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ATARIKOA

Euskararen herrian bizitzen ahalegintzen garen guzti-guztioi.
Eutsi eta erein!

“Bidaide, gogaide” dio esaerak. Sentimendu eta helburu horrexek berorrek gidatu gaitu
material hau sortzeko prozesuan. Bide beretik ibiltzeko gogoeta egitea dagokigula,
alegia.
Bidean aurkitu ditugunak aipatzea dagokigu lehenik. Oraingo honetan, bereziki, Jordi
Solé i Camardons, berari esker ezagutu baikenuen “Material experimental per a
l’ensenyament d’actituds i normes d’ús lingüístic” izeneko materiala: DBHko
gazteentzat Rosa Sanzek eta Francesc Ruizek prestatutakoa eta Valentziako Generalitatek argitaratua.
Eta Valentzia aldeko material honetaz gain, aipatzekoa da, era berean, gertuagoko
bidaide izan ditugun beste batzuk ere. Horien artean, bereziki, Ulibarriren baitako
bidelagunak, eta aisialdiaren eremuan gogoeta soziolinguistikoa bideratzen ari diren
Txatxilipurdi eta Kuku-Miku elkarteak, Arrasaten eta Lasarten, hurrenez hurren.
Ariketak osatzen joateko handik eta hemendik jasotako testuen egileak ere hortxe
daude, elkarren osagarri, osotasun batean txertatuta.
Honela, bada, ez gara hutsetik abiatu. Guk geuk eta beste batzuek handik eta hemendik
ereindakoak batu eta beste aurrerapauso bat da oraingo hau. Hala ikusten dugu guk eta
halatsu, seguruenik, aipatutako bidaideek.
Bidelagunak aipatuta, “gogaide” hitzaren adiera azaltzea dagokigu, bigarrenik. Poetak
zioen eran:
Euskara
Euskara
Euskara ez du
Buruak iraunarazi,
Bihotzak aldiz
Bakarrik
Ezin du gehiago
Gehiago
Gehiago
(J.A. Artze)

Bihotzaren sentimenduari buruaren gogoeta gehitu nahi diozuen guztiok zaituztegu,
beraz, gogaide. Konturatuta gaude, honezkero, ez dela aski sentimendu onak izatea,
horiek jantzi eta hornitu egin behar direla, ezinbestean, arrazoiz eta argudioz. Hala izan
ezean, sentimendu hutsak ez dauka errealitatea itxuraldatzeko adinako indarrik. Ez da
nahikoa!
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Honenbestez, lerro hauek irakurtzean gogaide zaitugun horri, zuk zeuk ere inguruko
bidaideak gogaide izan ditzazun gonbitea luzatu nahi dizugu. Gonbitea luzatu eta tresna
batzuk eskaini bidea errazago gerta dakizun.
Orri hauetan aurrera eginda, jakingo duzu zer datorren, zergatik aukeratu dugun hori eta
baita, oro bat, noiz eta nola landu ahal duzun.
Material hau erabiltzea, bistan denez, ez da gaur egun obligazio bat. Ez luke izan
beharko, gainera! Bide berean gogaide gaituzuen kide batzuen gonbitea da. Hori beste
da eta hori baino ez! Bidean aurkituko dugu elkar, beraz. Ondo ibili!
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PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA

Egungo Hezkuntza Sistemaren Erreformaren baitan, hezkuntza linguistikoa —eta
soziolinguistikoa— berregituratzea ezinbesteko kontua dugu: hizkuntzaren irakaskuntza
prozesua Euskal Herriko errealitate soziokulturala aintzat hartuko duen ikuspegitik egin
beharra dago. Urte asko dira ia euskara irakasten dela gure hezkuntza sisteman. Modu
honetan, 1982an onartutako Euskararen Erabileraren Normalkuntza-Legean eta bere
ondorengo garapenean, ezarria dago hezkuntza sistemak hezkuntza ez-unibertsitarioan
euskararen ezaguera praktiko askia segurtatu behar duela. Harantzago joanda, legeak,
halaber, euskararen errealitatea kontutan harturik euskararen erabilera eremu guztietan
berreskuratu eta normalizatzeko neurri bereziak behar direla aitortzen du. Testuinguru
honetan gogoratu behar da hizkuntza ikastea —hizkuntza arauak praktikan
menderatzea— bera baliatzeko ezinbesteko baldintza den arren ez dela nahikoa,
hizkuntza ezagutzea ez baita erabilera horren zergatia edo eragilea, hamaikatxotan
errepikatu izan den moduan.
Ikasle-irakasleei hizkuntzarekiko jarreren fenomenoa sistematikoki lantzeko aukera
emango dien material didaktikoa egiteko premia aholkatzen dute era askotako arrazoiek.
Hizkuntzaren erabileran oin harturik, ahozko eta idatzizko trebeziak garatzeko material
didaktikoak egin izan dira azkeneko urteetan. Halaz ere, beste urrats bat emanez,
ondorengo galderei erantzuna eskainiko dizkieten materialak egiten hasi beharra
dagoelakoan gaude:
-

Zein faktorek azaltzen dute euskal gizarteak euskara erabiltzeko edo ez
erabiltzeko dauzkan zergatiak?

-

Eskola gauza ote da aurreiritziz josiriko aztura sozialak aldatzeko? Nola?

Galdera horiei erantzunak emateko asmoz hasiko gara jorratzen hizkuntzarekiko
jarreren eta horiei lotzen zaizkien erabilera-arauen eremua.

1. OINARRI EPISTEMOLOGIKOAK

Hizkuntza-esparruko Oinarrizko Diseinu Kurrikularrak ezarri zuen bereizketak
(kontzeptu-, prozedura- eta jarrera-alorretako edukiak), batetik, eta bereizketa horren
justifikazioak, bestetik, LOGSEren funtsak finkatuko zituzten dokumentuetan agertu
zen bezala (COLL, 1986 eta 1989), jarrerak, balioak eta arauak eduki kurrikular gisa
sartzeko beharra dagoela erakutsi diete irakasleei, tradizioz aintzakotzat jo izan diren
edukiei (kontzeptuak eta prozedurak) zor zitzaien gaitasun berarekin, ikaskuntza
antolatzeaz ari garela.
Tradizioz eta, hein batez bederen, hezkuntzaren ikerkuntzan nagusi izan den paradigma
naturalistak hala aginduta (POPKEWITZ, 1988), jarrerak oro har eta jarrera
linguistikoak bereziki, beraien eta ikasleen artean gorpuztuz etorri dira ezkutuko
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curriculum deituko dugun esparru horren barruan (BERNSTEIN, 1975; DREEBEN,
1976; GIMENO, 1989; TORRES, 1991); izan ere, eskuarki irakaskuntza edo jarreren
aldaketa eta doktrinamendu ideologikoa baliokidetzat hartuak izan dira eta,
horrenbestez, eskolako jarduera esplizitutzat errefusatuak.
Nolanahi ere, jarrerak eta balioak hezkuntza prozesuan irakasleen egintzen, iruzkinen,
eztabaiden, hautaturiko liburuen, lan-plangintzen, eskola-jardueren edo —eta—
isiltasun eta hutsuneen bitartez ere transmititzen dira. Irakasleak nahien edo
garrantzitsuen gisa dituen ideiak, gertakariak eta pertsonaiak iradokitzen dizkio
ikasleari. Kontua honela plantea liteke: balioak eta jarrerak kontzienteki irakatsi nahi
ditu irakasleak ala nahiago du jarrera eta balioez ikasleei ondorioak ateratzen laguntzea?
Begi bistakoa dirudi erantzunak: hezitzailearen zeregina ikaslearen nortasunaren
moldaketa eta garapenean aldez edo moldez esku hartzea da eta, hortaz, arriskutsua
litzateke irakaslearen egintza patuaren edo eragin halabeharrezko eta inkontzienteen
eskuan uztea. Hezteko asmo edo nahia desagerturik, hezitzailea ez litzateke hezitzaile.
Desiragarrien gisa hartzen diren proposamen kolektibo edota pertsonalen arabera
garatuko bada, ikasleak nozitu behar izaten dituen prozedura eta eragin egituratzaileak
kontrolatzea da, heziketaren bitartez, erdietsi nahi dena. Bestela esateko, geroz eta
gehiago izan dadin nahita ezarritako xede edo helburuen produktua eta geroz eta
gutxiago, aitzitik, kontrolatu gabeko eragina duten bektoreen halabeharrezko emaitza
(CASTILLEJO, 1984).
Jarrerak pertsonaren baitako fenomeno psiko-sozial hagitz bereizgarriak dira eta, hortaz,
subjektua eta bere ingurunearen arteko elkarrekintzatik abiaturik gauzatzen dira.
Testuinguruak subjektuarengan eragiten duen betekizun aktiboaren ondorioz, hainbat
jokamolde edota aldaki pertsonal aldarazten dizkio; horiek testuinguruan aldaketak
eragin ditzakete. Eskolan jarrerak eta balioak irakastean lortu nahi dena horixe da, hain
zuzen: bai subjektua, bai bere inguruko errealitatea aldatzea, prozesu jarrai eta
dinamikoan.
Jarreratzat ulertzen dugu ikasitako predisposizio mota bat: objektu sozial jakin baten
aurrean alde edo kontrako erantzun trinkoa emateko aurretiaz dugun joera edo jitea,
alegia. Halaz ere, objektu sozial jakin baten aurrean pertsonaren jarrera ezagutzeak ez
digu bide ematen halako zein bestelako portaera hartuko duela iragartzeko. Jarrera —
jarrera ezagutzea— ez da portaera iragartzeko irizpide erabatekoa, jarrera jakin baten
eta jokamolde baten edo jokamolde-multzo baten artean nahitaezko loturarik ez dagoen
neurrian. Laburbilduz, ESCÀMEZ-i (1988) jarraiki, jarrerez ari garenean, jarduteko
predisposizioaz ari gara portaeraz baino areago: horrek, jokamolde-asmoa eta unean
uneko portaera bereiz dezagun agintzen digu.
Psikologia, hasiera-hasieratik eta hainbat ikuspegitatik, jarreren aldatze eta egokitzeaz
arduratu da. Dena den, FISHBEIN eta AJZEN-en (1975) lanetatik abiatuta, “Ekintza
Arrazoituaren Teoria” izenekoa formulatu zenean, jarrerez aldatzeko teknikak
finkatzeko aurrerantzean balioko zuten oinarri teorikoak ezarri ziren. Teoria horrek
dioenez, zeinahi jokamolde-erabaki autonomoren oinarrian, funtsez, jokaera horrexen
balizko ondorioak (aldeko eta kontrako alderdiak) gogoan hartzea dago. Horrelakoetan,
beraz, onartu egiten da une jakin batean pertsonak daukan informazioaren (sinesmenen,
ideien, informazioen, iritzien) arabera, “arrazoiz” jardutea. Bestela esateko, sinesmenen
(informazioa) eta giza portaeraren artean lotura hertsia dagoela onartu beharko litzateke.
Gogoeta horretan oinarriturik, jokamolde-asmoa eta portaera baldintzatzen eta
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erabakitzen dituzten jarrera eta arauen azpian dautzan sinesmenak aldatzearen bidez,
portaera iragartzeko modelo teknologiko bat eraiki dute Fishbein eta Ajzenek.
Ez da hau modelo horren azalpen zabala eta landua emateko tokia. Nolanahi ere, esan
dezagun bi une dituela, funtsean: sinesmenak identifikatzea eta, sinesmen horiei
buruzko bestelako informazioa emanez, esku hartzea. Esan gabe doa eratu dugun
material didaktikoa antolamendu horren gainean eraiki nahi izan dugula.

