzaile eta par-
taideak, tokian tokiko erakundeen kontrola hartu zuten eta nahierara
kudeatu zuten probintzia, beraien estatusa mantentzen laguntzen zien
erregimen tradizionalista eta erreakzionarioa mantenduz eta hiria tradi-
zioekin oso lotutako probintziako hiriburu klasikoa izan zedila bermatuz.
Antonio Riverak zioen garai hartan modernizaziorako pausu batzuk
eman zirela, borondatez baino inguruko prozesuek baldintzatuta.

Hamarkadaren amaieran, Gasteizen industrializazioak leher egin ostean
hiriaren aldaketan hiru gako azpimarratu daitezke: industrializazioa, im-
migrazioa eta urbanizazioa. Horren ondorioz, Espainiako txoko guztietako
etorkinak etorri ziren, zeintzuk nekazaritza krisi sakona zuten sorterrian. 

Egoera berriak sortu ziren hirian eta lehenengo urteetan gasteiztar eta
arabarrak ez ziren etorri berriekin nahastu. Gainera, etorri berrien eta
aldez aurretik zeuden etorkinen artean alde nabaria zegoen eta azken
hauek “koreanoak” hitz gutxiesgarriarekin identifikatzen zituzten (Gon-
zalez de Langarika, 2007). Dena den, denborarekin ikusezintasuna
leunduz joan zen kontaktuarengatik eta lanarengatik, eta azkenerako,
integrazioa lortu omen zen. 

1958-1965 bitartean, Espainiako etorkinen hazkundeak bere horretan
jarraitu zuen, gero eta azkarrago; Foru Aldundiak gastuak merketu
zituen enpresentzako exentzioen bitartez eta enpresa handiez gain,
bertako herritarrak enpresa txiki andana irekitzera animatu ziren jende
gehiago erakarriz. Hau honela, aipatutako urte tartean 25.469 etorkin
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etorri ziren eta 2.574 pertsona joan, gehienak beraien herrietara itzultzeko.
Immigrazioaren fenomenoa hiriaren parte bilakatu zen eta Espainia
osoan lanerako aukera bat bilatzeko erreferentzia bihurtu zen, jendea
erruz erakarriz, “deiaren efektuaz” baliatuz. Horren ondorioz, txoko
eta eskualde berdineko jendea auzo eta kale berdinetan kokatzen hasi
zen. Berriki aipatutakoaren dimentsioa hobeto ulertzeko, 50-75. urteen
artean 1.837 industria ireki ziren eta 1975. urterako 173.137 biztanle
zituen Gasteizek, 1950.ean 52.445 lagun soilik bizi zirenean.

1. taula. Gasteizko populazioa jaioterriaren arabera (1965)

Iturria: Gonzalez de Langarika, 2007 

1. Taulan ikus daitekeen bezala, Gasteizko errealitate soziokulturala
zeharo aldatu zen eta horrek bere ondorioak izan zituen. Izan ere, Gas-
teizen jaiotakoak % 37,75 ziren eta Euskal Herritik kanpo jaiotakoak,
berriz, % 32,05. Urte batzuen ostean, 1975. urtean, kanpoan jaiotakoak
% 37,27 ziren (Bikuña, 2001).

Nola integratu ziren, baina, bata eta bestea Gasteiz berri honetan?
Honatx taldez-talde:

— Arabarrak: asimilazio naturala izan zuten, hirian norbait ezagutzen
zutelako eta gertutasunarengatik. Urtegien ondorioz desagertutako
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herrietakoak, nekazaritza lana utzi nahi zutenak eta ikasleak ziren,
gehienbat. Kualitatiboki garrantzia handia izan zuten, eta kuantita-
tiboki, urtez urte nabarmen murritzagoa

— Gainontzeko euskal herritarrak: % 10 inguru 65. urtean, beraien
integrazioa ez zen zaila izan. Alde nabarmena euskararen ezagutza
zen, tankera berezia ematen ziena, baina inolaz ere (sic) baztergarria
(Gonzalez de Langarika, 2007). Hiriko Zabalgunea delakoan bizi
ziren, gainontzeko arabar eta gasteiztarrekin; estatus bat zuten eta
enpresek eskainitako etxebizitzetan bizi ziren.

— Gaztelar eta errioxarrek ez zuten zailtasunik izan egokitzeko,
beraiek ere nekazal-guneetatik baitzetozen. Zaratek (in Gónzalez de
Langarika, 2005) zioen kulturalki ere ez zirela hain ezberdinak, “ez
baitzen alderik nabarmentzen bere izaeran eta adierazpenetan”.

— Andaluziar, estremadurar eta mantxatarrek sortu zuten arrakala
handiena, beraien izaerek, ohiturek eta adierazpen kulturalek
onarpen gutxi baitzeukaten gasteiztarren begitan. Behartsuenak
ere baziren. 1958an % 6,6 izatetik 1965ean %15,7 izatera pasa ziren.

Galiziarrak uste baino gutxiago ziren (% 1,68 1965ean), baina gehiegi
zeuden ustea zabaldu zen berehala hirian.

2. grafikoa.

Iturria: Gasteizko kazeta, 2000.
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Hori gutxi balitz, auzo berrien agerpenek masifikazio eta gethizazioa
areagotu zuten. Urte horietan ezin esan integraziorik egon zenik (bai,
ordea, isolamendua eta marjinazioa), baina ez inork nahi ez zuelako,
baizik eta auzo berriak aparte zeudelako bertakoen auzoetatik.

Auzo berrietako langileak lanean jarduten ziren bakarrik, beste inolako
motibazio eta aukerarik gabe, eta horrek kulturalki eta sozialki bere eragina
izan zuen. Gainera, beraien auzo gehienak korrika eta presaka eraikita
zeuden eta ez zuten inolako zerbitzurik, Adurtza eta Errekaleor salbu, non
zerbitzuez gain auzo-sentimendua eta bizitza soziala zegoen.

Pixkanaka-pixkanaka hiria pizten hasi zen eta parte-hartzea eta kultura
sustatu zuten hiritarrek eurek. Adibidez, aldi honekin batera sortu
ziren eskualdeetako etxeak, nahiz eta “Centro Gallego” delakoa 1955ean
ireki zen.

Egoera horretan, tradizio lokala desagertu baino, berritzen zihoan,
batik bat Gasteiztik kanpo jaio ziren eta gehiengoa osatzen zuten herri-
tarrak apurka integratzen hasi zirenean. 

Ihesbide-aisialdia zen nagusi, baina kirol eta kultur elkarteak indarra
hartzen hasi ziren eta tabernetan ere sozializazio prozesua indartu zen.

Orduan hasi zen folklorea sustatzen, batik bat, Manuel Iradier eta
Txirinbil elkarteen eskutik. Bestalde, hiriko festetako parte garrantzitsua
diren blusa koadrilek ere integrazio horretan zeresana izan zuten,
Euskal Herrian oso ohikoa zen txikiteoko ohitura hedatu baitzuten.

80.ko hamarkadan, 170.000 biztanletik 100.000 Gasteiztik kanpo jaiotakoez
osatutako hirian, joera hori normalduz joan zen eta Gasteizek jendea
hartzen eta hazten jarraitu arren, erritmoa nahiko apaldu zen (Ortiz de
Barrón, 1981). Nabarmentzekoa da Abetxuko eta Errekaleor auzoen
egitura soziokulturala garai haietan: bertan % 22 eta % 45 euskal
herritarrak baino ez ziren, hurrenez hurren. 

Mendearen amaieran ere industrializazio eta hazkunde azkarra eman
zen, eta hamarnaka mila etorkin etorri ziren. Garai hartan, ordea, joera
aldatu zen, immigratutako % 42,2 EAEtik etortzen hasi baitzen (Celigüeta
eta Zalduendo,1994). 

Azken urteetan, aldiz, estatuko beste herrialdeekin dagoen biztanleria
mugimenduak ez du hiriaren hazkundea gehiegi baldintzatu, joaten eta
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etortzen direnen arteko aldea oso txikia baita. Estatu barruko bizileku
aldaketak, ondoko probintzietan gertatzen direnak batez ere, lanaren
eraginez izaten dira sarri eta ez dira behin betiko izaten (Bikuña, 2011).

3. taula. Gasteizko biztanle kopuruaren bilakaera

Iturria: INE, s.d.

2.5 Euskara Araban eta gasteizen

Zein zen, baina, Araban euskararen egoera garai horretan? Nahiz eta
azkenaldian euskararen inguruko ikerketak izugarri ugaldu diren, 1956.
urtera arte ezer gutxi genekien (Zuazo, 2013). Dena den, Landazuriri
esker, jakin badakigu XVI. menderako Gasteizko hizkuntza nagusiena
gaztelania zela eta euskararen beherakada Araban XVIII. eta XIX. men-
dearen hasieran gertatu zela gehienbat, nahiz eta Bizkaia eta Gipuzkoatik
hurbil zeuden herrietan bizirik mantendu. 