2. JARRERA LINGUISTIKOAK ERREFORMAKO AGIRIETAN

Hizkuntzak ez dira errealitatea antolatzeko, gure artean komunikatzeko eta geure burua
sormenez adierazteko, edo norbere edota besteen portaera arautzeko lanabes hutsak
bakarrik. Horiek ez ezik, hizkuntzak identitate sozialaren ikur eta talde bateko kide
izatearen ikur ere badira eta, halakotzat, jarrera jakinen objektu dira. Horretaz kanpo,
hizkuntza bakoitzaren erabiltzaileek —baita hizkuntza hori erabiltzen ez dutenek ere—
balio batzuk aitortzen dizkiote.
Hizkuntzak talde sozial jakinen ikur diren alderditik, hizkuntza horretan mintzatzen den
taldearen estatus sozio-politikoaren arabera ebaluatua izateko joera nozituko du. Horrek
esan nahi du hizkuntza jakin batekiko agertzen diren jarrerek eta egozten zaizkion
balioek, errealitatean hizkuntza hori darabilten taldeen boterea eta prestigioa dituztela
erreferentzia gisa. Botere eta prestigio horien araberakoak dira, beraz, taldeei buruzko
estereotipoak.
Gure egoera soziolinguistikoan, normala da eragin handieneko taldeek erabiltzen duten,
egun erabilera-esparrurik formalenak bideratzen dituen eta eginkizunik prestigiotsuenak
betetzen dituen hizkuntza horri balio sozial handiagoa aitortzea. Adiera horretan aski
sintomatikoa da gaztelaniak maila handiagoko ezaugarriak dituela onartzea:
komunikatzeko baliagarritasuna, edertasuna, abstrakzio-ahalmena, etab. Ezaugarri
horiek, noski, euskarari ukatu egiten zaizkio. Horrelako pertzepzioetatik sortzen dira
hizkuntza minorizatuei dagozkien aurreiritziak eta estereotipoak: euskara esparru zehatz
batzuetan agertzen ez bada eta eginkizun jakin batzuk betetzen ez baditu —gaztelaniak
bai, jakina— euskara esparru horietarako eta eginkizun horietarako gauza ez delako da.
Gaztelania, aitzitik, gauza da.
Kontu larriena ez da balorazio horiek gaztelaniadunek egitea, kezkagarriena da
aurreiritzi horiek ederki barneratuak dituztela —are eta enfasi handiagoz, gainera—
euskaldun askok eta askok.
Hiztunen jarrerak eta arauak aldatzea du hezkuntza-sistemak xedeetako bat:
Gizarteko errealitate eleaniztuna eta hizkuntza bakoitzaren barianteak ezagutu eta
baloratzea, estereotipo soziolinguistikoak gaindituz eta elkar ukitzen diren hizkuntzek
sorrarazten dituzten arazoak kontutan hartuz. Hizkuntzen gizarte erabilera desberdinak
aztertu eta kritikoki epaitzea, hizkuntzaren eduki ideologikoaren onarpenaren bitartez
balio, iritzi eta aurreiritziak dakartzaten hizkuntza estereotipoak saihestuz. (“Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako Curriculum Garapenerako Dekretua”, 165 orr.).
Gertakizun errealei buruzko hausnarketaren bitartez jarrera aldaketa bat bultzatu behar
da, aldaketa hori jarrera baikor bihurtzen delarik, hizkuntza ezberdin, bariante, arau eta

10

bereziki euskararen normalizazio (erabilpen eremu guztietan hedatze) prozesuarekiko
jarrera alegia. Horretarako, ezinbesteko da ikasleak bere hizkuntzarekin identifikazio
positibo bat lortzeko behar diren oinarriak ezartzea, zeinaren ondorioa Euskal Eskolak
eskaintzen dizkion beste hizkuntzen onarpen maila handiagoa den. Bestalde arau
kontzepzio gogorrak alde batera utzi, eta erabilpen ezberdinak ezagutu, baloratu eta
errespetatu behar dira. Jarrera baikor hauek ez dira abstraktuki ematen, hiztunengan eta
hiztunenganantz, nahiz komunitate linguistikoenganantz, biak hizkuntzen inguruko
eskubide indibidual eta kolektiboen eroale direlarik, eta jarrera horiek hobekien lantzen
laguntzen duen ikuspegia ikuspegi soziolinguistikoa da. Jarrera hauek egoera
gatazkatsuen analisian erabili behar den zehaztasunetik eta analisi hori eusten duten
kontzeptuetan sakontzetik baino ezin daitezke sortu. (“Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako Oinarrizko Curriculum Diseinua”, bosgarren liburukia, 32 orr.)

Era horretan, jarrera linguistiko eta erabiltzeko arau horiek eduki kurrikularren zati gisa
geratu dira. Zehazkiago, heziketa dela medio zeinahi trukatze egoeratan hiztunek
agertzen dituzten jarrerak gorabehera, Derrigorrezko Bigarren Heziketako HizkuntzaArearen Diseinu Kurrikularrak jarrerei dagokienez hurrengo edukiak zehazten ditu:
-

Hizkuntza errepresentapen eta komunikazio bide pribilegiatu bezala baloratu.

-

Hizkuntza manifestapen soziokultural eta kultura transmisio nahiz sorpenaren
tresna bezala baloratu.

-

Gizartearen errealitate eleaniztunaren balorapen positiboa egin.

-

Hizkuntza eta bariante ezberdinen erabilpenarekiko errespetua eta balorapen
positiboa egin.

-

Euskara eremu guztietan erabiltzeari buruzko jarrera positiboak eta aktiboak
izan.

-

Besteen ideien adierazpenaren aurrean jarrera irekia eta errespetuzkoa izan.

-

Gizarte komunikabideen mezuen aurrean, eta bereziki publizitatearen aurrean
jokabide kritikoa garatu.

-

Testu baten aurrean komunikazioaren elementuen arabera eman daitezkeen
interpretazio ezberdinez kontzientzia hartu.

-

Arraza, klase eta sexuzko aurreiritziak daramatzaten erabilpen linguistikoen aurrean
jarrera kritikoa garatu.

-

Hizkuntzari buruzko hausnarketak norberaren ekoizpen linguistikoak arautzeko duen
garrantzia baloratu.

-

Norberak idatzitako testuak koherentzia, egokitasuna eta zuzentasunari dagokionez
gainbegiratzeak duen garrantzia baloratu.

-

Testu idatzia menperatzeak duen garrantzia sozial eta pertsonalaz kontzientzia
hartu.

-

Komunikazio ekintzen helburuari buruz kontziente izan.

-

Norberaren eta besteen testuen koherentziarik ezaren aurrean sentsibilitate kritikoa
garatu.

-

Idatzizko testuetan arau morfosintaktiko, ortografiko eta testu-presentaziozkoak
baloratu.

-

Ahozko komunikazio egoera ezberdinetan keinu, gorputz, eta tonu portaeraren
arauak errespetatu eta baloratu.

-

Irakurketarako interesa eta jakin-mina, kultur aberastasun eta atsegin pertsonal iturri
bezala.

-

Literatur tradizioaren lanak kultur ondasunaren ezaugarri bezala baloratu.

-

Literatur lanen aurrean irizpide propioak eta sentsibilitate estetiko nahiz kritikoa
garatu.
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-

Dokumentazio iturri ezberdinak helburu ezberdinekin erabiltzeak duen garrantzia
onartu”. (“Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Oinarrizko Curriculum Diseinua”,
bosgarren liburukia, 44 orr. Geuk azpimarratuak)

3) PROPOSATZEN
DIDAKTIKOAK

DUGUN

MATERIALAREN

EZAUGARRI

Curriculum material oro, hau da, ikasleei edukiak aurkezteko baliatzen ditugun guztiak,
helburuez, edukiez, ikasgelaren antolamenduaz, komunikazio-harremanez, ebaluazioaz
eta irakaskuntza-bitartekoez (hau da, ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan, ikaslearen eta
irakaslearen betekizun diren horiez) harturiko erabakien ondorio dira. Horrela bada,
eguneroko egintza, eguneroko praxia baldintzatzen eta zehazten duten elementuetako
bat gelan bertan darabilgun materiala da. Adiera horretan, material mota baten aldeko
aukera egitea praktika mota bat hautatzea da.
Hemen ez dugu egingo irakasleari lanbidea ezabatu dion (TORRES, 1989) testuliburu
tradizional horren kritika. Aitzitik oso, profesional gisa bere burua garatzeko, irakaslea
lanabesez hornitzeko gauza izango diren material kurrikular berrien azterketan jardungo
gara.
Aurkezten ari garen materialak, ikasle zein irakaslearen rol klasikoetan aldaketa eragin
nahi du: ikasleak bere ikaskuntzaren ardura bereganatu behar du, proposatuko zaizkion
egintzetan parte kritikoki hartu eta, azkenik, gogoeta egin beharko du iritsi dituen
ondorioez. Bestetik, irakaslea kualifikatzea da gure helburua, hau da, bera izan dadin
irakasteko estiloa taxutzen duena, ikasleen baitan ikasteko arazoak hautemateko eta
konponbide-estrategiak bilatzeko, une jakin batean garrantzia duen materiala eta
garrantzirik ez duena bereizteko, jarduera batzuen ordez beste batzuk iradokitzeko gai
izan dadin. Hau da, laguntzaile gabe, gidari izan dadin.
Ikus dezagun orain, proposatzen dugun materialaren bitartez, egintza didaktikoko
elementuetako bakoitzean hauteman daitekeen ideia:
a) Ikaskuntza-helburuak eta edukiak
Kontuan izan dezagun jokamolde-helburu behagarrietan oinarrituriko irakaskuntzametodologiak ez duela agertzen ikaslearen benetako ikaskuntza-mota: prozesuan zehar
zer gertatzen den aztertzeke ezinezkoa baita emaitza onen bila ibiltzea. Ikaskuntzaprozesua, ikasleei proposatzen dizkiegun jardueren bidez gauzatzen da eta jarduera
horiek, berez, eskuarki transmititu nahi izaten diren eduki soil horiek baino gauza
gehiago irakasten dituzte. Hori begi-bistakoa da, adibidez, jarrerei buruzko edukietan:
jarduerak nola planteatuak dauden, elkarlanean baino hobeki elkarren lehian arituko
dela beregana dezake ikasleak, edo alderantziz: gauzak ikusteko modu dogmatiko
bakarra dagoela edo, bestela, pertsonen arabera aldatzen direla gorabeherak, adierak
etab.
Irakasleak bere lanean ikaskuntza-jarduerak aukeratu duen enfokamendua, eta zeregin
horietako bakoitzaren egintza-prozesuaren kudeaketa ona dira proposatzen ari garen
materialen erabileraren ondorio. Hona erdietsi beharreko lorpenak:
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-

Jarduera bat gauzatzean, irakaslea kontziente izan dadin gertatzen ari diren
ikaskuntza-motez eta ulermen-arazoez;

-

Arazo horiei konponbidea bilatzen ahalegintzeko, baliabideak erabil ditzan.

b) Antolamendua
Aurkezten ari garen material hauek (eta antzeko guztiak) oinarrizko ideia baten
inguruan eraiki behar dira: malgutasuna da kontzeptu nagusia. Kontua ez da aurretiaz
antolatutako material monolitikoa eratzea; aitzitik, kontua da materiala irakasleen
gorabeherei egokitzeko eta ikasleen premien arabera erraz aldatzeko modukoa izatea.
Eskuarki, jarrera linguistikoei dagokien berariazko lana hainbat irakaslek garatuko dute
ikastaroan barrenako une jakin batzuetan, zenbait motatako egoerak abiagune harturik,
ikastegiaren proiektuari eta norberaren arearen egitarauari egokituz, etab. Horrenbestez,
jarreren gaineko materialak hainbat ikaskuntza-erabilera eta estilo bideratzeko gauza
izan behar du.
c) Komunikazio-harremanak
Tradizioz, behintzat, materialek ikasgelan norabide bakarreko komunikazio-harremana
sustatzen dute: igorleak —dela irakaslea, dela testuliburua— hartzaileei mezuak
komunikatzen dizkie baina ikasleek nekez betetzen dute igorle-eginkizunik, edukiz bete
beharreko kutxa hutsak baizik ez direlako, nonbait. Proiektatzen dugun materialaren
eginkizunetako bat, komunikazio-harremanak sustatzea da; ez norabide bikoitzeko
harremanak —ikasle-irakasleak eta irakasle-ikasleak, alegia—, norabide anitzekoak
baizik: materialen, ikasleen eta irakaslearen artean, baita ikasleen artean ere. Era
horretan irakaslearen posizioa, ikasleena eta materialarena (komunikatzeko ahalmenaz
ari gara) maila berean egongo dira: dena da auzitan jartzeko modukoa, dena
eztabaidagarri eta denek atera behar dituzte jarduerei buruzko ondorioak, denek ikasten
eta irakasten dute. Irakasleak ikasiko du materiala edo daukan jokaera bera aldatzen,
ikasleengan behatzen duena kontuan izanda; ikasleek ikasi egiten dute materialarekiko,
irakaslearekiko eta ikaskideekiko elkarrekintza-prozesuan.
d) Irakaskuntza-bitartekoak
Norberaren jarrera linguistikoen eta erabilera-arauen gaineko gogoeta sustatzen
duen materialak ezin du bere buruan amaitu: eskolako lana eta ikasleen bizipenak
lotu behar ditu, ikaskuntza bizia, biziduna izan dadin, ez itxura hutsezkoa.
Horregatik baliatu behar dugu naturak lanabes didaktikotzat eskaintzen dizkigun
aukerez: idatzizko testua, ikus-entzunezko materialak, introspekzioak eta abar.
e) Ebaluazioa
Gaur egun eskoletan —bigarren hezkuntzan, batik bat— erabiltzen den material
tradizionalak berekin ekarri du ebaluazioa egiteko unean azterketa lanabes
bakartzat hartzea. Lanabes hori, ordea, jarrerak ebaluatzeko ez da baliagarria:
goian esan dugun bezala, jarrerak eta portaerak ezin har daitezke gauza beratzat;
jarreren osagai diren aldetik, sinesmenen mailara igaro behar da. Horrelakoak
ebaluatu ahal izateko idatzizko proba hutsak baino metodo landuagoak erabili
behar dira. Horregatik, ebaluazioa eskolan egiten diren jardueretako beste bat
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bailitzan ulertzea da bilatzen duguna, ikasleen lana kontrolatzeko bai, baina batez
ere, emaitzen arabera, ikaskuntza-irakaskuntzan bete den prozesu osoa
hausnarrean jartzeko baliagarri izan dadin. Ikuspegi horretatik, gai baten
ikaskuntzan eginiko jarduera guztiak izango lirateke ebaluazio-jarduerak, horri
esker ezagut genezakeelako ikaskuntzan ikaslea zein mailataraino inplikatu den
eta nolako arazoak sortu zaizkion. Konturen bat ulertu duten ala ez egiaztatu nahi
dugunean, ordea, ez ditugu ikasleentzat ezohikoak liratekeen egokierak sortu
behar.
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SARRERA