Hurrengo beherakada esanguratsua, eta azkena zatekeena, Gerra
Zibilaren ostean gertatu zen, zeinen ondoren euskara ia-ia desagertu
zen. Esaterako, 50. hamarkadan hizkuntzaren ezagutza % 5 ingurukoa
zela aipatzen da (Celigüeta eta Zalduendo, 1994), eta Pedro de Yrizarren
(in Zuazo, 2013) esanetan, 70. hamarkadaren hasieran euskaldunen ko-
purua 1863 omen zen Araban. 

Baina euskararen desagerpena bat-bateko gertakari saihestezina zirudienean,
egoera iraultzeko grinaz zebilen mugimendu indartsua sortu eta 2006rako
euskarak 74.593 hiztun zituen gure herrialdean (Zuazo, 2013).
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Dena den, oraindik ere, Gasteizen gaztelania da nagusi. Zehazki, eta V.
Inkesta Soziolinguistikoaren datuak aintzat hartuz, biztanleen %22 elebiduna
eta % 26 elebidun hartzailea da; erdaldun elebakarrak, beraz, % 62 dira. 

Halaber, euskara % 3,6ren lehen hizkuntza da eta gasteiztarren % 83,1
beti hitz egiten du gazteleraz. Euskaraz aritzen diren % 16,9 horien
artean % 6,8 oso gutxi egiten dute, % 7,3 euskaraz gazteleraz baino gu-
txiago mintzo dira, % 2,3 euskaraz gazteleraz beste eta % 0,5 euskaraz
gazteleraz baino gehiago.

Hizkuntza-jarrerei dagokienez, Gasteizek, euskararen aldeko neurriak hartu
behar diren ala ez galdetuta, EAEko hirien artean emaitzarik okerrenak
ditu: biztanleen % 42 euskara sustatzearen alde dago eta % 27, aldiz, ez du
uste neurririk hartu beharko litzatekeenik (Gasteizen.com, 2014).

Adinaren arabera, erdaldun elebakarrak nagusi dira 35 urtetik gorako
adin tarte guztietan: % 50 inguru 35-44 urteko bitarteko adin-tarteetan
eta %70 inguru hortik gorakoetan (Eusko Jaurlaritza, 2014).

Euskararen egoera ulertzeko, argigarria da Teretxu Ociok (1978) Punto
y Hora de Euskal Herrian esandakoa: 

“De los 199.282 habitantes, 97.501 son emigrantes, es decir , más del 45 % de

toda esta gente que se quedó, creó su familia y forma parte de la población vi-

toriana. Quizá una pequeña parte (todavía pequeña) de sus hijos vayan y de

hecho van a las ikastolas (por otra parte insuficientes en Álava) y aprenden y

se integran en la cultura vasca, como los hijos de aquellos que emigraron del

resto del País Vasco” (Ocio, 1978).

2.6 Etorkinak eta hizkuntza eskubideak

Marko teorikoarekin bukatzeko, etorkinekin hizkuntzen trataeraren inguruko
bibliografia aipatzea ondo legoke, interpretazio okerrak ez egiteko.

Immigrazioa gertakari indibiduala da, baina gizarteko talde eta partaide
guztiei eragiten dien fenomeno soziala (Septién, 2006). Honen harira,
hizkuntzen kudeaketa eta euskararen biziberritzea guztioi dagokigun
zeregina da. Edonola ere, ezin da hizkuntza baten iraupena bat-batean
eta besterik gabe lortu, gizarte osoaren ekarpenek lortuko baitute
salbazioa, gizarte txikia izanik ere. Horretarako, gaztelera hiztunei pro-
posamen onargarria egin behar zaie, euskararen normalizazioan la-
guntzeko, bestela gatazka linguistikoa etorriko baita (Hernández, 2007).

BAT Soziolinguistika Aldizkaria 94, 2015 (1) | 93-129 | Andoain (Gipuzkoa)
ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

“De los 199.282
habitantes,
97.501 son
emigrantes, es
decir , más del 45
% de toda esta
gente que se
quedó, creó su
familia y forma
parte de la
población
vitoriana. Quizá
una pequeña
parte (todavía
pequeña) de sus
hijos vayan y de
hecho van a las
ikastolas (por
otra parte
insuficientes en
Alava) y
aprenden y se
integran en la
cultura vasca,
como los hijos de
aquellos que
emigraron del
resto del País
Vasco”.

Beñat Garaio – “Ez dago sinesterik zenbat kanbiatu den”: Gasteizen 1950-1975 garaitik hona,
euskarak izan duen euskararen bilakaeraren inguruko testigantzak

bat94 dok B_Maquetación 1  18/05/15  12:01  Página 104



Hala ere, immigrazioak hizkuntza batengan izan dezakeen eragina oso
zaila da aurreikusten, akulturazioa prozesua bera oso konplexua delako.
Etorkinen egokitzapena harrera-gizartera nola egokitzen den azaltzen
duen eredua da akulturazioa, eta norabide bikoitzekoa da (García eta
Arratibel, 2004).

Honen aurrean, euskararen iraupena eta erdal herrietatik datozen pertsonen
eskubideak nola uztartu ahal ditugun da galdera; batik bat, nola uztartu
ahal ditugun ikuspegi aurrerakoi batetik (Zabalo eta Iraola, 2008). 

Paradigma berri baten beharra dugula esaten dute bi egileek, zeinak bi
komunitateen beharrak eta nahiak ase, orekatu eta hurbilduko dituen.
Izan ere, etorkinak dauden toki batean garrantzia handia dute bi ko-
munitateek. Honen harira, aniztasunaren trataera eta inklusioaren prin-
tzipioa dira, hain juxtu, euskararen eta integrazioaren alde egin dezaketen
beste bi zutabe nagusi. Horretarako, kultura ezberdinen arteko harremanak
eta integrazioa lortu ahal izateko oreka sustatu behar da (Zapata, 2006).

Zoritxarrez, gaur egungo gizartean hizkuntza eskubideak ez dira oina-
rrizko eskubideak eta etorkinen kasuan beste lehentasun batzuk ezarri
dira ongietorria ematerakoan, baina gure hizkuntza-eskubideak eta
beraien hizkuntza-eskubideak kolokan badaude, bertakoenak bermatuak
izan beharko dira (Zabalo eta Iraola, 2008).

Egoera honetan, besteak beste, egin beharrekoa hauxe da: euskaldunen
autoestimua igo, soziolinguistika errealitateari buruz hausnartu, chau-
vinismoa gutxitu, aniztasuna sustatu eta kulturaren balioak eta erabilpen
politikoak bereizi. Izan ere, politikak ere badu eragina beraien jarrerengan,
eta are eta gehiago hain giro ez euskaldunean (Joan i Mari, 2006).

3. METodologiA

y

Laginarengandik ahalik eta informazio zabalena lortzeko asmoz, meto-
dologia kualitatiboa erabiliko da, egoera jakin bat (pertsona hauek
Gasteizen euskararekin izan dituzten bizipenak ezagutzeko) interpre-
tatzeko (Agirre, 2010). Metodologia kualitatiboaren barruan, ahozko
testigantza izeneko metodoa erabiliko da, iraganeko egoera edo gertakari
baten aurrean isilduak izan diren edo ahotsa altxatu ez duten gutxiengoak
ezagutarazteko metodoa (Portelli, 1981).

Modalitate hau ez da beti onartua izan, elkarrizketatzailearen subjekti-
bitateak eragin handia omen dauka eta, baina elkarrizketen zehaztasunek
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eta material berezien (bideoa eta magnetofoia) erabilerek baliotasun
zientifikoa eman diote (Vansina, 1985). Horretaz gain, laginarekiko
errespetua, aipuen fidagarritasuna eta beste metodo batzuen erabilera
ere ez da baztertu behar (Charlton, Myers eta Sharpless, 2007), lortutako
materiala osatze aldera. Informazio aberatsa eta ezezaguna eskaintzen
duen metodoa da ahozko testigantza, eta pertsona anonimo horiek
hitza dutenean, beraien historia ikusteko modua zein den kontatu eta
konbentzitu nahi izaten zaituzte, beraien ikuspuntua oso pertsonala
izaten delako (Portelli, 1981).

3.1 lagina

Ikerketa honetarako, eremu euskaldunetako adineko jendea hautatu
eta grabatu da, aspalditik Gasteizen bizi dena. Elkarrizketatu guztiak,
salbuespen bi izan ezik, Gasteizera 50 eta 70 hamarkaden bitartean
iritsi zen, eta geroztik ibilbide pertsonal eta sozial ezberdinak izan
dituzte. Elkarrizketatu guztiak 1932 eta 1942 urte bitartean jaio ziren,
Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaiko herri oso euskaldunetan.