Aspaldi honetan, LOGSE horren eraginpean eta tradizioz curriculuma osatzen zuten
bestelako edukiekin batera —prozedurak eta kontzeptuak—, eskolan jarrerak irakasteko
premia eta aukera gai hartuta, eztabaida berpiztu dela egiaztatu dugu. Egiari zor,
curriculum esplizituaren azpitik —maiz antzean, behar ez bezala— gauzatu diren eta
ezkutuko curriculum bataiatu dituzten irakaskuntza jakin batzuk argitara ekartzeko
saiakuntza da hori. Orain ez gara arituko kontzeptu horren izariaz, ezta edukiak hiru atal
berezi-berezitan (kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak) banatzeari buruzko eztabaidan
ere. Hasieran adierazitako kontua egiaztatu baizik ez dugu egingo oraingoan.
Euskararen irakaskuntzaren baitan, jarreren —eta, horrenbestez, balioen eta arau
sozialen— irakaskuntzari dagokionez, azken urteotan elkarren aurka jardun diren bi
posizio ikusi ditugu:
Alde batetik, hezkuntza-administrazioek onetsitako posizioa dugu: hezkuntza-sisteman
euskara sartzeko ahalegina egin dute. Ez da sekreturik inorentzat: ahalegin hori ez da
berdina izan eta ez ditu maila bereko emaitzak izan Euskal Herriko herrialde guztietan.
Halaz ere, bereizgarri bat dute denek: sistema hori lanabes pribilegiatutzat —bakartzat
ez esatearren— jotzen dute, hizkuntzaren normalizazio soziala erdiestea dela eta.
Laburtzearren, hezkuntza-administrazioek normalizazio linguistikoaren barruan
hizkuntza irakasteari dagokion zatia bereganatu dute (hau da, derrigorrezko hezkuntza
bukatzean hizkuntza bien ezagutza eskatzen zaio ikasleari), baina hiztunen —bananbanan harturik— erabilerari ez diote gertutik heltzen. Diogunaren lekuko, ikus dezagun,
adibidez, Eusko Jaurlaritzak atera zuen “Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia”ko
pasarte bat. Bertan, hiztun bakoitzari dei egiten zaio eskolan edo famili transmisioari
esker dituen ezagutza linguistikoak —egitura linguistikoarenak, alegia— praktikan jar
ditzan. Ikuspegi horretatik, euskararen normalizazio linguistikoaren porrota euskal
hiztunek beren hizkuntzan mintzatzeari uko egin izanaren ondorio litzateke: “Erakunde
publikoek, eurek bakarrik, ezin dute hizkuntza komunikazio tresna bizia izan dadin hura garatu
eta sustatu. Ezinbestekoa da euskaldunek eratutako gizarte-taldeen parte-hartze aktiboa.”

(“Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia”, 13 orr.).
Beste aldean, balio diskriminatzaileetan oinarrituta dauden eta, gaztelaniaren mesedetan
hizkuntza minorizatuen erabilera kaltetzen duten aztura sozial jakin batzuk boteretik
aldatzeko premia azpimarratzen duten soziolinguista kritiko batzuk agertzen dira.
Euskararen erabilera dela eta, jarrera positiboak edo negatiboak sortzen dira esparru
publikoetan hizkuntza hau erabiltzeko premiaren arabera. Jordi Solé i Camardons-en
hitzetan (1991), “jarrera premiak bultzatzen du” eta ez alderantziz, erakunde ofizialek
aldarrikatu ez bezala.
J. Solé i Camardons-ek berak azaltzen du berariaz:
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Posizio psikologistek eta erakunde publikoetatik bultzatutako estrategien oinarrian
eskema idealista hau litzateke:
jarrera

¨

portaera

Gurea, berriz, hauxe da:
jarrera + esperientzia

¨ erabiltzeko araua ¨

portaera

Edo beste hau:
motibazioa + jarrera + esperientzia

¨ jokamolde linguistikoa

(SOLÉ I CAMARDONS, J: “Reflexions i propostes entorn de l’Ensenyament del català i el
context sociolingüistic”, in Comunicacions del Segon symposi sobre l’ensenyament del
català a no-catalanoparlants. Vic, Eumo, 1991)

Ikusmolde horren korolarioa honela azaltzen digu Joan Talarnek:
“Horrela bada, gazte-giroan bezala beste hainbat girotan ere soziolinguistikoki esku
hartzeko ahaleginek ez dute gizabanakoaren joera edo jokaeretan eragin behar, horiek
ez baitira makro-egitura sozialaren (testuinguru historiko-sozialean) eta jokamolde
linguistikoaren mikro-egituren artekari hutsak baizik; aitzitik eta ahal den neurrian noski,
presioa, batetik, eta gazteak ezaugarri, bereizgarri dituen jokamolde-ereduak
(diskogintza, zinemagintza eta bikoizketa, hedabideak, etab.) menderatzea, bestetik,
izango dira (izan behar dute) esku hartze horren funtsak. (...)
Horregatik, hizkuntza dela eta, gure herrialdean hedatu diren asmo boluntaristak ezin
sinetsirik nago. Hemen katalanez egitea zernahiren eta nornahiren esku dago baina, hori
bai, inondik ere ez zure esku.”
(TALARN, J.: “Que aquí es parli català depén de tu?”, in ...)

Erakutsitako bi posizio horien erdian gara irakasleok, inorenak ez diren lur hauetan,
eskolako lanean (lehen, bigarren mailakoan edota unibertsitatekoan) alegia, bi
alderdietakoen eskuetan harrapaturik: batetik posizio ofiziala, euskaraz irakasteaz
gainera, orain hizkuntza honen aldeko jarrerak irakastea ere proposatzen diguna;
bestetik, lan hori aski alferrikakotzat jotzen dutena, hizkuntza normalizatzeko
ahaleginean beste fronte sozialek ere batera jardun ezean.
Proposatzen ari garen materiala, goian azaldu ditugun posizioek sortu iskanbilan betebetean harrapaturiko irakasleen eginkizunari buruzko eztabaida planteatzeko lehen
saiakera da. Nolanahi ere, orain arte aipatu dugun eztabaida, gure ustez, eskolak
gizartean nolako eginkizuna betetzen duen ezbaian jartzen zuen aspaldiko (baina
oraindik amaitu gabeko) beste harekin askoz ere lotuago zegoen: eskola gizartea
aldarazteko eragile da ala nagusiturik dagoen prozesu sozialen isla hutsa?
Ezbai hori, zaharragoa baina funtsez goian aurkeztu berri dugun horren paretsukoa
delako, irakasleok gidari har dezakegu, hizkuntza-normalizazio prozesuan geure
eginkizuna zein den aurkituko badugu.
Oraingo kontua ez da eztabaidaren garapen historikoa azaltzea (bibliografia ugari dago
datu horiek bilatzeko) baina, nolanahi ere, esan beharra dago eskolan gaur egun bi
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joerak gorpuzten ari direla dioen posizioa dela, une honetan, pisu handiena daukana.
Alde batetik, bere baitan funtzionamendu soziala erreproduzitzea nahi du baina,
bestetik, berak barrutik bizi dituen prozesuetan eraginak izaten ditu. Sen onetik ikus
dezagun eta azterketa eskergarik egiteke, zeinahi irakasle kontura daiteke eskolan bi
bide horiek agerian daudela: antolamenduaz ari garela, egia da demokraziaz kontrako
egitura sozial hierarkikoa erreproduzitzen duela eskolak baina, beste aldetik,
hamaikatxo gauzaren berri izateko toki bakarra eskola du ikasleak: non ikas lezake egun
langile baten semeak zer esan nahi duen “alienazio”, “botere”, “gizarte-talde”,
“ideologia” eta beste makina bat hitzek, eskolan izan ezean? Kasu honetan, ikasleak
gaur egun beste ezein erakundek masiboki irakatsiko ez dion hainbat gauzaz jabetzea
irakaslearen ardurakoa da, argi eta garbi.
Jarrai dezagun, haatik, goian adierazitako paralelismo horrekin:
eskola erreproduzitzailea
ohiko erabilera arauei men egitea

vs

eskola askatzailea

vs

hizkuntza normalizazioa

Goazen ostera idazlan honen jatorriko galdera hartara: zein ote da eskolaren betekizuna
euskararen normalizazio linguistikoan?
Horri erantzuna emateko, lagungarri gerta dakiguke Aracilek (1979) irakasle-jendeari
begien aurrean jarritako (baina baten batek oraindik ere ikusi ez duen) ebidentzia:
katalanaren erabileraren arau berriak irakatsi behar direla, alegia. Horrenbestez,
Logikoa da, beraz, haurrek eta gaztetxoek ikastea katalanez hitz egiten (eta idazten, eta
irakurtzen) ez ezik, beste zerbait ere: norekin, zein gaiez, zein asmorekin... hitz egin
behar den, alegia. Sokari tiraka eta guregana —hau da, gure erabilera-esparruetara—
ekarriz bakarrik erdietsiko dugu katalana patois folkloriko huts bihurturik ez ikustea.
Ederki dakigu den-denok katalana atzeraka ari dela aspaldiko partez, katalana ez den
goi-mailako hizkuntza (frantsesa iparraldean eta espainiera gainerakoan) aurreraka etorri
den eta datorren heinean. Ederki dakigu honez gero atzera eta aurrera egite hori
erabilera-esparruetan (hau da, hiztunetan, jasotzaileetan, gaietan, aukeretan, asmoetan,
etab., etab.) gertatzen dela. Horrek ez du misteriorik. Gure gazteek hori horrela dela
jakiteko eskubidea dute eta irakasleek, berriz, horixe irakasteko obligazioa.
Joandako garaietakoak baino arduratsuagoak, kontzienteagoak eta zuhurragoak izango
dira belaunaldi berriak, orain artekoan tabu zen kontu horri buruz gogoeta egiten
irakasten badiegu. Argi eta garbi ikusiko dute arazoen konponbidea ez dela kaska
lurpean sartzea, ostrukek egin ohi duten bezala. Arazoak arrazionaltasunez uler
ditzakegula —ulertzea, konponbidearen bila abiatzeko lehen urratsa dela ahantzi gabe—
(...) ikusiko dute, azkenik. Gure jendeak inoiz hitza eta botoa baditu ere, alferrik izango
ditu bata eta bestea, auziak erabakitzeko unean ezinbestekoa den ilustrazioaz hornitu ez
bada lehenago.
(ARACIL, Ll.V.: “Educació i sociolingüística”, in Treballs de sociolingüïstica catalana 2,
València, Tres i Quatre, 1979)

Laburbilduz, hizkuntzaren erabilera edo ez-erabilera sozial masiboa, praktikan jarritako
politika linguistikoaren araberakoa izango dela bete-betean onartzea hartu du gure
posizioak —berririk ez dela kontuan izaki— abiagune. Adiera horretan, berriro ere,
euskararen erabilera publikoetan aldaketak —aldaketa mesedegarriak— egingo dituen
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eta, era horretan, hiztunei jarrerak eta erabilera-arauak aldaraziko dizkien politika
linguistikoa martxan ezar dadin eskatu behar dugu.
Beste aldetik, kontu hauei buruzko gogoeta-lana —eskolan ezinbestez burutu
beharrekoa— dugu oraindik eginkizun. Eskolan egin behar dela diogu, eskola delako
sozializazio-esparru pribilegiatua: horrexegatik proposatzen ari gara “Egin ahal izatetik
egin nahi izatera” bataiatu dugun materiala baliatzea. Era horretan, hizkuntza baten
ikaskuntza-irakaskuntzan aurki ditzakegun aspektu guztien ikuspegi globalagoa lortzea
eta, bide batez, hizkuntza-erabileraren arau eta jarrerei dagozkien kontuak
curriculumaren osagai izan daitezen proposatzen dugu. Metodologia didaktikoaren alde
gaude, eta berdintasun-balio berriak eskuraturik, aurreiritzirik gabeko hizkuntzaheziketa berria ere xedetzat hartuko duen euskararen irakaskuntzaren alde.
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MATERIALAREN ANTOLAKETA

Ikasleen fitxa-bilduma hurrengo multzoetan sailkatu dugu:
1) LEHEN MULTZOA: Balio, jarrera eta aurreiritziak: orokorrak eta
linguistikoak.
2) BIGARREN MULTZOA: Aurreiritzi linguistikoak.
2.1. Hizkuntzen artekoak (interlinguistikoak)
2.2. Hizkuntza beraren baitakoak (intralinguistikoak)
3) HIRUGARREN MULTZOA: Hizkuntzaren, hizkuntza-komunitatearen eta
hiztunen arteko osagarritasuna.
Materiala berez aski independenteak diren multzoen arabera sailkatu dugu, ikastaroan
zehar irakasleak egokien jotzen duen unean erabilera errazteko helburuz.
Euskararen erabilera linguistikoari dagozkion aurreiritzi, jarrera eta arauei buruzko
gogoeta egiteko materialak eskola-curriculum osoa jantzi behar du. Halaz ere,
erabiltzeko arau, jarrera eta aurreiritziei buruz lanean jarduteko xedez gertatu den
materiala eskura izateari esker, eztabaidak eta bestelako jarduerak modu sistematikoan
egituratu ahal izango dira, hala nahi izanez gero.
Materiala antolatzeko ildo logikoa hurrengo hauxe da:
Lehen multzoan aukera eskaintzen diegu ikasleei norberaren eta besteen portaerak
ezagutzeko funtsezkoak diren hiru kontzepturen esanahiaz gogoeta egin dezaten:
-

Jarrera kontzeptua.
Aurreiritzi kontzeptua, jarrera negatiboak agertzeko modu gisa.
Balio sozialen kontzeptua, jarreren funtsa diren aldetik.