Denek halako denek beraien baimena eman ziguten grabatu eta bideoak
ahotsak.com-en argitaratzeko. Hauek izan dira elkarrizketatuak:

— Maritxu Pikabea: Usurbil, 1932. 71. urtean iritsi zen Gasteizera
bere senar euskaltzalearekin. Alargundu eta erdaldun batekin
ezkondu zen. Ez du elkarrekintza sozial handirik izan urteotan.

— Arantxa Aizpurua eta Antton Arza, 1942an eta 1935ean jaioak,
hurrenez hurren, Ataunen. Elkarrekin bizitzera etorri ziren Gasteizera
1971. urtean. Lehenengo urteetan diskriminazioa jasan zuten,
euskara zela eta.

— Felisa Ugarte: Oñati, 1926. 1961ean etorri zen Gasteizera senar
arabar erdaldunarekin batera bizitzera. Ez zien haurrei euskaraz
irakatsi eta natural bizi da erdaraz, nahiz eta ez irakasteaz damu
den.

— Patxi Satrustegi eta Vitori Senar: Lizarragan jaioak, 1937 eta 1942
urteetan, hurrenez hurren. 1995. urtean etorri ziren Gasteizera, Es-
koriatzan 20 urte bizi izan ondoren. Herri euskaldun batetik erdi-
euskaldun batera, eta hemendik erdaldun batera bizi izandako
trantsizioa behatzeko eta alderatzeko aukeratu ziren.
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— Karmele Eiguren: Lekeitio, 1933. 66. urtean etorria senarrarekin
batera. Euskal idazle ezagun baten ama da. Bere bizitza soziala eus-
kaldun edo euskal herritarrekin izan da, gehien bat.

— Milagros Magunazelaia: Otxandio, 1941. 1957an etorri zen Gas-
teizera lanera. Ondoren, senar erdaldunarekin ezkondu zen. Erdaraz
egin den elkarrizketa bakarra izan da, euskara galdu egin baitu.

— Txomin Esnaola: Azkoitia, 1937. 1961. urtean etorri zen lanera
Gasteizera, giro nahiko euskaldun eta euskaltzalean bizi izan da. 

3.2 Prozedura

Elkarrizketatuekin aldez aurretik elkarrizketa egiteko hitzordua zehaztu
zen, beraien euskararen aitzakian galdera batzuk egiteko asmoa azalduz.
Egunean bertan, kamara eta mikrofonoarekin agertu zen elkarrizketatzailea
eta bideoaren amaieran, argitaratzeko baimena ematen zuten galdetu
zitzaien. Behin bideoa grabatuta, erantzun interesgarri guztiak transkribatu
eta sailkatu egin ziren, galderaka, lehenik, eta elkarrizketaka, ondoren.

Hauek izan ziren galdera-multzoa:

— Haurtzaroa-gaztaroa jaioterrian

— Lehen urteak Gasteizen

— Diskriminaziorik jasan al zuten eta Espainiatik etorritako etorki-
nekin harremana

— Transmisio pertsonala

— Bizimodua eta hizkuntza-ohiturak

— Hizkuntza-jarrerak

— Euskara gaur egun Gasteizen

— Etorkizunerako erronkak

Bi alditan bikote bat elkarrizketatu zen, bada kasu horietan ez zen mi-
krofonorik erabili.

Bestalde, elkarrizketak elkarrizketatuen testuinguru erosoenean egitea
hobetsi zen, ahal zela. Hori dela eta, bost elkarrizketa beraien etxean
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bertan egin ziren; bakarra Gasteizko Adinekoentzako Zentro Soziokultural
batean eta beste bat parke batean.

3.3 Materiala

Elkarrizketa egin ahal izateko, erabilitako materiala ahotsak.com-ek
utzitako kamera, mikrofono, tripode eta fokua erabili ziren, ahotsa gra-
batzeko mp3 bat erdarazko elkarrizketan eta galdera-erantzunen erre-
gistro-orria.

Gero, elkarrizketak transkribatzeko Word prozesadorea erabili zen,
baita 43 eta 100 minutu artean iraun zuten 7 bideoak ere. 

3.4 galderak

Nahiz eta aldez aurretik zehaztu ziren galderak eta metodologiak
horrela ahalbidetzen eta eskatzen duenez, beste hainbat galdera egin
zitzaizkien galdeketan zehar, momentuan bertan sortutakoak.

4. EMAiTzAK

Hemendik aurrera, galdera multzoak banan-banan aztertu eta elkarriz-
ketatuek esandakoa mahai gaineratuko da.

4.1 Haurtzaroa-gaztaroa jaioterrian

Maritxu, Aginaga:

Dena euskaraz egiten zuen etxean eta herrian, harik eta Donostiara zerbitzari

lanera joan zen arte. Herrian izan zuen lehen kontaktu zuzena erdararekin, La

Gula del Norte enpresako langile asko eta asko asturiarrak baitziren. Dena

den, esan zuen ez zegoela problemarik garai horretan eta erdaldunen umeek

euskaraz ikasi dutela. Horretaz gain, eskolan Hondarribiko andereño batek

euskaraz hitz egitea erregelarekin joz zigortzen zuen eta Cara al sol abestearen

oroitzapena dauka. Erdara “a base de palos” ikasi zuen Maritxuk, bere hitzetan.

Orduan, euskalduna nor zen itxurengatik nabaritzen zen.

Antton eta Arantxa, Ataun:

Senarra artzaina izan zen urte askoan eta Ikaztegietan ere ibili zen lanean

lantegi batean, Gasteizera joan aurretik. Emaztea, berriz, bi semerekin alar-

gundutako neskame eta etxekoandrea izan zen. Herrian ere dena euskaraz

egiten omen zuten, Espainiako basomutilekin eta medikuarekin izan ezik. An-
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dereñoa ere erdalduna zen herrian, baina euskaraz egiteko saiakerak egiten

zituen.

Felisa, Oñati: 

Ama Elgeakoa zuen eta aita, berriz, Arantzazun jaioa. Etxean dena egiten zen

euskaraz, baina amak erdaraz erantzuten zuen beti, horregatik dio elkarrizketatuak

“xelebreak” zirela. Dena den, horrek bi hizkuntzak aise ikastera lagundu zituen

anai-arrebak, eta ez zuen bere klasekide baserritarrek bezainbesteko arazorik

izan. Izan ere, kaleko jendeak “formalidade gehiago zuen erdaraz ikasteko”.

Edonola ere, auzoko eskolan euskaraz egiten zuten, eta monjetan, berriz, erdaraz.

Vitori eta Patxi, Lizarraga:

Hauek ere familia baserritarra zuten eta bertan aritu ziren lanean, harik eta

Ermura (andrea) eta Eskoriatzara (gerora biak) joan ziren arte bizimodua

aurrera ateratzera.

Erdaraz egiten zuten Lizarragako eskolan, baina esan zuten patiora irten

bezain laster euskaraz egiten zutela, herrian egiten zuten bezalaxe. Erdaraz ez

ziren ondo moldatzen, baina medikuarekin egiteko adina bai.

Karmele, Lekeitio:

Gurasoak Lekeitio eta Markinako baserritarrak ziren, baina bera gazte-gaztetatik

hasi zen familiako Bar Santi delakoan lanean; hasieran enkarguak egiten eta

gero sukaldatzen eta zerbitzatzen.

Lanean txikiteoko bezeroak euskaldunak izaten ziren, ez ordea, beraneanteak

eta egun pasa zihoazenak. 

Herrian den-dena egiten zen euskaraz, eta horregatik zailtasunak izan zituzten

eskolan erdaraz ikasteko (“ezin zelako euskaraz egin”) eta medikuarenean hitz

egiteko. Azken honetan, askotan itzulpenak egingo zituen senitartekoren bat

behar izaten zen.

Elkarrizketatuak geldika-geldika ikasi zuen erdaraz, irakurtzen eta idazten.

Mila, Otxandio:

Etxean aitarekin euskaraz egiten zuten beti, baina amarekin, nahiz eta euskaraz

jakin (arabarra zen, baina Iurretan urte askoan bizitakoa), erdaraz. Anai-arreba

eta lagun gehienekin erdaraz egiten zuen elkarrizketatuak.
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12 urte bete arte egon zen eskolan, erdaraz ikasten andereñoa kanpokoa

zelako, baina “es que era así”. Katekesia, ordea, euskaraz izaten zen.