Jarduerak eman ahala, “xedea” edo “prozedura” ataletan argibideak aurkituko ditu
irakasleak, aurreiritzi linguistiko eta jarrera linguistiko kontzeptuak eta, horrekin
batera, hizkuntza-normalizazioa eskatzeko oinarri etikoa balio sozial onuragarriak —
berdintasuna, bereziki— direneko ideia berariaz eta pixkanaka sartzeko. Balioak direla
eta, bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan eragina duten motibazio psiko-soziologikoen
gaineko jarduera batzuk sartu ditugu.
Bigarren multzoan, jarrera linguistiko kaltegarri nagusien disekzioa egin dugu, ikasleak
horren funtzionamenduaz gogoeta egin dezan. Atalaren hasieran bi partetan banatutako
sarrera aurkituko dugu: lehendabizikoan, Jesus Tusonen Mal de llengües idazlanetik
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ateratako aipamen bat, aurreiritzi linguistikoei buruzko hausnarketaren bat egiten duena;
bigarrenean, aurreiritzi horien balizko tipologia bat.
Funtsean, hizkuntzen arteko aurreiritziak eta hizkuntza beraren baitakoak bereiziko
ditugu. Aurrenekoetan, hizkuntzen arteko hierarkiak osatzeko erabiltzen diren argudioak
eta taxonomiak deuseztatzen saiatuko gara.
Hirugarren multzoan, aurreiritzien baitan gutxiesten diren agenteak hiru multzotara
ekarriko ditugu: hiztunak, hizkuntza komunitateak eta hizkuntza bera. Horien arteko
osagarritasunaz arituko gara, beti ere:
-

Norberaren jarrerak hobetze aldera.
Hizkuntza-komunitatearen garrantziaz gogoeta egite aldera.
Euskara ahalik eta eremurik gehienetan erabiltze aldera.

Hiru multzo hauetan lantzeko proposatzen dugun ariketa-zerrenda aurkibidean duzue.
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1. JARDUERA
EDUKIA

Balio kontzeptuaren definizioa

HELBURUA

Ikasleei balio kontzeptua ulertaraztea.

PROZEDURA 1. Irakasleak gaiari sarrera egingo dio: ariketaren helburua
azalduko du eta ikasleek irakurri beharreko bi testuetan aurkituko
duten edukiaren azalpen labur bat egingo du.
2. Ikasleek behean agertzen diren definizioak irakurriko dituzte eta
irakasleari galdetuko diote ulertzen ez dituzten hitzen edo
espresioen esanahia.
3. Ikasleek, bikoteka jarrita, balio kontzeptuari buruz egindako
sintesia lagunari emango diote. Egoki iruditzen zaizkien
zuzenketak egingo dizkiote elkarri.
4. Irakasleak bateratze-lana antolatuko du talde handian eta, egoki
baderitzo, ikasleen lana zuzenduko du.

ARIKETA
Irakurri hurrengo definizioak eta egin ariketa hauek:
1. Galdetu lagunari edo irakasleari ulertzen ez dituzun hitz edo esamoldeak.
2. Testuen sintesi moduan, idatzi balio kontzeptuaren definizioa.
1. TESTUA
“(...) Balio bat zera da: jokatzeko edo izateko modu jakin bat, jokatzeko edo
izateko beste modu jakin bat baino sozialki egokiagoa dela sinestea.
(...) Euskarri horretan oin harturik, une jakin batean zerbait egiteari ekin edo
uzten diogu, jardunbide bat beste bat baino egokiagotzat jotzen dugu, zeinahi
gertakizun sozial edo pertsonalen aurrean jarrera zehatz batzuk hartzen ditugu, erlijio
nahiz talde politiko baten alde edo aurka agertzen gara”.
(Sanchez Cerezo, S.)

2. TESTUA
“Balioak ereduak dira, jokaera idealaren proiekzioak, kontzeptu abstraktuak
eta etikoak osagai kontzienteak eta inkontzienteak dituztenak. Baldintza historiko,
sozial eta kulturalen arabera alda daitezke.
Banakako balioen adibideak hauek izan daitezke: askatasuna, zintzotasuna,
erantzukizuna... Gizarteari dagokionez, bakea, justizia edo zoriontasuna aipa
ditzakegu.
(Cassany, D.)

22

2. JARDUERA
EDUKIA

Gizarte-desberdintasunen konpentsazioa

HELBURUA

Ikasleei ulertaraztea beharrezkoa dela desberdina izatea
berdintasuna moduko oinarrizko gizarte-balio bat baliarazteko.
Irizpide horri beste hau lotu behar zaio: hizkuntzak
normalizatzeko atzeratuenaren alde jokatu behar da. Horretarako
B., C. eta D. atalak aprobetxa daitezke.

PROZEDURA

1. Ikasleek a) atalean proposatutako testua irakurriko dute.
2. Irakasleak zalantzak argituko ditu.
3. Galdetegiari erantzun eta arazoak konpontzeari ekin (B., C. eta
D. atalak). Ariketa horiek akuiluak baino ez dira talde txikian
edo handian eztabaidatzeko.

ERANTZUNAK B multzoko baieztapen guztiak gezurrak dira, 10.a izan ezik.

ARIKETA

A. Irakurri ondoko testua. Balio batez dihardu: berdintasuna. Lagunekin hitz
egin horren esanahiaz.
“Giza eskubideek berrikuntza garrantzitsua sartu dute: berdintasunaren eta
eskubideen adiera diskriminatzailea. Egiaz desberdinak diren pertsonei eskubide
desberdinak dagozkiela postulatzen du honek, historiak eta praktika juridikoak
finkaturikoaren adieraz beste aldera, ordea. Hau da, ahulen eta behartsuenen
mesedetan jardutea da kontua, iraupen-baldintza materialek zigortuenak
lehenestea. Eskubideek aldarrikatzen duten berdintasuna ulertzeko modu bakarra,
errealitateko desberdintasunari eraso egitea da”.
(García, F.)

B. Esan ezazu hurrengo esaldiak egia ala gezurrezkoak diren, zure iritzian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bizi zaren gizartean ez dago desberdintasun sozialik..............................
Gizonezkoen eta emakumeen egoera soziala berdina da.......................
Ijitoen eta ijito ez direnen egoera soziala berdina da...............................
Euskaraz egiten dutenen eta gazteleraz egiten dutenen egoera soziala
berdina da.................................................................................................
Beltzen eta zurien egoera soziala berdina da..........................................
Homosexualen eta heterosexualen egoera soziala berdina da................
Elbarrituen eta elbarritu ez direnen egoera soziala berdina da................
Gizatalde guztien egoera sozialak berdinak izan daitezen, gobernuek
onura berberak eman behar dizkiete denei..............................................

E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
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9. Indartsuenaren mesedetan jardun behar da............................................
10. Ahulenaren mesedetan jardun behar da..................................................

E/G
E/G

C. Begiratu 1 eta 2 irudiak. Batetik bestera pasatzeko pisu bera gehitu beharko
dugu bi plateretan? Azaldu zure erantzuna.

Pobreak
Emakumeak
Beltzak
Euskaradunak
Ijitoak
Elbarriak

Aberatsak
Gizonak
Zuriak
Gaztelaniadunak
Paioak
Elbarri ez
direnak

1 IRUDIA

Pobreak
Emakumeak
Beltzak
Euskaradunak
Ijitoak
Elbarriak

Aberatsak
Gizonak
Zuriak
Gaztelaniadunak
Paioak
Elbarri ez
direnak

2 IRUDIA

D. Irudika ezazu zu partaide zaituen alderdi politikoak irabazi egin duela eta
dagoeneko goberna dezakeela. Bere hauteskunde-proiektuak aldarrikatzen
zuen gizarte-politikak errealitate egin nahi zuen Konstituzioak eta
Estatutuek hiritarren berdintasunari buruz diotena. Azaldu ze neurri jarriko
zenituzkeen indarrean bi hizkuntza ofizialetako hiztunen berdintasun osoa
lortzeko.
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3. JARDUERA
EDUKIA

Jarrera kontzeptuaren definizioa

HELBURUA

Ikasleek jarrera kontzeptua ulertzea

PROZEDURA 1. Irakasleak aurrezagutzak aktibatzeko jarrera hitza duten hainbat
esaldi idazteko eskatuko die ikasleei, eta ondoren binaka
informazioa elkartrukatuko dute kontzeptua ongi erabili duten ala ez
eztabaidatuz.
2. Ikasleek ariketan agertzen diren definizio ezberdinak irakurriko
dituzte, eta ulertzen ez dutena irakasleari galdetu. Ondoren definizio
bakoitzaren laburpen bat egingo dute.
3. Binaka egin dituzten laburpenak elkartrukatuko dituzte eta beraien
ustez beharrezko diren zuzenketak egingo dituzte.
4. Taldean adostasunetara iristen saiatu eta gogoeta egin.
Gelakideen artean eztabaida
ondorioetara iris daitezen.

antolatu

ikasleak

azaldutako

ARIKETA
1. Idatzi hiruzpalau esaldi jarrera hitza erabilita. Binaka jarrita, elkarri utzi
idatzitakoak eta ziurtatu hitz hori ondo erabili duzuela.
2. Irakurri jarrera kontzeptuari buruzko definizioak eta egin laburpena.
3. Idatzi duzun testua lagunarekin trukatu eta egin egoki ikusten dituzuen zuzenketak.

1. testua
Jarrera horrela definitzen dugu: pertsona baten, talde baten, erakunde sozial
baten, gauza baten, egintza baten, egoera baten... aldeko edo kontrako
balorazioa egiteko aldez aurretiko joera da (Lambert, 1980). Jarrerak hiru
osagai ditu:
a) Afektiboa (aldekotasunaren edo kontrakotasunaren intentsitatea).
b) Kognitiboa (osagai honen muina denboran zehar izandako iritzi bat izan ohi
denez, hobe dugu bi kontzeptu hauek bata bestearekin ez nahastea,
jarrerak ikertzen omen dituzten lan askotxok egiten duten moduan).
c) Jokabidezkoa (berarekin darama jarduteko joera edo asmo konatiboa,
baina ez nahitaez aldez aurretik iragartzeko moduko jokabidea).
(Pueyo, M.)
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2. testua
Esan dezakegu jarrerak balioen aurrean erreakzionatzeko ditugun moduak
direla. Aldez aurretik hartutako jarrera egonkorrak dira, gauzak modu jakin
batean baloratzeko eta horren ondorioz jarduteko. Azken batean, balioek
gutako bakoitzarengan duten eraginaren emaitza dira. Hona hemen jarreren
bereizgarrietako batzuk:
1) Norbereganatutakoak dira, alegia, norberaren eskarmentuaren emaitza
dira.
2) Aldatzeko zailak izaten dira. Baina, aldi berean, aldatzeko modukoak dira.
3) Pertsonen jokamoldeen aurrekari eta eragileak izaten dira, baina ez
jokabidea bera.
4) Osagai kognitiboa dute: pertsonek gauzen aurrean jarrerak izateko
arrazoietako bat pentsatzeko gaitasuna da. Hori dela eta, arrazoimena da
jarrerak aldatzeko bide bakarra.
5) Osagai afektiboa ere badute, pasiozkoa: batzuetan arrazoiarekin bat
etorriko da eta beste batzuetan, ez.
6) Bere hiru osagaiek —kognitiboak, afektiboak eta jokabidezkoak—
elkarrekin loturik dihardute. Jarrerek gizakia oso-osorik dute harrapatua.
7) Badira jarrera positiboak (onuragarriak) eta negatiboak (kaltegarriak).
Aurrenekoak (giza eskubideen arabera) positibotzat jotzen diren balioetara
zuzentzen dira, bigarrenak eskubide horien kontrakoak izanik.
(Alcántara, J.A.)

3. testua
JARRERA. Jokabideari dagokionz, aurretiaz hartutako jarrera erlatiboki
egonkorrak. Jarrera definitzen duten nolakotasunak edo bereizgarriak hauek
dira:
a)
b)
c)
d)
e)

aurretiaz harturiko jarrera da (ez nahasi jokabidearekin)
prozesu kognitibo eta afektiboak ditu bere baitan
erreferentziala da (errealitateko objektu edo sektore bat iradokitzen du)
aski egonkorra da, eta
subjektuen izari eta esparru guzti-guztiak harrapatzen ditu.

Jarrera osatzen duten elementu nagusiak, funtsean, hiru direla esaten da:
a) osagai kognitiboa (honen barnean sartzen dira pertzepzio-, atentzio- eta
antzeko beste hainbat prozesutatik hasita, kognitibo konplexuetara arte)
b) osagai afektiboa (erreferentziazko objektuarekiko erreakzio subjektibo
positibo/negatiboak, hurrenkera/ihesa, plazera/atsekabea, etab., eta
c) jokabidezko osagaia, erreaktiboa (jardueran, era jakin batean aritzeko
joera).
Jarreraren funtzioak honela laburbil ditzakegu:
a) jokabidea errazten dute (baina ez dute sortarazten)
b) motibazionalak (ezaxola atzean uzten duen alde edo kontrako maila
operatiboa)
c) orientatzaileak (erantzun egokiaren emergentzia errazten dute)
d) egonkortzaileak (nortasun-bereizgarriak eginarazten, berresten dituzte).
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Jarrerak zuzenean balioztatzea galarazi egiten digu beraien izaerak berak;
inferentzien bitartez balioztatu behar izaten dira, jokabidetik, berbalizaziotik,
galdategietatik, eskaletatik... abiatuta. Horrek harik eta zailago bihurtzen du
esku hartzeko aukera.
(Sanchez Cerezo, S.)