Txomin, Azkoitia:

Azkoitiko auzoz aldatzen joan zen, baina beti euskaraz egiten zuten. Bere

gurasoek si eta no besterik ez zekiten erdaraz, eta Azpeitira Urolako Trenean joan

behar izaten zirenean, Guardia Zibilak hor zeudenez, isilik egiten zuten bidea.

Eskolan dena erdaraz egiten zuen, irakasle gehienak kanpokoak baitziren, eta

“extremeñoen eta” proportzioa 15000 biztanletik 5 edo 10 zen, eta orain,

berriz, 15000tik 3000. “Lotsatu beharko ginateke, baina belarri motxek ez

zuten euskaraz ikasi beste erremediorik”, dio elkarrizketatuak.

4.2. LEHENENGO URTEAK GASTEIZEN

Maritxu, Aginaga:

Bitoria “libertadea” izan zen beraientzako, baina hotza egiten zuen eta bizimodu

gogorra zeukaten, eta Donostiarekin alderatuta tristea bilatzen zuten, militar

askorekin. Nahiz eta lanean euskaraz egiten zuten lankideen artean, dena

erdaraz egiten zuten Gasteizen, apartekoren bat egon arren (oñatiarrak aipatu

zituen). Senarrak euskara eskolak eman zituen Olabide Ikastolaren hastapenetan

eta arrandegia aurrera atera zen genero ona zeukatelako, ez euskaldun beze-

roengatik. Astebururo herrira itzultzen ziren eta astegunetan, berriz, lantokitik

etxerako bidea egiten zuten bakarrik.

Elkarrizketatua alargundu eta erdaldun batekin ezkondu zen gero, euskara

gehiegi maite ez zuen batekin. 

Antton eta Arantxa, Ataun:

Emaztearen lehen inpresioa oso txarra izan zen eta senarrak zioen “Castilla

Herria” (Euskal Herria beharrean) zirudiela horrek. Uste zuten Beasain edo

Ordizia moduko herri batetara joango zirela, batzuekin euskaraz eta besteekin

erdara egingo zutela, baina ez zuten kontrako jarrerarik espero. “Gaizki irten

zitzaidan apustua” zioen emazteak.

Lehenengo urteetan ez zuten koadrilarik, baina ondoren bai: erdaldun batzuk

eta asko maite duten galiziar bat.

Garai horretan, euskaldun gutxi zituzten inguruan, eta horietako batzuekin

arazoak zituzten komunikatzeko (euskara oso ezberdina zuten eta).
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Felisa, Oñati: 

Ezkondu eta berehala etorri zen Gasteizera, eta bere senarraren esanetan oso

“casera” zen. Koadrilan ateratzen zen bere senarraren lagun eta koinatekin,

baina dena erdaraz egiten zuen. Euskaraz batere ez egiteak “no me hizo

mella”, ohituta baitzegoen. Orduan ez zen gaur bezain beste entzuten euskaraz

kalean eta, horregatik, ez zitzaion atera etxean. 

Vitori eta Patxi, Lizarraga:

Euskaraz ez zen ezer ez entzuten lehenengo urteetan, eta umeak eta gazteak

hitz egiten entzunez gero, elkarrizketan sartzen ziren euskaraz, ilusio egiten

zielako. Hala ere, oso gutxi egiten zuten euskaraz.

Karmele, Lekeitio:

1970erako, hau da, etorri eta gutxira, 3 seme-alabak izan zituen. Garai horretan

dena egiten zen erdaraz, eta norbaitek euskaraz egiten entzuten bazituen

begiratu egiten zituzten, gauza arraroa balitz bezala. Olabideko gurasoekin

euskaraz egiten zuten eta batzokira joaten ziren, baina koadrila erdaldunen bat

sartzen bazen, erdarara jotzen zuten. 

Mila, Otxandio:

16 urterekin iritsi zen Gasteizera zerbitzari lana egiteko. Garai horretako

prozesioek txunditu zuten gehien bat, zirrara sortzen baitzioten zerbait handia

balira bezala. Lehenengo urteetan ez zuen jai egunik, baina atera zitekeenean,

ondoko tabernako Burgoseko zerbitzari batekin ateratzen zen edo Otxandiora

itzultzen zen gurasoek agurtu, errosarioa errezatu eta atzera etxera bueltatzeko.

Beti erdaraz egin zuen, baita bere herrikoekin ere. Urte horietan Polvorinen

euskaraz egiten zuen talde bat omen zegoen eta joan ez izanaren pena du,

utzikeriagatik, “por ser cómoda” eta denborarik ez izateagatik. 

Txomin, Azkoitia:

Ameriketara artzain bezala joatea zen berarentzako Gasteizera etortzea, “ambiente

hostil” zelako eta soltero egon zelako. Pozarren egiten zuen Azkoitirako bidea

eta negarrez itzulera. Erdararekin arazoak izan zituen lehen urteetan eta bere

langile bati adibidez “de dos piezas me izorras uno” esan zion. 

Gaur egun dio integratze-prozesua askoz errazagoa dela.
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4.3 diskriminaziorik jasan al zuten eta Espainiatik

etorritako etorkinekin harremana

Maritxu, Aginaga:

Sekula ez du arazorik izan euskalduna izateagatik eta, bere inguruan, bigarren

senarra zen “euskararen enemigo xamarra”, “punttadak” eta txisteak egiten

baitzizkion euskararen inguruan. Gutxi alternatu izan du bere bizitzan zehar,

baina ondo ikusten du norberak berea defendatzea, andaluzek barne. Ez zaio

gustatzen inguruko jende fanatikoa euskara kontuetan eta esaten du etortzen

direnek erabakiko dutela ikasi edo ez. Adibidez, bere inguruko espainiarrak

oso ondo portatu dira eta haien seme-alabek euskara ikasi dute. Euskaraz

ikasi duten bere Marokoko garbitzailearen seme-alaben kasua aipatzen du. 

Antton eta Arantxa, Ataun:

“Gu diskriminatu egin gintuzten euskaldunak izateagatik”. Hau esateko, espe-

rientzia txar andana izan zituzten: euskaldun elebakar batekin hitz egiterakoan

kexak, lagun batek egindako heriotza mehatxuak okin euskaldunari euskaraz

egiteagatik, Idiazabalgo harakin batek euskaraz egitea baztertu bezeroen bel-

durrez, beraien semea paretaren aurka izatea identifikatua euskaraz egiteagatik

lagunekin, lantokian ika-mikak bere lankide euskaldunarekin euskaraz egitea-

gatik… Horrelako “intxa” bat sortu zitzaien erdaldunen aurka. 

“Castilla herrian” zeuden eta bertan zeuden castellano pila horiek oso itxiak

ziren, euskararen oso kontrakoak, beraien esanetan. Dena den, desberdintzen

zuten galiziarren, gaztelauen eta andaluziarren artean; orden honetan, azken

hauek baitziren okerrenak. Hala ere, kanpokoak eta kanpokoak zeuden,

beraien inguruko asko elkarren aurka jartzen baitziren identitate eta hizkuntza

gaietan. Gaur egun, euskararen aurka ez da inor nabarmentzen, nahiz eta

agian bihotzetik daramaten gorroto hori. Senar-emazte hauek esan zuten ez

dagoela sinesterik zenbat aldatu den euskararen egoera, orain askoz gusturago

bizi direla eta kanpotik etorritakoek eskertzen dutela euskaldunak izatea. Etor-

kizunera begira, zaila izango da guztiekin euskaraz hitz egitea, “berekoiak iza-

teagatik eta hemengo federik ez dutelako” baina batzera egin dute talde sozial

guztiek; besteak beste, euskara aurrera atera delako, derrigortu egin dutelako

eta Eusko Jaurlaritzaren ekimenarengatik.

Felisa, Oñati: 

Ez da kalera asko irten, baina euskararen kontrako eraso bakarrak irratian

entzun izan ditu, nahiz eta garrantzia handirik ez eman “horrelako gauzei”.
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Aitortu zuen Burgosko batek eta euskaldun batek ezberdintasun handiak dituztela,

baina hainbeste urte hemen pasa ostean, hemengo bizimodua hartu dutela.

Vitori eta Patxi, Lizarraga:

Senarra euskaldunekin bakarrik egoten zen lanean eta emaztea, berriz, “extre-

meñoekin, andaluziarrekin, errioxarrekin…”. Beraiek bizi ziren auzoan oso

gutxi hitz egiten zen euskaraz, eta duela urte batzuk iskanbila bat izan zuen

Cuencako EPAko ikaskide batekin. Honek esan zion hitz egiteko erdaraz eta

ez zeukala “hizkuntza hori ikasteko asmorik”, baina klasekide guztiak kontran

azaldu zitzaizkion.