4. testua

Jarrera ulertzen da objektu bat eta ebaluaketa baten arteko asoziaziotzat.
(Fazio, R.H.)
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4. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzaren balio estetiko-ludikoa.

HELBURUA

Aldian behin gai serioak alde batera utzi eta hizkuntzarekin
jolastea, gozatzea.

PROZEDURA

1. Ariketak bideratzeko argibideak jarraitzea.
2. Ikasleek definizio berriak
onentsuenak guztiei banatzea.

ERANTZUNAK

1
4

2
7

3
6

4
10

5
1

6
11

7
8

8
5

asmatuz
9
9

10
3

gero,
11
12

12
2

biltzea
13
15

14
13

eta
15
14

ARIKETA
1. Hitzak eta definizioak dituzu ondoko bi zutabeetan♣. Lotu egin behar dituzu
ereduan egiten den moduan.
1.
2.
3.
4.
5.

Debekantu
Neuro
Pis-zina
Zor-Mari Pili
Zerotiko

6. Erromanikoa
7. Patxaranga
8. Maixuhur
9. Behiza
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ixilofono
Garrantzitsuak
San Nijolas
Lopez
Mirakulu
Pirakaskuntza

1.
2.
3.
4.
5.

Ezertxo ere eszitatzen ez gaituena
Ludopaten zaindaria.
Perkusio instrumentua. Hau da bere soinua:
Debekatuta dago abestea.
Ikasleei ikasgaiak azaltzeko soberako argibiderik
ematen ez duen irakaslea.
6. Konbentzituta nago igerian ari den ume mordo
horrek komuna ez duela ezertarako erabiltzen.
7. Europan moneta bakarra jartzeak ekarri duen
gaixotasuna.
8. Musika jotzen herriz herri ibiltzen den talde
mozkortzio totala.
9. Basurdetara joan ginen, baina egun osoan alerik
ikusi ez, eta etxera huts-hutsik ez bueltatzearren...
10. Kasinoan eta bingoan diru asko galdu duen moja.
11. Zaragoza aldeko arkitektura-estiloa.
12. Kaxiano, Stevie Wonder, Miguel Duran...
13. Exhibizionista ospetsu bat.
14. Asistentzia-falta ugari dagoen ikastetxea.
15. Lo ere egiten ez zuen lehen pertsonaren abizena.

1
2
3
4
5

4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. Beste definizio batzuk asmatzen ausartzen zara? Ea, bada!

♣

Joxean Sagastizabal-en “Zorotariko euskal hiztegia”-tik eta Eskoriatzako Irakasle Eskolako ikasleen
lanetatik jasoak.
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5. JARDUERA
EDUKIA

Jarrerak antzematea eguneroko portaeretan

HELBURUA

Ikasleek ikusten diren portaeretatik abiatuta horien azpian dauden
jarrerak eta balioak identifikatzea.

PROZEDURA 1. Irakasleak sarrera txiki bat egingo du jarrerak ez direla portaerak
baina hauetan eragiten dutela azalduz.
2. Ikasleak ariketan agertzen diren marrazkiak ikusi eta portaera
horietan eragiten duten jarrerak eta balioak zeintzuk diren
adierazi beharko du.
ARIKETA
1. Ikusi dugu jarrerak eta portaerak ez direla gauza bera, baina jarrerek pertsonen
portaeran eragina izaten dute. Segidan, pertsona ezberdinen portaerak erakusten
dituzten marrazkiak aurkituko dituzu. Deskriba itzazu zure ustez portaera horietan
eragiten ari diren jarrerak.
2. Ondoko lagunekin alderatu zure iritziak.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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6. JARDUERA
EDUKIA

Jarreren zenbait ezaugarri

HELBURUA

Ikasleek jarrera kontzeptuaren inguruko gogoeta egitea

PROZEDURA

1. Ikasleek hainbat baieztapen irakurri ondoren hauek egiazkoak
ala gezurrezkoak diren erantzun beharko dute.
2. Beraiek emandako erantzunak ingurukoek emandakoekin
konparatu.
3. Erantzun zuzenak eman eta irakasleak gaizkiulertuen inguruko
eztabaida gidatuko du.

ERANTZUNAK

1
E

2
E

3
E

4
G

5
G

6
E

7
E

8
E

9
G

10
E

ARIKETA

“Jarrera” kontzeptuari dagokiola, esan zure iritzian egia ala gezurrak diren ondorengo
baieztapenak:

1. Jarrera linguistikoa da hizkuntza baten aurrean agertzen den
jarrera........................................................................................................
2. Jarrerak jaiotzen garenetik izaten ditugu..................................................
3. Baliteke fenomeno baten aurrean pertsonak jarrera positibo edo
negatiboa izatea, horretaz gogoetarik behin ere egin ez duen
arren..........................................................................................................
4. Pertsonak, zerbait egiten duenean, beti daki zergatik ari den
horrela.......................................................................................................
5. Jarrera eta jokabidea gauza bera esateko bi formula dira........................
6. Fenomeno baten aurrean gizakiak dituen jarrerak atzeman daitezke,
subjektuaren iritzi edo jokabideari erreparatuta.........................................
7. Objektu, fenomeno edo beste pertsonen aurrean gizakiak dituen
jarrerak aldatzeko modukoak dira.............................................................
8. Pertsonek giza eskubideen aldeko jarrerak agertzea lortu behar
dugu..........................................................................................................
9. Pertsonek giza eskubideen aurkako jarrerak agertzea lortu behar
dugu...........................................................................................................
10. Objektu, fenomeno edo beste pertsona baten aurrean beti izaten ditugu
jarrerak, aldekoak izan, kontrakoak izan...................................................

E/G
E/G

E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
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7. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzi kontzeptuaren definizioa

HELBURUA

Ikasleei ulertaraztea aurreiritzi kontzeptua jarrera mota bat dela.

PROZEDURA 1. Irakasleak gaiari sarrera egingo dio: ariketaren helburua
azalduko du eta ikasleek irakurri beharreko testuan aurkituko
duten edukiaren azalpen txiki bat egingo du.
2. Ikasleei eskatu hainbat esaldi idatz dezatela aurreiritzi hitza
erabilita. Bikoteka jarrita, elkarri emango diote idatzitakoa eta
ziurtatuko dute kontzeptua ondo erabili dutela.
3. Ikasleek behean agertzen den definizioa irakurriko dute eta
irakasleari galdetuko diote ulertzen ez dituzten hitzen edo
espresioen esanahia.
4. Ikasleek aurreiritzi kontzeptuari buruz laburpentxoa egin eta
lagunari emango diote. Egoki iruditzen zaizkien zuzenketak
egingo dizkiote elkarri.
5. Irakasleak bateratze-lana antolatuko du ikasleek aurkeztutako
aurreiritzi-egoerak aztertzeko.

ARIKETA
1. Idatzi hiruzpalau esakune aurreiritzia hitza azaltzen dutenak. Bikoteak osatuz,
trukatu paperak eta egiaztatu hitza behar bezala erabili dela.
2. Irakurri hurrengo testuak eta laburbildu esaldi bakar batean aurreiritzi
kontzeptuaren adiera:
Aurreiritzia: Egiaztatu gabeko iritzia edo tradizioak onartutako eskemen arabera eta
errealitatea ezagutu aurretik emandako iritzia. Ikerkuntzan, ikerlariak egiaztatu ez
duen jarrera, jokaera edo iritziari deritzo aurreiritzia eta horrek ikerketa prozesu osoa
subjektiboki baldintzatu eta haren objektibotasunean eragin kaltegarria izango du.
“Aurreiritzi sozial” izenekoak ez dira oso bestelakoak: egintzetan oinarritu gabe,
taldeek edo gizabanakoek egoera, gizatalde edota gizakiez aldez aurretik iritziak
emateko dituzten jarrera eta jokaerak dira; adibidez, gutxitu psikikoak hezterik ez
dagoela aldarrikatzen duen jarrera.
(Sanchez Cerezo, S.)

“Aurreiritzia”: Generalizazio oker eta zurrun batek eragindako antipatia da
aurreiritzia. Barnean sentitzen dena eta batzuetan kanpora ere agertzen dena.
Antipatia hau talde osoaren kontra zuzen daiteke edo indibiduo baten kontra talde
horretakoa den aldetik.
(Allport)
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8. JARDUERA
EDUKIA

Jarrerak sexuak direla eta

HELBURUA

Ikasleek jarrera kontzeptua ulertzea

PROZEDURA 1. Irakasleak emandako testua irakurri ondoren testuan aditzera
ematen den jarreraren inguruan gogoeta egingo dute.
2. Eztabaida: nondik sortzen dira jarrera hauek eta zein ondorio
izan ditzakete?

ARIKETA

Irakurri bi kontaketa hauek. Hausnartu bertan ikusi dituzun jarrerak eta, taldean,
eztabaidatu nondik sortzen diren jarrera horiek eta zein ondorio izan ditzaketen.

Emakume bat zoriontsu egitea erraza da. Hau besterik ez duzu izan behar:
1) Adiskidea
2) Laguna
3) Maitalea
4) Neba
5) Aita
6) Irakaslea
7) Hezitzailea
8) Sukaldaria
9) Mekanikaria
10) Dekoratzailea
11) Estilista
12) Elektrizista
13) Sexologoa
14) Ginekologoa
15) Psikologoa
16) Psikiatra
17) Terapeuta
18) Trebea
19) Atsegina
20) Gihartsua
21) Maitagarria
22) Gizabidetsua
23) Adimentsua
24) Irudimen handikoa
25) Sortzailea
26) Goxoa
27) Indartsua
28) Ulerkorra
29) Tolerantea
30) Zuhurra
31) Anbizio handikoa
32) Ausarta
33) Grinatsua
34) Eta, batez ere, diruduna!
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Era berean, oso garrantzitsua da egun hauek ez ahaztea:
Urtebetetzearena, elkarrekin hasi zinetenekoa,
ezkon-egunarena, santuarena, hilerokoarena, lehen
musuarena, izebaren urtebetetzearena, gehien
maite duen neba edo ahizparena, aiton-amonen
urtebetetzearena, bere lagunik onenarena, eta
abar.
Zoritxarrez esandako guztiak egiteak ez du esan nahi %100ean zoriontsu izango denik,
bizitza hobezin hori itogarri gerta dakioke eta aurkitzen duen lehenengo alprojarekin ihes egin
dezake.
Jaungoikoak esan omen zuen: Maita itzazue! Baina inoiz ez zuen esan ulertu behar zirenik.
Gizon bat zoriontsu egitea erraza da. Behar duen guztia zera da:
1) Sexua
2) Janaria
Ez al gara “ganga” bat?

Hona hemen bigarren istorioa:

34

9. JARDUERA
EDUKIA

Hiztun eta kultura ezberdinekiko aurreiritziak

HELBURUA

Kultura ezberdinekiko aurreiritziak agerian jartzea eta horiei buruz
gogoeta egitea

PROZEDURA 1. Ikasleek, banaka, kultura ezberdinetako pertsonekiko beren
aurreiritziak azalduko dituzte.
2. Talde txikitan bakoitzaren erantzunak besteek emandakoekin
alderatu eta aurreiritzi horien inguruan gogoeta egin.

ARIKETA
1. Ondoko taulan diferentzial semantikoa erabiliaz kultura ezberdinetako
pertsonekiko zure iritzia jaso nahi da. Erantzuterakoan adierazi zure adostasun edo
ezadostasun gradua adjektibo pare bakoitzean eta egin gauza bera kultura ezberdin
bakoitzeko. Adibidez, ingelesak nahiko itxiak direla uste baduzu markatu X batez
“nahiko itxiak” koadrotxoa, eta egin horrela gainontzeko guztiekin. Nahi baduzu
kolore ezberdinak erabili kultura ezberdinekiko iritziak azaltzeko eta horrela
erantzun guztiak taula berean eman ahal izango dituzu.
2. Alderatu zure iritziak eta beste ikaskideenak lauko taldetan.
3. Ondorengo adjektibo zerrenda kontutan izanik, non kokatuko zenituzke hiztun
ezberdinekiko zure iritziak? (Ingelesak, italiarrak, txinatarrak, marokoarrak eta
estatubatuarrak).
OSO

Irekiak
Herrikoak (ruralak)
Partehartzaileak
Erreibindikatzaileak
Itsusiak

NAHIKO

EZ BATA, EZ
BESTEA

NAHIKO

OSO

Itxiak
Hirikoak
Pasiboak
Konformistak
Guapoak

Indibidualistak

Taldekoiak

Desatseginak

Atseginak

Gertukoak
harremanetan

Hotzak

Diskretoak
Bakezaleak
Alaiak
Axolagabeak
Baikorrak
Harroak

Zaratatsuak
Biolentoak
Tristeak
Arduratsuak
Ezkorrak
Umilak
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10. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzizko jarrerak norberaren hizkuntzaren jarreraz eta
balioez

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntzen izaeraz eta egoeraz
demaseko astakeriak esan izan direla eta esaten jarraitzen dela.
Gehiegikeria horiek, gainera, ez dira hizkuntza gutxi batzuen hiztun
batzuek esaten dituztenak; zein bere momentuan, hizkuntza
gehientsuenek jaso eta jasan izan dituzte halako laudorio
“pozoitsuak”.

PROZEDURA 1. Ariketaren arauei jarraitu.
2. Testuetan ageri den informazioaz argibideak eman.

ARIKETA
1. Ondoren datorren testua ozenki irakurri talde osoaren aurrean. Batek galderak
egingo ditu eta beste lauk erantzunak irakurri. Ozenki eta patxadaz, beraz!

—¿Cuál es la tierra de España?
—La tierra de España es la mayor parte de la Península Ibérica, colocada
providencialmente por Dios en el centro del mundo.
—¿Por qué decís que la lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro?
—La lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro porque el inglés y el
francés, que con ella pudieron compartir esta función, son lenguas tan gastadas, que
van camino de una disolución completa.
—¿Se hablan en España otras lenguas más que la lengua castellana?
—Puede decirse que en España se habla sólo la lengua castellana, pues, aparte de
ésta, tan solo se habla el vascuence que, como lengua única, sólo se emplea en
algunos caseríos vascos y quedó reducido a funciones de dialecto por su pobreza
lingüística y filológica.
—¿Y cuáles son los dialectos principales que se hablan en España?
—Los dialectos principales que se hablan en España son cuatro; el catalán, el
valenciano, el mallorquín y el gallego.
(Menéndez-Reigada, 1939)
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2. Nork bere aldetik, isilean, irakur ezazue ondoko olerkia.
KANTU BEŔIAK
Izkuntzetan lehena nundik zen atera,
Ori dakienikan munduan ote da?
Euskaldunak zirenez Adan eta Eba,
Ori eŕan diona da Jainko Jauna bera.
Eskuara zen iduriz, lehenik munduian,
Ortza minto bai-tziren Noe’ren barkuian;
Luŕa ikus orduko, mendi inguruian,
“Ara! ara!” zioen, Eskuaraz orduian.
Babel doŕeaz kasik ahantzia,
Aita Noe’k beiratu oroit zen guzia;
Ori baita aŕotzek ezin ikasia:
Gure aurkian dute bertzek ifrantzia.
Eskuara bertzetarik duzu aitzin gibel;
Bainan gu ortan gaude beti danik fidel;
Ortaz mintzatzea da guretako eder;
Au bera diroztegu eldu diren auŕer.
Aipu ematen diot Eskual-Heriari,
Baxe-Nabaren asiz, Xubero gainari,
Lapurdi, Probentzia eta Nafaroari,
Gipuzkoa, Alaba, Bizkai edeŕari.
(Joanes ETXALDE)

3. Hirunaka jarrita, komenta ezazue ea zenbat egia eta zenbat gezur esaten diren
aurreko testuetan.
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11. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzizko
jarrerak
hizkuntza
gutxiagotasun edo nagusitasunaz

batzuen

balizko

HELBURUA



Agerian uztea hizkuntza baten balizko bikaintasunak kantatzen
dituzten jarrera apologistak (nekez froga daitezkeen adjektibo
zaparrada baten bitartez hizkuntza bat beste batzuk baino hobea
dela erakusten baitute).



Hizkuntza defendatzeko beste aukera bat aukeratzea: norberaren
hizkuntza baloratzea beste edozein hizkuntzaren meritu berberen
arabera.

PROZEDURA Ariketaren arauak jarraitu. Antolatu eztabaida taldean ikasleak lehen
azaldutako ondoriora iris daitezen.

ARIKETA
Irakurri hurrengo testuak eta bete taulak autore bakoitzaren iritziaz.
1. testua
Hizkuntza askoren erregina izaki, Europako (hizkuntza) askoren aurrean handia
da Errusiako hizkuntza, erreinatzen duen lurraldearen amaigabekotasunagatik
eta, batez ere, bere izari eta oparotasunagatik.
(Lomonosov, XVIII. mendean)

Gaia
Iritzia

Argudioak

2. testua
Sepa. Pues, todo buen español y todo el mundo que tenemos una lengua
abundantísima y suave, y que podemos usar de ella con la mayor propiedad y
energía, con brevedad, sublimidad, elegancia, armonía y, por decirlo con una
palabra, con elocuencia.
(Gregori Mayans, 1937)
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Gaia
Iritzia

Argudioak

3. testua
El vulgo en Francia no se explica con tanta afluencia de palabras, variedad de
dichos y viveza de imágenes como el vulgo de España; ni sus poetas (...) son
comparables con los nuestros en la abundancia, energía y delicadeza de
expresiones afectuosas, y sublimes pinturas que varían al infinito.
(Capmany l., 1786)

Gaia
Iritzia

Argudioak

4. testua
Es la llengua cathalana no sos propria y verdadera llengua, sino sensilla, clara,
pura, enérgic, concisa, numerosa, fluida y natural; y es tan sentenciosa,
cortesana y dolça (...) que no hi h llengua que ab mes breus paraules diga mes
altes y millors conceptes, tenint en tot un viva semblança ab sa marc llatina.
(Josep Pau Ballot, 1814)

Gaia
Iritzia

Argudioak
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5. testua
“Jakintsun handienak aitortzen dutena,
Eskuara mintzaietan dela edeŕena;
Nihoiz auzokoekin nahasi ez dena:
Hortakotz deitzen dute munduko lehena!”
(Betiri D´Ibarart, XX. mende hasieran)

Gaia
Iritzia

Argudioak
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12. JARDUERA
EDUKIA

Euskaldunei buruzko aurreiritziak (I)

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara helaraztea: ustez baliotsuago eta
garrantzitsuagoak diren hizkuntzen hiztun batzuek gutxietsi eta barre
egiten dietela delako hizkuntza garrantzitsuago hori eurok bezain
“ondo”, “garbi” eta “eder” egiten ez dutenei. Jarrera horren
ondorioak luzaroan jasan behar izan dituzte euskaldunek inguruko
erdaldun askoren aldetik.

PROZEDURA 1. Ariketa egin aurretik, nork bere etxean testua irakurtzeko eskatu.
Hurrengoan, ikasleak txandaka joan daitezela testua ozenki
irakurtzen.
2. Irakurri ahala, ohartu ea ikasleek zein eratako jarrerak adierazten
dituzten. Zuzendu beharrekoak zuzentzen saiatu.

ARIKETA
1. Irakurri ondoren datozen testuak.
LA “CRUS” DE MARI-PEPA
—Y ¿qué me dises, pues Mari-Pepa, de Arlotechu? ¿Ya apriende algo en Orduña?
—Bah... Poco adelanto me parese que hase, Gregori... Allí tamén deseando de quitar
del estorbo te están. Presisamente el diritor me mandó carta en el otro día y quejas na
más nos traía. Que a uno todos los maistros de allí que tamén les ha bautisao ya. Que
a uno le llama el Seniso, a otro Lau Begui, a otro Sapasto, a otro Mangocho y a otro
Coipesto, y a todos les ha puesto motes así... Y que lo pior es que todos los chicos ya
te han apriendido y ninguno quiere llamarles agora por su nombre, y con
desesperasión y aborresidos del chiquito que te andan. Al último de la carta desía que
como siga en esa postura que habrá que mandarle a casa, porque un bicho de esos
¡ni por veintisinco mil erreales al día! que se le puede tener y que le hagamos una
jaulita mona y que le tengamos aquí sin molestar ni haser pitorreos de nadie. Y
además que le digamos a don Erramón el maistro, que es el que le trajo allí, ¡muchas
grasias por el erregalo que les ha encajao, que bien se alcordarán mientras vivan,
porque antes de venir Arlotechu aquello era el paraíso tierrenal y que agora que las
treinta y siete plagas de Egipito, con todas las sentellas que les ha caído ensima con
el borricaso ese! ¡Le estoy tomando una errabia ya!...
—Sí, chica, la verdá. Aborresidos tenéis que estar con el trasto aquel.
—Luego, por un conosido nuestro que tenemos en Orduña, enterar nos hemos hecho
que hasta en el pueblo y todo que le han empesao ya a tomar miedo. Figúrate que el
día 28 del mes pasao, día de los Iñusentes, desde el cuarto de despachos del diritor
te anduvo llamando por el teléfano al pueblo, dando iñusentadas. Además lo gordo
era que él mismo te descubría el pastel, porque te desía:
—Aquí, con el colegio de Orduña. ¿Es el carnisero?
—Sí, ¿qué quería? —contestaba el probe todo entusiasmao creendo que negusio
grande que te iba a haser.
—Esto... ¿tiene usté cabesa de serdo?
—Sí.
—¿Y orejas de vaca?

41

—Tamén...
—¿Y patas de cordero?
—Ya lo creo y bien hermosas.
—¿Y lengua de buey?
—Sí, y bien larga.
—Pues la verdá, con todo eso a cuestas, ¡un bicho bien raro tiene usté que erresultar!
—Otro tanto, Mari-Pepa, pa ocorrir tamén.
—Y que lo digas, chica. Luego creo que llamar te hisó a una pastelería y preguntar
hasía:
—¿Tienen carolinas frescos? (Ya sabes esos pastelitos blanditos con torre que
terminan en punta y que chocolatito te suelen tener alrededor).
—Sí, sí... Séguite, Mari-Pepa, porque abua se me hase el boca con tantos
explicaciones... ¡Séguite que soy todo orejas!
—Pues que sí le dijeron y entonses él preguntó:
—¿Como cuántos tendrán?
—Pues espere en un poquito... Se conose que el probe pastelero te anduvo con toda
su santa calma contándote y contestó:
—Siento cuarenta y siete justos tenemos.
—Entonses —le dise Arlotechu— si tienen siento cuarenta y siete y están blanditos,
¡no pongáis uno ensima del otro, porque aplastar se harán!
Y así lerdadas de esos, ¡sincuenta mil!
Ya me ha dicho el conosido ese que si sigue así, que se les va a terminar el pasiensia
a todos los de Orduña. Además que el intierro o eso que te van a pedir.
—El distiero te querrás disir...
—Eso, pues, el distierro... Ya una como distierrada de este mundo parece que está
con tantos desgustos y ni asertar hase a disir las cosas como Dios manda...
—Sí, errasón no te falta, Mari-Pepa.
(A. Sancristobal – J. Basañez)

2. Irakurri ahala zein eratako sentimenduak sumatu dituzu zure baitan? Hartu behar
beste denbora eta saiatu horiek ordenatzen eta paperean idazten.
Sentimendua
 Pena:

Zergatia
euskaraz ikasi ez dutenek ez dakitelako eskertzen euskaldunek
gaztelaniaz/frantsesez egiteko egindako ahalegina.






3. Ikastaldearen aurrean esan ozenki zein sentimendu azaleratu zaizkizuen. Ohar
zaitezte ea zeintzuk nagusitzen diren. Norbaitek dioena ulertzen ez bada, eskatu
zergatiak ere ozenki irakurtzeko.
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13. JARDUERA
EDUKIA

Euskaldunei buruzko aurreiritziak (II)

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara helaraztea: ustez baliotsuago eta
garrantzitsuagoak diren hizkuntzen hiztun batzuek gutxietsi eta barre
egiten dietela delako hizkuntza garrantzitsuago hori eurok bezain
“ondo”, “garbi” eta “eder” egiten ez dutenei. Jarrera horren
ondorioak luzaroan jasan behar izan dituzte euskaldunek inguruko
erdaldun askoren aldetik.

PROZEDURA 1. Ariketa egin aurretik, nork bere etxean testua irakurtzeko eskatu.
Hurrengoan, ikasleak txandaka joan daitezela testua ozenki
irakurtzen.
2. Irakurri ahala, ohartu ea ikasleek zein iritziko jarrerak adierazten
dituzten. Zuzendu beharrekoak zuzentzen saiatu.

ARIKETA
1. Irakurri ondoren datorren testua.

(...)“Cuando regresó Peru Arloteagabeitia a la romería ya estaba anocheciendo y todo
el mundo se hallaba ya atareado en recoger todo su atuendo romeril para regresar a
sus hogares.
Todavía llegó a tiempo Peru para despachar con singular placer unas ancas de pollo
que cordialmente le ofrecieron unos “conosidos” suyos.
Y cuando le seguían ofreciendo más y más “ondaquines” de comidas y meriendas, les
dijo nuestro hombre relamiéndose aún:
—Vos agradesco lo mismo, ¿eh?... Pero, no me deis más, porque si no... ¡la sena no
me va a saber bien!
—Es que éste —concluyó Mari-Pepa— sin consolar come; alguna ves, “erreventar me
va a haser”.
Y refirió, ya camino de su casa, a los que les acompañaban, todo lo que había metido
al estómago en aquel día, el popular e insaciable Arlote.
Uno de ellos, por tentarle, le dijo:
—Oye, Peru. Tú ¿cuántos pollos te comerías?
—Pues, siendo hermosos, hermosos... ¡unas dos dosenitas, sí, fásil!
—Y... ¿perdises de esos grandes?
—Pues... perdises... ¡un sientito o así!
—Y... ¿pajaritos?
—Pajaritos, ¿de esos pequeñitos como los chimbos, chirtas y ésos?... Pues, de
ésos... ¡TODOS!
El Sol se había escondido ya en el rojizo horizonte, tras el Serantes, y las primeras
estrellas empezaban a parpadear en el firmamento...
(Arlotadas. A. Sancristobal – J. Basañez.)
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2. Irakurri testu hau. Xamarren “Orekan. Herri eta Hizkuntzen ekologiaz” liburuko
atal bat da.