Karmele, Lekeitio:

Erdaldun asko zegoen garai horretan, Karmeleren esanetan. Euskaldunak,

berriz, gutxi eta indar gutxi zuten. Bere inguruak azaleko harremana izan zuen

erdaldunekin, baina inoiz ez zuen aurpegi txarrik jaso. Orain, ordea, bi taldeak

elkartu direla esan zuen, seme-alabek euskara ikasterakoan bien arteko aldea

murriztu delako. Hala ere, gaineratu zuen oraindik badagoela zeregina,

ahalegina egin arren zaila izango delako urrun daudenak gerturatzea, kultura

erdalduna dutelako buruan, maitetasuna eta ikasteko gogoa falta zaielako eta

oraindik ere ez direlako hemengoak sentitzen.

Hori lortu ahal izateko oztopo bat ETA izan da Karmeleren ustez, baita alderdi

espainolisten jarrera itxia ere. Hauek limurtzeko esperantza eskasa zuen.

Mila, Otxandio:

Gaztetan urtero Otxandioko udaletxeak ematen zituen mandarinarik gabe

gelditu ziren behin, euskaraz egin zutelako. Horretaz gain, eta gertakari hau

erabakigarriagoa da, amaginarrebak bere semeari euskaraz egitea debekatu

zion eta bere lagun euskaldunetatik urruntzen saiatu zen. Etxeko bizikidetza

hobetzearren, jaramon egin zion.

Bestalde, ETA, euskara eta politika lotzearen arriskua azaldu zuen, esanez izu-

garrizko kaltea egin ziola horrek euskarari. Gutxi balitz, Espainiako Gobernuak

etengabe euskaldunen kaltetan giroa nahasteko joera gogoratu zuen. 

Txomin, Azkoitia:

Berak erdaldunekin harremana modu positiboan bizi izan zuen, izan ere, eus-

kaldunok euskaraz aritzerakoan egindako akatsen ondoren dugun “takto urria-

rekin” alderatuta, Espainian beti maitatu eta apreziatu izan dutela. Horren
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aldean, euskaldunak Espainiatik etorritakoekin oso exigenteak izan direla esan

zuen: “Giputxiei buruz pentsatzen zuten, como que veníamos a conquistar el

mundo”. Gipuzkoatik enpresa asko etorri omen ziren garai horretan eta eus-

kaldunak hobeto prestatuta zeuden lanerako, eta horrek ezinikusia sortu omen

zuen. Adibidez, berari “vasco”, “aldeano” eta “el casero” esaten zioten, eta le-

henengoarekin soilik zegoen eroso.

Berak laneko enkargatuekin euskaraz egiten zuen, eta langile soilekin, berriz,

erdaraz. Erdaldunak, izan ere, asko ziren bere iritziz urte horietan, 50000

lagun, 2000 euskaldunekin alderatuta. 

Araban, berriz, euskaldunak omen ziren Gipuzkoarekin lotutako herriguneak

(Aramaio eta Agurain), baina Mirandatik Gamarrara dena zen erdalduna.

Euskaldunak eta erdaldunak ez ziren gehiegi nahasten (“ez genituen errefusatzen,

baina ongietorri handiegirik ezta ere”) garai batean, baina orain, Azkoitian

bezala, euskara etxeko berotasunean sartzerakoan “belarrimotxak” euskarara

hurbildu dira. Gaur egungo koadriletan, aldiz, “están acoplados todos”.

4.4 Transmisio pertsonala

Maritxu, Aginaga:

Gaur egun euskara “belarritik erraz” ikasten dela esan zuen berak, baina

euskara ikastea edo ez “beraien aukera” dela. Bere lehen senarrak Olabiden

irakatsi zuen, baina bere bigarren senarraren semeak kontrako jarrerak zituen.

Gaur egun, ikusita atzerritik etorritako familiek euskara ikasi dutela, “zergatik

ez dute ba hona etortzen direnak eta ez dakitenek ikasi behar?” galdetu zuen.

Antton eta Arantxa, Ataun:

Beraien semeak 8-10 urterekin iritsi ziren Ataunetik, eta erdara zertxobait

ikasita zuten arren, hasieran gaizki pasatu zuten. Gero, ordea, dena erdaraz

egiten hasi ziren (kalean eta eskolan) eta berehala hasi ziren etxean ere

erdaraz egiten, baina gurasoek ahaleginak egin zituzten euskara mantentzeko

eta orain oso eskertuta omen daude. Gainera, etxean euskaraz egitea debekatua

zuen lagun bat etortzen zitzaien praktikatzera eta ikastera. Egun, semeek

denetara egiten dute, baina bilobak euskaraz oso ondo moldatzen direla eta

ataundarrez egiten dutela aipatu zuten. Era berean, “garai batean bezala, ez

dago “atizatu” beharrik euskaraz hitz egiteko”. 

Adibidez, beraien bi arreben istorioa kontatzen dute, biak Gasteizen bizitzen

eta arabarrekin ezkonduta. Batek euskara galdu du eta besteak, berriz, senar
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erdaldunaren mehatxupean (“Si a estos hijos, no les enseñas a hablar euskera,

te quito, y me voy a vivir a Miñano con ellos…”), euskaraz egiten du etxean.

Orokorrean, urte batzuen buruan familia hau euskaldundu egin da.

Felisa, Oñati: 

Bere seme-alabek etengabe galdetzen diote “Por qué no nos enseñaste?” eta

hark erantzuten du ez zitzaiolako ateratzen eta errua ez zela berea. Seme-

alabek, ordea, bere egoeran beste batzuek lortu zutela leporatzen diote. Ez

zitzaion bururatu senarrari euskara irakastea (neska polita esaten zekien,

soilik) eta gutxienez, umeek “aita” eta “ama” esaten zutela aipatu zuen. 

Vitori eta Patxi, Lizarraga:

Alaba bat izan zuten Eskoriatzan eta Ahalmen Ikastolan ikasi zuen, euskaraz.

Gaur egun Gasteizen bizi da eta dena erdaraz egiten du. Etxean ere geroz eta

gehiago egiten omen dute erdaraz.

Karmele, Lekeitio:

Seme-alabak Olabide Ikastolara eraman zituen, ordu hartan ez baitzegoen

beste aukerarik euskaraz ikasteko. Beraien kasuan euskalduntasuna mantendu

nahi zuten familian, eta hartara, euskara batua eta Lekeitioko hizketa ikasi

zituzten seme-alabek.

Gaur egun, ordea, alabak (euskal idazlea da) erdaraz egiten omen du bere

senar euskaldunarekin, eta semeari geroz eta gehiago egiten diote erdaraz.

Mila, Otxandio:

Semeak erdaraz ikasi zuen, eta alabak, berriz, B ereduan. Eskolako lanak egi-

terakoan, irakasleek honako hau esaten zioten: “¿Qué te ha ayudado, la

vizcaína de tu madre?”. Bilobarekin berdina gertatzen da, honek esaten baitio

horrela (Otxandioko eran) ez dela egiten. Bi kasuetan erdara nagusitu da eta

elkarrizketatuarentzako trago txarra izan da. 

Txomin, Azkoitia:

Bere ustetan mantendu baino gehiago egin dute euskara, izan ere, lau seme-

alabek EGA atera dute, eta bilobak bide beretik doaz. Gainera, hiru seme-

alabek irakaskuntzan egiten dute lan, eta besteak, hortz-klinika euskaldun bat

du Gasteizen. Bukaeran kontatu zigun bere emaztea euskarazko eskolak

ematen aritu zela eta Ikastolen Federazioaren eskariz, Azkoititik irakasleak
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eraman zituela Arabara lanera. Beraientzako, hala ere, ez zen ahalegin handia

izan, natural ikusten baitzuten egindako lana.

4.5 Bizimodua eta hizkuntza ohiturak

Maritxu, Aginaga:

Andre honek bizitza guztia erdaraz egin du Gasteizen, “hemen inortxo ere” ez

baitzen euskalduna. Bere isiltasunean ohitu omen da eta soilik beste portaleko

batekin egiten duela euskaraz zioen. Gainera, ez du euskaraz kontsumitzen,

ETB1en fundamentuzko ezer ez dutelako botatzen. Hori bai, orain hobeto hitz

egiten omen du, kontzienteago baita bere akatsez.

Antton eta Arantxa, Ataun:

Ataundarrek beti euskaldunengana jotzen zuten beti, bai erosketak egiteko,

bai hitz egiteko… baina orain egoera aldatu da eta erdaldunekin harreman ona

dute.

Lehen hitza ez dute euskaraz egiten eta pena ematen die (“euskaldun asko

dago, e?”), baina jende askok egiten die eurei euskaraz, praktikatzeko aukeren

bila. Gasteizen eta Benidormen euskaldunen bat barrundatuz gero, hitz egiten

hasteko ohitura eta ilusioa hartu dute, nahiz eta bizkaitarrekin eta euskara ba-

tuarekin ulermen arazoak dituzten.