Bat al zatoz Xamarrek egiten
dituen komentarioekin?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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14. JARDUERA
EDUKIA

Euskaldunei buruzko aurreiritziak: antidotoa

HELBURUA

“Arlotadas” izeneko liburuan ageri diren jarreren antidoto gisa joka
dezake Artzeren poema zati honek.

PROZEDURA 1. Irakasleak zuzen-zuzenean bideratzekoa.
2. Lehenik eta behin, ozenki eta patxadaz irakurri ikasleek entzun
dezaten beraiek ere irakurtzen ari diren bitartean.
3. Berriro irakurri zatirik zati, behar beste geldiune eginez, poeman
zehar ematen diren argudioetan erreparatzeko. Denontzat
ezagunak izan daitezkeen adibideak jarrita hobeto ulertuko dira
Joxanton Artzek idatzitakoak.

ARIKETA
1. Ondoren daukazun poema irakasleak ozenki irakurriko dizu. Zeu ere irakurtzen
joan irakasleak markaturiko erritmoan.
Hemen oraindik Euskal Herria den Herri honetan,
hemen lotsatzen dena, harrigarria bada ere,
ez da kanpokoa bertako hizkuntza ez jakiteaz,
bertakoa baizik, kanpokoena ez jakiteagatik.
Erdaldun gutxi aurkituko duzu
euskara ez jakiteak lotsatzen duenik;
euskaldun asko eta asko, aldiz,
erdara ez jakiteak lotsatzen dituenik;
hainbatetan lotsaerazi dituzte
jakin beharrik ez zuketen erdara ez jakiteagatik
jakin behar zuketen euskara ez zekitenek!
Ikustekoa da nola ahalegintzen diren
Erdaraz ongi ez dakiten euskaldunak
erdaraz hobeki ikasten;
ikustekoa da nola ahalegintzen diren
euskaraz ez dakiten erdaldun asko eta asko
ez “egun on”, ez “zer moduz?”
esateko adina euskara ez ikasten.
Erdaldunak ongi baitaki
euskaldunak badakiela erdaraz
eta ez daukala euskara ikasi beharrik;
aski duela erdaraz hastea
inguruko guztiak erdaraz jartzeko...
haserretu egiten baita bestela.
Erdaldun gehienek ez dute uste berei erderaz egitea zor ez zaienik, eta hori dela eta,
eskertu beharrik ere daukatenik; are gutxiago dute uste, noski, bertako euskaraz egin
behar lieketenik.
JOXANTON ARTZE ”HARTZUT”
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2. Poemaren egileak sentitzen eta esaten dituenekin bat al zatoz? Zure erantzuna
arrazoitzeko zeintzuk adibide jarriko dituzu?
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15. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza ikasteko balio eta motibazioak

HELBURUA

Ikasleak ohartzea era askotakoak izan daitezkeela hizkuntza bat
ikasteko balioak eta motibazioak. Motibazio horiek guztiak, gainera,
ez dira onak edo txarrak “per se”. Hizkuntza ikastera iristeko adina
indar ematen dutenak izango dira motibazio nahikoak, eta
gainerakoak, ez-nahikoak.

PROZEDURA Helduek dituzten arrazoiak zerrendatzea eta bi multzo horietako
batean sartzen ahalegintzea.

ARIKETA
Irakurri ondoren dituzun definizioak. Hizkuntza bat ikasteko izan daitezkeen
motibazio edo arrazoi motak dira.

Arrazoi integratzailea beste hizkuntza duen taldearekin harremanetan jartzeko
nahiagatik ezagutzen da. Arrazoi honek eragindako hizkuntza-ikasleak benetako
interesa du beste hizkuntza duen komunitate horretan. Talde horrekin komunikazio
osoagoa izateko eta beste kultura eta kultura horretako kideekin harreman estuagoak
edukitzeko ikasi nahi du hizkuntza.
Arrazoi instrumentala beste hizkuntza errekonozimendu soziala irabazteko edo
abantaila ekonomikoak lortzeko bide bezala ikusten denean gertatzen da. Mota
honetako arrazoia duenak ez die kasu handirik egiten beste hizkuntzako hiztunei eta
bere helburuak lortzeko hizkuntzaren ikaskuntzak nola lagunduko dion besterik ez du
aintzakotzat hartzen.

Ezagutzen al duzu euskara ikasten ari den heldurik? Eta zein da pertsona horrek duen
arrazoi mota euskara ikasteko? Uste duzu arrazoi mota hauetako bat bestea baino
hobea dela? Zergatik?
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16. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza ikastearekiko jarrerak

HELBURUA

Adin batetik aurrera hizkuntza bat ikasteko edo ez ikasteko arrazoiak
ez dira linguistikoak izaten, egoera soziolinguistikoaren ondorio
baizik.

PROZEDURA Esaldiak irakurri ahala, partaide guztien iritziak agertzea.

ARIKETA

Hurrengo iritziekin bat al zatoz? Jorratu zure ideiak eta gelako gainerako ikaskideenak.

1. Bigarren hizkuntza denok ikasi beharko genuke.
2. Bigarren hizkuntza ikastea kontu erraza da.
3. Hizkuntza bat ikasteko modu bakarra, gramatika arauak buru-buruan sartzea da.
4. Hizkuntza batzuk besteak baino errazago ikasten dira.
5. Ezinezkoa da hizkuntza bat baino gehiago erabat menperatzea.
6. Eskolara joan gabe eta estudiatu gabe ez dago hizkuntza bat ikasterik.
7. Bigarren hizkuntza ulertzen dugula seguru egoteko modu bakarra itzultzea da.
8. Euskaraz ikasi ahala, hobeki ulertzen dira euskal kultura eta gizartea.
9. Eskolan bakar-bakarrik erabiltzen bada, are eta zailago da hizkuntza bat ikastea.
10. Ez dit lotsarik ematen euskaraz egiteak, erabat menperatzen ez badut ere.
11. Ez du zentzurik hizkuntza bat ikasteak, gero erabiltzen ez bada.
12. Bigarren hizkuntza talentu apartekoek bakarrik ikas dezakete.
13. Eskolan, familiartean eta lagunartean erabiltzen den hizkuntza-erregistroa bakarrik
ikasi beharko litzateke.
14. Eskolan, hizkuntza-erregistro eta aldakiak baliatzen ikasi beharko litzateke.
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17. JARDUERA
EDUKIA

Euskararen balioari buruzko usteak

HELBURUA



Ikasleek dituzten jarrerak azaleratzeko heldu-tokiak eskaini nahi
dira emandako aipuen bidez.



Agertzen diren iritzien artean ikasleek aukeratu egin behar
dutenez, irakasleak argituko ditu aukeraren nondik norakoak eta
zein den bakoitzaren errealitatea. Denontzako “errezeta” bat
ematea ezinezkoa denez, honetan ere “aniztasunean” eragiten
jarraitu beharko dugu.

PROZEDURA Ikasleak, nork bere aldetik, denbora hartuko du aipuak irakurri eta
norberaren ondorioak ateratzeko. Girotze aldera, ez legoke batere
gaizki musika goxo horietakoren bat jartzea. Ikasleek eginiko
aukerez berba egiteko, denon artean edo taldeka, irakasleak ikusiko
du zein den biderik egokiena bere taldean.

ARIKETA
Euskal Herriko ikastetxeetan egindako ikerketa batean, iparraldean eta hegoaldean,
zuen adineko gaztetxoek “Zer da zuretzat euskara?” galderari erantzun zioten idatziz.
Nahiago izan zuten hizkuntzan idatzi zuten. Hona hemen emandako erantzunak.
Irakur itzazu patxadaz. Gogoeta egin ondoren, aukera itzazu zuk zeuk ere esango
zenituzkeen hiru esaldi. Hiru aukeratu, edo bestela saiatu zeure iritzia esaldi laburretan
ematen.
1. (...) El euskera sólo me sirve como asignatura y no para hablar con nadie porque
todos los que conozco saben tanto o menos que yo y hablamos en castellano.
2. (...) Niretzat ez da gure hizkuntza soilik. Euskal Herriaren arima da. Euskara ez
balego, Euskal Herria beste herrialdeak bezalakoa izango litzateke. Hori gerta ez
dadin, zaindu egin beharko dugu. (...)
3. (...) El euskera es nuestra lengua, nuestro origen. Todos nuestros antepasados lo
hablaban. (...) (...) Para mí el euskera es más importante que el castellano,
porque es de mi tierra, porque es mi lengua (...)
4. (...) Nere jatorriko hizkuntza det euskara, euskalduna naiz, aita eta ama ere bai,
anai, lehengusu eta ahaide guztiak ere hala ditut. Eta nik orduan zer esango det
ba?: euskara maite, nire hizkuntza delako, beti ahotan dudalako.
5. (...) Gure hizkuntza delako nik pentsatzen dut guk euskera ikasi behar dugula.
6. (...) Seguramente llegue un momento en que lo quiten porque hay otros idiomas
como el inglés que se utilizan mucho más (...)
7. (...) Je pense qu´en général en Soule on parle Basque, il y a des gens d´ailleurs
qui ne le parlent pas et ont envie de l´apprendre car c´est toujours bien de
préserver une langue surtout le Basque qui est notre langue (...)
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8. (...) A mí me parece que saber el euskera es muy bueno
porque dentro de poco tiempo el euskera se hablará en todo
el País Vasco y alguien que sepa hablar euskera, en el Pais
Vasco, se coloca mucho antes que uno que no sabe hablar
euskera (...)
9. (...) Tenemos dos cadenas de televisión en euskera, varias
emisoras de radio en euskera y es obligatorio estudiar
euskera hasta para la selectividad. ¿Es suficiente? A primera
vista parece que sí, pero mucha gente cuando pasa la
selectividad se olvidará del euskera. ¿Para qué habrán
servido todos esos estudios?
10. (...) Yo creo que si no tienes ni idea del euskera es como no
tener graduado escolar. El que no tiene graduado escolar se
va a pique y el que no sabe euskera es igual (...)
11. (...)Lehenbailehen esan behar dizuet herri batek bere
hizkuntza duela berezitasun nabariena, eta gu berezitasun
hori agurtzen ari gara euskera bazter batean utziz. Hori oso
gaizki egina dago. Guk, euskaldunak garenez, euskera hitz
egin behar dugu, bestela nolako euskaldunak gara gu.
Euskaldun gerala esaten degu baina ez dugu euskeraz hitz
egiten (...)
12. (...) El euskera sirve, para el trabajo etc. El euskera hay que
procurar que no se olvide (...)
13. (...) Nahi duenak euskeraz hitz egin dezala. Ez da inor
derrigortu behar (...)

14. (...) Pour moi c´est une langue importante et qu´il ne faudrait

pas la perdre car le Pays Basque sans le basque ne serait
plus le Pays Basque. J´aime cette langue et j´aimerais la
pratiquer mais ce serait une langue de plus avec le français,
l´espagnol et l´anglais (...)

Esaldi hauetatik hiru hauek egiten ditut nire: ______,
______, ______.
Nolanahi ere, nire iritzia argiago gera dadin, hona hemen
hiru gogoeta:
1. ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2. ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Jokin Mitxelenaren irudia
(ESAIZU DBH 3 liburutik jasoa)

3. ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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18. JARDUERA
EDUKIA

Euskararekiko jarrera izanarazleak

HELBURUA

Hainbat autorek euskararekiko dituen izateko gogoaren berri ematen
dutenez, horiekin —edota horietako batzuekin—gertuagoko
harremana izatea da helburua.

PROZEDURA Gustukoenak aukeratzea eta kurioso jarrita norbaiti oparitzea edota
nonbaiten jartzea (gelan, eskolan, auzoan...) izan daiteke oraingoan,
adibidez.

ARIKETA
1. Irakur itzazu ondoren datozen hamar pasarte laburrak. Gustukoen dituzunak
erabaki eta norbaitzuei oparitzea edota nonbaiten jartzea proposatzen dizugu.
Horra gonbidapena!
Erreza da, hara:
Garelako gara
Gara garelako
Ta nahi dugulako

Euskalduna izatea, pertsona izateko
oso modu duin eta originala da.
Txepetx

Jon Sarasua
Aurrera zoaz, ala atzera
zoaz?
Aski da txo! Esan ozenki:
Euskalduna naiz eta harro
nago!

Baina nik hizkuntza larrekoa,
nahi haunat ere noranahikoa:
jakite hegoek igoa;
soina zahar, berri gogoa
Azal horizta, muin betirakoa

Negu Gorriak
Aberriaren mugak,
euskararenak,
gure baitan daude gehienak.
Euskara zabalduaz lau
haizeetara
zabalago egiten gara.

Lizardi

Egia esan, momentu honetan historian
euskaldunari
geratzen zaion gauza ia interesante
bakarra, euskaldun
izatea da, edo saiatzea behintzat.
Joxe Azurmendi

Joxerra Gartzia
Nahi izanez gero zinez, ezinik ez
Esaera zaharra

Ez dago hizkuntza txikirik, ez dago
hizkuntza pobrerik. Gure pertzepzioaren
baitan dago hizkuntzen arteko
desberdintasunarena.
Andu Lertxundi

Euskara, bestela ez gara.
Esaera zaharra

Geure herri maite honi
Zorionik onena opa diogu!
Eta okerragorik ez
Beste herriei
Beren lurretan
Artze
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19. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritziei aurre egiteko moduak

HELBURUA

Noiznahi eta nonahi entzun ohi ditugun aurreiritzien aurrean
norberaren “autodefentsak” indartsu izatea komeni izaten da. Hori
dela eta, ikasi egin behar da erantzunak ematen. Eta ez bakarrik
norberarentzat gustuko diren erantzunak, entzulearentzat ere, ahal
dela, balio izango dutenak baizik. Helburua ez da, beraz, emandako
erantzunarekin norbera lasai geratzea, horiek esaten dituztenak
konbentzitzen saiatzea baizik.