Orain gustura daudela esan zuten, eta Hegoalde Gizarte Etxean, esaterako,

edozeinekin egin dezaketela euskaraz.

Felisa, Oñati: 

Kanpoan egiten zuen apurra erdaraz egiten zuen. Orain, euskaldunen batekin

hitz egiten badu, nahastuta ateratzen zaio dena, baina ia soilik oñatiarrekin

egiten du euskaraz. Lehen hitza euskaraz egiten du bestearen itxuraren

arabera, eta euskaraz entzuten eta hitz egiten duenean izugarrizko poztasuna

izaten duela gaineratu zuen. 

Vitori eta Patxi, Lizarraga:

Andreak eta senarrak itxuraren arabera egin izan dute hizkuntza batean edo

bestean, baina aldez aurretik jakitea eskertuko lukete. “Nola dakigu euskaldunak

direla?” Beraien koadriletan euskaraz egiten zuen senarrak, eta dena erdaraz

andreak. Senarraren kasuan, arabar erdaldun bat zegoen, eta behin honako

hau esan zioten: “Tú, por tí todos hablamos el castellano”.
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Bestela, ahal duten bezainbeste egiten dute euskaraz, elkarrizketetan
sartuz eta euskaldunak agurtuz.

Karmele, Lekeitio:

Inoiz ez du euskaraz lehen hitza egitearen “esfortzua” egin, zeren eta Eroskin,

adibidez, denak dira erdaldunak. Gainera, eskolaratze faltarengatik eta euskara

batuarengatik, irakurri eta telebista ikusi erdaraz egiten ditu.

Mila, Otxandio:

Oso gutxi egin izan du euskaraz, ezta bere herrikideekin ere. Euskara galdu

egin du, eta erdara, berriz, hobetu, ondo hitz egiten zuten gaztelauekin (Arabar

Errioxakoak) bizi izan delako. Euskaraz hitz egiten duenean poztu egiten da,

nahiz eta berehala pasatzen den erdarara. Adibidez, Sabecon Olaetako batekin

egiten du euskaraz, eta asko gustatzen omen zaio bere euskara. Hori bai,

“itsusia da” erdaraz egitea erdaldun baten aurrean. Behin eta berriro esan

zigun ez zuela bere partetik jarri euskara mantentzeko. 

Txomin, Azkoitia:

Berriz eta Mendaroko lagunekin egiten du euskaraz, batik bat, baita familian

ere. Kepa izeneko lagun bizkaitar bati “ez datorkio ondo” euskaraz egitea eta

erdaraz egiten diote. Berak ere zailtasunak ditu euskaraz egiteko gazteekin,

haiekin batua egin behar duelako eta nahiago duelako erdarara jo.

Euskaraz lehen hitza egiten du aurpegiaren arabera, baina sorpresak hartu

izan ditu (“castellano muturra zuen neska horrek baina…”). 1970etik aurrera,

baina, euskaldunen etorreragatik eta ikastolengatik egoera guztiz aldatu zen.

Berarentzako ere edukazio falta da euskaraz egitea erdaldunen aurrean eta

hizkuntza aldatzea ez da euskararen kaltetan.

4.6 Euskara gasteizen gaur egun

Maritxu, Aginaga:

Umeek ere euskaraz egiten dute orain eta esan zuen “menos mal” pentsatzen

duela bere baitan entzuten duen bakoitzean, jendea kontzientzia hartzen ari

delako. Euskararen bilakaera positiboan ikastolek eta Arrasate ingurukoek

eragin handia izan dutela azaldu zuen, eta asko pozten dela egoera berriarekin. 
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Antton eta Arantxa, Ataun:

“Ez dago sinisterik zenbat kanbiatu den euskaren egoera”, askoz gusturago

daude orain hirian, inbidia digute euskaldunei, euskaraz asko entzuten da,

jendeak euskaraz hitz egin nahi du, inork ez du euskararen aurka egiten (nahiz

eta agian barrenetik eraman)… Eusko Jaurlaritza, politika eta eskoletan euskara

sartu beharrarengatik egon da iraultza hau, baina oraindik egiteke asko dagoela

gaineratu zuten. Euskararen egoera etengabe hobetzen joango omen da,

baldin eta Madrilek (edo Errege berriak) boterea aurka erabiltzen ez badu.

Felisa, Oñati: 

Orain askoz gehiago entzuten dela esan zuen elkarrizketatuak, lehen irakasten

ez zelako eta orain besterik ez dagoelako eskoletan; “denek dute orain

libertatea”. Orain egoera xamurragoa dela gaineratu zuen.

Vitori eta Patxi, Lizarraga:

Salburua aldetik paseatzen dutenean ikasleei eta gurasoei euskara entzuten dutela

erantzun zuten, eta saiakera Eusko Jaurlaritzarena eta ikastolena izan dela. Ilusioa

egiten omen du euskaraz entzuteak eta errenta deklarazioan, adibidez, ilararik ez

dute itxaron behar euskaldunek. Txarrena, bertan bezero euskaldunak behar dituztela

da, bestela lanpostu horiek soberan daudela, edo behintzat hori esan zuten.

Bestalde, ertzainekin eta udaltzainekin ezin ei da euskaraz egin, momentu honetan.

Karmele, Lekeitio:

Jende asko etorri zen herri euskaldunetatik, eta horiekin eta irakasleekin

euskara askoz gehiago entzuten da orain, lekeitiarraren esanetan. Familia

gazte askok euskarari heldu diote eta aiton-amonak aktibatu egin dira, seme-

alabek ikastean. Gainera, bere sendiaren kasuan bezala, euskalkia eta euskara

batua ikasi ditzakete egoera horretan. Tamalez, andreak bere seme-alabei

euskaraz egiten dien arren, erdarara errazago jotzen dute bere ondorengoek,

komunikatzeko errazagoa omen da eta.

Bestalde, maila negatiboan alderdi espainolisten jarrera eta euskara politikarekin

lotzeko ohitura daude.

Mila, Otxandio:

Uste du euskara hobera doala eta gustatu egiten zaio entzutea. Bikoteak ez-

kontzerakoan ekiten diote euskara transmititzeari, eta gaur egun, gazteek hitz

egiten ez duten arren, denek dakite euskara.
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Txomin, Azkoitia:

70eko hamarkadatik aurrera etorri zen aldea, eta geroztik euskara sukaldeko

berotasunera sartu zen eta jada itxurarekin bakarrik ez da nahikoa jakiteko

euskalduna den ala ez.

4.7 Hizkuntza jarrerak

Maritxu, Aginaga:

“Orain karrera atera liteke euskaraz, ezta?”, beraz, euskararekin kanpora irten

ezin daitekeen ideia hori okerra da, edo hala ebatzi zuen emakumeak. Bera-

rentzako euskara dena da:

“Ni gogoratzen naiz nire bizitzan esnatu nintzen garaikoa eta nire atzetik

zetozen senideena. Ama titia ematen eta dena euskaraz, eta ume txikiak

euskaraz. Errietan egiten bazuen aita eta amak, euskaraz egiten zuten!”

Batzuetan euskaraz egiten du Eroskin eta izugarrizko poza hartzen du euskaraz

erantzuten diotenean.

Bere iloba bat oso alfabetatua da eta oso gustura entzuten dio euskara batua,

Tolosakoarekin batera euskara politenak. Honen harira, batuaren beharra su-

matzen zuen gaztetan, Bermeokoekin ezin baitziren komunikatu.

Bere ustez, erdara maila altuago batean dago, “baina agian Donostia aldean ez…”

Antton eta Arantxa, Ataun:

Beraientzako euskarak ez du kanporako balio, baina hemengo hizkuntza da

eta erdara baino zaharragoa, gainera. Euskara zer zen galdetuta, bizirik dagoen

hizkuntza, “gure hizkuntza”, “besterik ez izan eta uztea kostatzen zaiguna” eta

“gustatzen zaigunez euskaraz egitera bultzatzen gaituena” erantzun zuten. 

Hemen bizi behar duena ikasten saiatu beharko litzateke, eta adibidetzat jarri

zuten bere biloben lagun beltz euskalduna. Erdaldunek, era berean, euskara

ez jakitearen pena izan beharko lukete.

Felisa, Oñati: 

“Hizkuntza bat al da?”. Kanporako ez du balio, baina ondo dago, gero eta

gehiago jakitea ona delako. Berea baina, oñatiarra, oso itsusia omen da

batuarekin alderatuta.
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Euskara politikarekin izugarri lotzen omen da, baina politikarekin lotzen ez

duenak arazo gabe hitz egiten du bietan. Euskararekin batzuek axolagabe

jokatzen dute, eta besteek, berriz, zoroen moduan. “Eta ez bata ez bestea”, biak

ondo daude baina ez da “hainbeste jazarri behar”. Horretaz gain, ez litzateke de-

rrigorra izan beharko: “badakizu ondo, eta bestela agoantatu behar”.

Jende jantziak garrantzia handiagoa ematen dio euskarari, baina berak ez

omen du asko ulertzen. 

Vitori eta Patxi, Lizarraga:

“Gure hizkuntza euskara dok. Castellanoa hemen ikasitako zerbait da. Euskara da

hemengo hizkuntza, hemengo sustraiak edo… erdara ez dakit nondik etorri den…”.

Bikote honentzako euskarak balio beharko luke gehien, horrenbestez; baina

bietan jakin behar da. Gaur egun denek dakite eta tripan zerbait sortzen zaizu

entzuterakoan, baina beraien iritziz ez da ohikoa hiru lagun ikustea euskaraz

hitz egiten, behin gertatu zitzaien gisan.

Euskara ikasteko gonbita ere luzatu zuten: “esaten dute euskara zaila dela, baina

beste hizkuntza batzuk jakiteak erraztasuna ematen duela euskara ikasteko.”

Karmele, Lekeitio:

Edozertarako balio du euskarak, unibertsitatean ere bere semeak Biologia eta

bere alabak Kazetaritza euskaraz ikasi baitzituzten. Berarentzako euskara

hizkuntza garrantzitsua da, maite baitu eta barru barruan sentitzen baitu txiki-

txikitatik. 

Autokritika egin zuen euskaldunekin: erdaldunak ez dira saiatu euskaraz

ikasten, baina ezta euskaldunak beraiek ere ikas dezaten; euskaldunak ez dira

asko mugitu euskararen alde eta jendaurrean euskaraz hitz egiteko lotsa

gutxiago izan behar da, berak bezalaxe.

Esan zuen, euskararekin alderatuta, erdara maila altuagoan zegoela, euskarak

latigoa jaso zuelako urte askoan. Horregatik, mundu guztiak jakin beharko

luke euskara, baina ez da gertatuko jendeak ez daukalako euskaldun sentimendu

hori eta jendeak euskara ETA eta independentziarekin lotzen dituelako.

Mila, Otxandio:

Euskara hain zegoenez behartua, “metido tan metido”, berak euskara mantenduko

zukeen eta orain ez luke galdu izanaren samin hori barruan izango. Euskara
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mantentzea garrantzitsua dela esan zuen, katalanek katalana eta galiziarrek

galiziera duten moduan. Baina euskararen handicap gisa, erdara munduko

lehen hizkuntza omen da, euskara lanpostuetarako eskatzen da prestakuntza

hobeste beharrean eta jendeak oraindik ere politikarekin lotzen du.

Bere senarrak ez zuen bere partetik ezer jarri euskararen alde, baina itsusia da,

eta zen, erdaldun baten aurrean euskaraz egitea. 

Horretaz gain, esan zuen euskara batu honen aurka zegoela (“Olaetakoa da

euskara politena”) eta atzerritarrek zer azkar ikasten duten, gurekin alderatuta.

Txomin, Azkoitia:

Euskara ez zen bere arazoa izan hasieran, lanarekin nahikoa baitzuen. Baina

euskarak “10etik 10eko garrantzia du. Ez delako komeni galtzea, es una

lengua milenaria se puede decir casi y hay que preservarla. Galtzeko arriskuan

izan gaituztelako eta gainditu dugu hori, eta ni orain seguru nago Gasteizen ez

dela sekulan galduko. Gazte denak ikasten ari direlako, bai ikastolakoak, bai

monjetatik datozenak, por obligacion!”.

“Por obligación” hitz eginaraztea administrazioan, dena den, ez zitzaion
ongi iruditu, ez delako “hain erradikala”.

“Gure gauzarik handiena da, kultura, ohorea,… Gainera euskal kulturako

jende asko, Txillida eta beste mila daude euskararekin mundu asko korritu

dutenak eta pertsona handiak izan direnak. Eta gure aiton-amonek horrela

egiten zuten eta guk ezin dugu alde batera laga”.

Bere ustez, euskaldunok ez ditugu etorkinak aintzakotzat hartu eta
errespetu falta ikaragarria da euskaraz hitz egitea haien aurrean, beraiek
ate denak zabalik izan dituztenean beraientzako. “Behartu egin ditugu”
eta orain zaharrek gorrotoa digute. Umeen maitasunarekin lortuko du
euskarak onarpen zabalagoa.

4.8 ETORKIZUNERAKO ERRONKAK

Maritxu, Aginaga:

Gehiago hitz egin behar da kalean eta konplexurik gabe ibili, etorkinek beraien

hizkuntzekin egiten duten bezala.

BAT Soziolinguistika Aldizkaria 94, 2015 (1) | 93-129 | Andoain (Gipuzkoa)
ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

“Ez dago sinesterik zenbat kanbiatu den”: Gasteizen 1950-1975 garaitik hona, euskarak izan duen
euskararen bilakaeraren inguruko testigantzak – Beñat Garaio

bat94 dok B_Maquetación 1  18/05/15  12:01  Página 121



Antton eta Arantxa, Ataun:

Gehiago hitz egin behar da, nahiz eta jendeak ez duen aukerarik praktikatzeko.

Pertsona guztiei eskatu behar zaie ikastea eta bakoitzak errespetatu dezala

berea. Euskara ez jakitearen pena sortu behar da jendartean.

Felisa, Oñati: 

Zigorrak ezarri behar dira egiten eta ikasten ez dutenentzako eta politikarekin

duen lotura moztu behar da.

Vitori eta Patxi, Lizarraga:

Beraien ustez, oso garrantzitsua da aldez aurretik edo momentuan bertan

jakitea pertsona hori euskalduna dela, kartelen bidez egiten den moduan.

Horretaz gain, eskoletan gehiago sartu beharko litzateke.

Karmele, Lekeitio:

Lehenik eta behin, euskaldunok gehiago hitz egin beharko genuke, ez baikara

ausartzen eta errazagoa denez erdaraz egiten dugulako “eta listo”. ETArekin

duen lotura hori apurtu behar da eta alderdi espainolistek jartzen dituzten

oztopoak gainditu behar dira.

Mila, Otxandio:

Ez da derrigortu behar, baina hizkuntza aldarrikatu egin behar da.

Txomin, Azkoitia:

Akatsak eta lotsak ahaztuta kanpoan egin behar da, nahiz eta etxean erdaraz

egin. Euskararen alde “se tendría que hacer más” eta lehentasuna umeek eta

gazteek dutela ikusi beharko litzateke, ez helduek.

5. ondorioAK

5.1 ondorioak galderaka

Gaztaroa bere jaioterrietan

Elkarrizketatu guztiak bizi ziren euskaraz, Otxandiokoa izan ezik.
Bestalde, etxean erdaldunen bat bazegoen, bere erdaran eta euskararen
bilakaeran igartzen zen aldagai hori.
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Elkarrizketatu guztiek izan zituzten, halaber, kanpoko maisu erdaldunak
eta euskaraz ez zekiten sendagileak, salbuespenik gabe.

Bukatzeko, guraso gehienak baserritarrak ziren eta ez zekiten erdaraz.

Lehen urteak Gasteizen

Elkarrizketatu guztiak lanera etorri ziren Gasteizera, edota lanera
zetorren bikotekidea laguntzera. Lehenengo urteetan ez zuten koadrilarik
izan, lanpetuegi zeudelako, baina hitz egiten zutenean erdaraz egiten
zuten gehienbat. Euskaldunak zeudenean ere erdaraz egiten zuten,
beti zegoelako erdaldunen bat inguruan. 

Euskararekiko kontaktu handiagoa edo txikiagoa izan zuten elkarriz-
ketatuek, eta horren arabera mantendu eta transmititu zuten.

Gasteiz ere modu ezberdinean ikusten zuten, batzuentzako aukeren
eta askatasunaren hiria baitzen, eta beste batzuentzat, aldiz, hiri iluna.
Edonola ere, denek zuten bere herriaren nostalgia apur bat.

Diskriminazioa euskararengatik eta espainiarrekin harremana

Ikerketa honetan Atauneko bikotearen mespretxu kasuak izan dira na-
barmenenak; bestela, erdaldunen jarrerak euskaldunekiko ezberdinak
izan dira. Dena den, eta nahiz eta lehen euskaldunek erdaldunekin (eta
alderantziz) harreman gutxi izan, batzera jo dute. Hori bai, garai batean
euskaldunek arabarrengana jotzen zuten eta erdaldunak bere kasa
ibiltzen ziren.

Kasu batzuetan euskaren kontra zeuden bikotekideak izan dituzte.

Hala ere, oraindik ere asko falta da egiteko eta jendeari ‘hemengo fedea
izatea’ falta zaio. 

Erdara asko egon da Gasteizen eta euskarak indar gutxi izan du. Indar
eskas horren eragileak izan ditu, besteak beste, ETAren jarduna, PP eta
PSOEren itxikeria eta komunikabideetan entzuten ziren euskararen
kontrako esanak. 

Transmisioa

Esan liteke euskararen transmisioa %50ean mantendu dela gure elka-
rrizketatuen artean, nahiz eta oso familia euskaldunak egon tartean,
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eta hizkuntza galtzeko zorian egon beste hainbatetan. Batzuk euskararen
irakaskuntzan engaiatu dira eta ohartzen dira euskara belarritik ikasten
dutela askok eta etorkinek prestutasun handiagoa dutela euskaraz
ikasteko, hemengoekin alderatuz gero.

Elkarrizketatu batek ezin izan zuen transmisioa mantendu familiako
arau baten ondorioz eta beste bik erdaraz hazi zituzten seme-alabak,
azkenerako.

Bizimodua eta hizkuntza ohiturak

Gehienek erdaraz egiten dute egunean zehar, nahiz eta askok euskara
hitz egiteko saiakera egiten duten edozein esparrutan (umeak, bizilagunak,
administrazioa,…). Beste askok ez dute bizimodu sozialik eta horrek
eragina izan du bere euskararengan, baina denak izugarri pozten dira
euskaraz hitz egin eta entzuten dutenean. Lehen hitza euskaraz oso
gutxik egiten dute, guztiek erdarara jotzen dute erdaldunen bat inguruan
badabil eta beste hainbatek garrantzia handia ematen dio itxurari, eus-
kalduna den ala ez igartzeko. Bukatzeko, gutxi batzuek ez dute beraien
partetik asko jarri euskaraz egiteko eta damutu egiten dira. 

Euskara gaur egun

Askoren ustez, ez dago sinesterik zenbat aldatu den euskararen egoera
ordutik hona, umeek, gazteek eta etorkinek euskaraz egiten baitute.
1970etik aurrera izan zuen euskarak gorakada nabarmena, haien ustez,
ikastolen eta Eusko Jaurlaritzaren ondorioz. Iloben eraginagatik, euskara
poztasunerako iturri da aiton-amona erdaldunentzako, eta egun talde
sozial eta etniko guztiak elkar hartuta daude.

Hala ere, oraindik asko falta dela argi dute eta euskara batuaren era-
ginkortasun eskasa eta politika aipatzen zituzten, izan ere, Espainiako
Gobernuaren eta alderdi espainolisten menpe omen dago euskararen
osasuna.

Hizkuntza jarrerak

Elkarrizketatuen artean bi aukera oso ezberdin ikusi izan ditugu:
euskararen oso aldekoa edo gaiarekiko axolagabea. Dena den, argi daukate
kanpora joateko euskarak ez duela balio eta erdarak nagusitasuna duela.

Erdaldunen aurrean euskaraz hitz egitea errespetu falta eta itsusia dela
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oso barneratuta dute eta lanpostuen esleipenean prestaketak garrantzia
handiagoa duela zioten, euskara jakitearekin alderatuta.

Halaber, euskara galtzeak pena sortzen die, ilusio handia egiten die
kalean entzuteak eta euskaran ez eskolatzeak izan dituen eraginez
kontziente dira. Bestalde, orain euskararen kontrako jarrerak “barrutik
doazela” ohartzen dira eta egon den “latigoaz” oroitzen dira.

Hala ere, euskararekiko jokabide ausartagoekin (lehen hitza euskaraz egitea
edo senar erdaldunei euskaraz egitea, kasu) ez direla saiatu esan dute
gehienek eta erradikaltzat jotzen dute, adibidez, dena euskaraz egitea.

Euskara altxor kulturalekin eta identitate nazionalekin lotu duenik ere
egon da.

Etorkizuna

Etorkizunari begira, hainbat erronka dituzte begi bistan, hala nola, eus-
kaldunek euren artean gehiago hitz egitea eta lotsa alde batean uztea;
obligazioa edo zigorra erabiltzea euskara sustatzeko; euskara ez jakiteak
ez dakien pertsonarengan pena sortu behar duela; euskaltasun kontzientzia
izatearen garrantzia; politika ahaztu eta jendartean hizkuntza aldarrikatzea;
euskaldunak erraz identifikatu ahal izatea, beraiekin euskaraz egin
ahal izateko; umeak eta gazteak jomuga izatea eta edadetuak hizkuntza
plangintzatik baztertzea; eta bukatzeko, euskara batua denona egitea.

5.2 ondorio orokorrak

Oso adin-tarte mugatuko elkarrizketatuak izan dira lan honen mamia,
zeinetan argi geratu den oso giro jakin eta bitxi batean iritsi zirela Gas-
teizera. Izan ere, alde batetik Gasteiz hazten ari zen herria zen eta txoko
ezberdinetako jendea etorri zen. Bestalde, Francoren diktadurapean
ekin zioten bere Gasteizko esperientziari, horrek dituen ondorio
guztiekin, eta Trantsizio Politikoan murgildu ziren ondoren. Bestalde,
euskara loratzen hasi zen garaia ere hona etorri eta hamarkada gutxitara
ezagutu zuten: euskaltzaletasuna, ikastolak, alderdi politikoak; baina
baita berrikuntza ziren hizkuntza politikak ere, tartean, euskara irizpideak
finkatzea lanetarako, euskara batuaren agerpena eguneroko bizitzan
eta euskara eskoletan txertatzea.

Gure elkarrizketatu guztiek oso pasarte ezberdinak bizi izan dituzte
euskararen inguruan, beraz, ezin genezake baieztapen borobilik egin,
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baina euskara, garai horietan, eta gehiago edo gutxiago, jazarri, galdu,
ahaztu eta hala nola mantendu zen, behintzat Gasteizen. Batzuen
kasuan, gainera, hasieran aipatu den “hizkuntza anomia” kasuak
gertatu izan dira.

Eusko Jaurlaritzak eta jende euskaldunak egindako lanak berebiziko
garrantzia izan zuten gaur egun dugun egoeran, hamaika aldiz esan
zuten moduan, egoera asko hobetu baita. Honen harira, funtsezkoa
izango da euskaldunek eta Eusko Jaurlaritzak lan egiten jarraitzea, eta
azken honen kasuan, biztanleria aktibatuko duen hizkuntza politika
ausartak abian jartzea. Edonola ere, beraien hitzetan, euskaldun guztiek
euskaraz hitz egiteko gogoa eta beharra darie, eta erabilera sustatu eta
bermatu beharra dagoela argi dago, orain eskuetan ez dugun paradigma
berritzaileren batekin.

Euskara aitzineratzen jarraitzeko beste erronka bat “beste taldea” da,
hau da, Espainiatik etorritako familiak eta beraien ondorengoak. Giza-
talde garrantzitsua eta handia da, eta geroz eta harreman handiagoa
duten arren, ezinbestekoa izango da euskaldunen eta erdaldunen arteko
harremanak estutzea, eta batik bat, euskara txertatzea modu aktiboan.
Honen harira, euskaldunek euskaldun izatearen maitasuna eta “perte-
nentzia” sentimendua “saldu” beharko genieke, erantzunetan ikusita-
koaren arabera.

Bestalde, erdaldunekin oso “abegikor” jokatu dugu urte hauetan zehar,
ikusi besterik ez dago elkarrizketatuek zenbat aldiz esan zuten euskaraz
erdaldunen egitea “itsusia” zela, “errespetu falta ikaragarria”. Oraindik
bizirik dirauen ustea da eta iritzia aldaraziko digun ekimen edo
paradigma baten beharrean gaude, euskararen erabilera sustatu nahi
badugu, behintzat.

Bukatzeko, elkarrizketen momenturen batean, argi geratu izan da eus-
kaldunak zeinen modu gupidagabean eta zorrotzean jokatzen dugun
hizkuntza kontutan. Esaterako, elkarrizketatu batek esaten zuen espai-
niarrek ez zituztela bere akatsak nabarmentzen erdaraz hitz egiterakoan,
eta hori ez zitzaiola euskaraz gertatzen. Era berean, zenbat ilobek
zuzendu eta abaildu dituzte beraien aiton-amonen euskalkiak, esanez
horrela ez dela egiten? Eta are gehiago, “¿Quién te ha ayudado con los
deberes en euskera, la vizcaína de tu madre?” modukoak esanez, ez al dugu
pedagogia, enpatia eta arrazonamendu falta ikaragarria? l
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