PROZEDURA Esaldiei ematen zaizkien erantzunen artean aukeratu edota besteren
bat asmatu. Jasotako erantzunak bildu eta gustukoen dituztenak
gehitu aurretik zeudenei.

ARIKETA

1. Ikusi ahal duzunez, oraingoan hainbat esaldi ageri dira azpialdean. Horietako
batzuek zenbait pertsonak euskararen inguruan egiten dituzten komentario ezkorren
berri ematen digute. Horien ostean datozen erantzunak, berriz, esaten duten
horretan ez direla zuzen ari argudiatzeko emanak daude. Eta horien ostean beste
tarte bat ere badago zuk zeure erantzuna eman dezazun. Gogoan izan helburua ez
dela erantzun gogorrak eman eta pikutara bidaltzea, zure argudioak ulertaraztea eta
zugana erakartzen saiatzea baizik. Ea, bada!
1. Euskaraz badakit, euskal kultura ezagutzen dut, euskalduna naiz, baina ez dut
euskaraz hitz egiten.
a) Penagarria da, zuk gaitasuna ez dutenak baino aukera handiagoa daukazu
hizkuntza hau disfrutatzeko, eta nahi dutenei ere ez diezu disfrutatzen uzten.
b) Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakienak ikasten ez duelako, dakienak hitz egiten
ez duelako baizik.
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Ez dut ezer euskararen aurka, baina ez dut hitz egiten eta, gainera, ez dut
horretarako beharrik sentitzen.
a) Alde ere ez zaude, bestela aukera gehiago emango zenizkioke bai hizkuntza
berari, eta baita erabili nahi dutenei ere.
b) Ez duzu beharrik sentitzen ez duzulako hitz egin nahi.
Beharrik ez duzula sentitzen adierazten duzunetik, beharra sentitu eta hitz egin
nahi dugunoi eskubide bat ukatzen ari zarela ez al zara ohartzen?
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3. Zergatik hitz egiten didazu euskaraz, gaztelaniaz baldin badakizu?
a) Nik euskaraz hitz egiten dut normalean, euskaraz pentsatzen dut beti, eta
euskaraz bizitzen naiz ahal dudanean. Baina zu bezalakoekin topatzean,
zoritxarrez nire normaltasuna aldatu behar izaten dut, nik zuri ulertzen dizudan
bezala zuk niri uler diezadazun.
b) Nire hizkuntza euskara delako eta euskaraz hitz egin nahi dudalako.
Eta zuk zergatik egiten duzu erdaraz euskara baldin badakizu?
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Euskara ikasten ari naiz, egun, lan bat lortzeko beharrezkoa delako.
a) Baita ligatzeko, ondo pasatzeko, inposatzaile ez izateko... azken finean,
bizitzeko.
b) Zorionak. Baina ez pentsatu lan bat lortzeko bakarrik izango denik, mundu oso
bat eskuratuko baituzu (lagunak, dibertsioa, bizipenak…)
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Lehen euskarak garrantzia gutxi zuen. Orain, berriz, modan dagoela dirudi.
Denak euskara ikastera...
a)
b)
c)

Euskarak ez du ez moda galdu, ezta irabazi ere. Gure arabera berpiztu edo
lokartzen da, gure esku dago bere garrantzia.
Euskara beti egon izan da modan. Gertatzen dena da, gaur egun euskaltzaleok
moda hori kaleratu eta denontzako moda bihurtu nahi dugula. Moda erabilgarri
eta polita baita.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Ez da justua lan bat lortzeko euskara jakitea. Inposaketa bat da!
a) Zuk ez dakizulako, euskaraz datorkizun bezero bati erdaraz hitz egin araztea ere,
inposaketa bat da.
b) Udaletxera goaz eta euskaraz informazio bat eskatzen dugu, bertakoak euskaraz
ez dakienez, nik erdaraz hitz egin behar dut, ez al du berak nigan inposiziorik
sortzen?
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Zergatik dirua gastatu euskara ikasten, gaztelaniarekin moldatzen banaiz?
a) Ba al dakizu, zenbat diru, lagun eta aukera irabazi ditzakezun euskaraz jakingo
bazenu?
b) Normalean, gaur egun, hizkuntzak ikasteko dirua behar da. Baina, hala ere,
euskara ikasten beste edozein hizkuntza baino diru gutxiago gastatuko duzu.
Ez da soilik gastu ekonomikoa, fisikoa ere bai. Baina zerbait aportatuko dizun lan
bat bada, bejondeizula! Zeren euskarak egingo dizun aportazioa ezin da dirutan
baloratu.
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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8. Euskaraz badakit, baina “rollo” bat da, ez zait gustatzen!
a) Lehenengo aldiz galtza batzuk probatzean, agian ez ditugu gustokoak. Aldiz,
zenbat eta gehiago erabili, gehiago moldatzen dira gure gorputzera. Euskara ere,
zenbat eta gehiago erabili, geureganatu egingo dugu, ez dugu horretan pentsatu
beharrik izango, atera egingo zaigu.
b) Agian orain arte eskolako lan bat bezala planteatu izan duzulako. Euskara
mundu ludikoan eta zuri gustatzen zaizkizun gauzetan erabiliko bazenu, ez
litzaizuke horren “rollo” irudituko.
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9.

Euskaraz badakit, baina lotsa ematen dit hitz egiteak!
a) Dakidana hitz eginaz, dakidana sendotzen dut, eta ez dakidana ikasten. Lotsa?
Lasai neska, izugarrizko maila ona duzula ikus dezaket. Beraz, ez duzu
horrelako beldurrik sentitu behar. Guk ere, izugarrizko hanka sartzeak egiten
ditugu. Maila oso-oso ona edukiz gero, ez zenuke lotsa sentituko, eta maila hori
lortzeko bide bakarra, hitz egitea da.
b) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Bederatzi esaldiei erantzun diezu? Ez da derrigorrezkoa guzti-guztiei erantzutea, e?
Beste esaldiren bat etorri zaizu gogora? Erredaktatu hamargarrena eta erantzuna
eman.
10. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
a) ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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HURBILPEN TEORIKOA

Gizaki guztiok ditugu hizkuntzez eta hiztunez hainbat ideia jakin, superstizio
absurduetan oinarrituak, gehienetan. Gutxi-asko, denok izaten dugu joera bat, hizkuntza
batzuk besteetatik, onerako edo txarrerako, hobetsiz edo gutxietsiz, bereizten dituen
sailkapen intrintsekoa badagoela sinesteko edo imajinatzekoa. Hizkuntza, dialekto edo
mintzaira jakin batzuen aurkako aurreiritziak ezkutatzen dituzten jarrera, jokaera eta
balorazio linguistiko ugaritan, aipatu joera hori are eta nabarmenago bihurtzen da.
Ninyoles-en arabera, aldez edo moldezko aurreiritziak ezkutatzen dituen pertsona, bere
jokamolde negatiboa argudio berarekin zuritzen ahaleginduko da den-denetan, bere
ustez, gutxietsitako gizatalde edo objektu kulturala bereizten duen balizko gaitasunean
edo berezko izaeran oin harturik. Barne desberdintasun berbera leporatuko diote
ideologia diglosikoek borrokan dauden hizkuntzei, haustura soziolinguistikoa
balioztapenen antitesi bihurturik. Horixe izaten da eskuarki antinomien adiera:
hizkuntza versus dialekto, lengoaia versus tokian tokiko hizkera, kultur hizkuntza versus
hitzetik hortzerako mintzaira, etab. Balioztapenaren polaritateak beti dakar
hierarkizazioa eta, hortaz, desoreka. Oso litekeena da horren azpian dautzan tenkadura
sozialak normalizaziorantz zuzendurik egotea. Edo ordezkapenerantz.
Zer dira, ordea, aurreiritzi linguistikoak? Nola agertzen dira? Nolako eragina izan ote
dezakete hizkuntza bat erabiltzeko (edo ez erabiltzeko)?
“Aurreiritzi linguistiko” terminoa soziolinguista guztiek ez dute modu berean
definitzen, noski: beren ikasketek norabide desberdinak hartu dituzte eta, beraz, bide
horretan, berariazko definizioak sortzen dituztelako hizkuntzalariek, ikerkuntza-helburu
zehatz eta jakinetara iristeko jomugaz. Norbaitek aurreiritzi linguistikoa duela esaten da,
esate baterako, hizketa adituz bakarrik, entzuleak hiztunaren jatorri soziala, hezkuntza
maila eta bestelako datuak ezagutzea espero duenean. Horrelakoetan interes gunea
aldatzen da tokiz, mezuaren edukitik formara (“airea”, joskera, hiztegiaren
nolakotasunak, etab.), alegia. Baliteke alderdi formal horrek, hiztunak —hasieran
behintzat— eman nahi ez dituen informazioak salatzea, nabarmentzea: ulergarri agertu
nahi du hark, ez biluzik. Aurreiritziz jokatzeko modu hori balekoa izan daiteke,
horretarako arrazoirik baldin bada: forma alderdi hori entzunez, sendagileak gaixoaren
egoeraz aztarnarik bilatzean (paziente depresibo sakonen intonazioaz ikerketak egiten
ari dira orain, esate baterako), edo dialektologoak hizkuntzaren barneko aldaki
sistematikoak aztertzean elementu baliotsuak aurkituko ditu. Zientziazko edo
gizabidezko justifikaziorik ez dagoenean, ordea, formaz arduratzea lotsagabekeriaz eta
kuxkuxean aritzea da.
Beste batzuetan “aurreiritzi linguistiko” horrek adierazten du hizkuntza jakin bat
erabiltzeari utzi dioten (edo uzteko prest agertzen diren) hiztunek eginiko gutxiespena.
“Auto-aurreiritzia” esan dakiokeen horri auto-gorrotoa eta desleialkeria linguistikoa ere
deitu izan zaio. Laburbilduz, gutxiespen hori gure hizkuntzak mintzatzeko balio ez
duela adierazteko modu bat baizik ez da, agian geu zuku gehiago ateratzeko gauza ez
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garelako... eta maiz, aitortzen ez bada ere, zinez zor zaigun baina inondik ere agertzen
ez diguten mirespena (biziki inportanteak baikara!) biltzeko metodoa eta, nola ez, gurea
baino arrakastatsuago eta errentagarriago diren espazio editorialak zabaltzeko aitzakia.
Definizioen profesionalen aburuz, oro har, aurreiritzia prezipitazioz burututako egintza
da, ausarkeriazko adierazpena, ardurarik gabeko pertsonak behar bezain sendoak ez
diren aztarnen arabera —joera selektibo irrazionalek eraginik— diharduten seinale.
Aurreiritzia aldekotasun edo kontrakotasunezko egintza da, sinesteko moduko
ezagutzarik ezaren gainean eraikia (hauxe da, jakina, aurreiritziaren borondate oneko
interpretazioa; bada, bestetik, sinesteko moduko ezagutzari ateak ixten dizkiona ere,
arrazoiak entzuteke). Bistan da aurreiritziez hitz egin dezakegula iritzi aniztasuna
dagoen neurrian: itsasoan txistu egiteak ekaitza dakarrela den-denok sinesten eta
onartzen badugu, alor hori jorratzeak ez du zentzurik. Desadostasuna dagoenean
agertzen da nabarmen aurreiritzia: “Iraun dezagun desadostasunean giza balioak
juzkatzen dituzten irizpideez —dio John Wilson logikoak—, gizakiaz gauza asko
ezezagunak baititugu eta, gure ezjakintasuna onartzen ez dugunez, geure aurreiritziez
baliatzeari hobesten diogulako (...). Hobesten edo gutxiesten ditugun pertsona eta
gauzei buruzko ezagutza eta eskarmentu handiagoak, batetik, eta aurreiritzi gutxiagok,
bestetik, erdietsi nahi dugun adostasun horretara eramango gaituzte”.
Ezjakintasunak edota gaiztakeriak zuzenki sorrarazita, estereotipo manikeoen arabera
egokiturik eta desberdintasunek gure baitan eragiten duten atsekabeak agindurik, dela
hizkuntza (edo honen ezaugarriren) baten gainean, dela hizkuntza jakin bateko hiztunen
gainean (hiztun diren aldetik) emandako balio-iritziaren forma duen arrazionaltasunaren
desbideraketatzat jo daiteke “aurreiritzi linguistikoa”.
Aurreiritzi linguistikoak, beraz, aurreiritzi-mota bat dira eta norbaitek aldez edo moldez
arrotz edo arrarotzat har ditzakeen hizkuntzetan zein hiztunengan dute eragina: 1) dela
hiztunek ongi ezagutzen ez den hizkuntza bat darabiltelako, 2) dela aurreiritzia ematen
duenak berea ez duen hizkuntza-molde batean hitz egiten duelako. Bistan da, hizkuntza
baten berariazko izaera (desberdina) ez ezagutzeak eraginiko aurreiritzia —2) kasuan
bezala— gotorleku hartzen dute sezesionista linguistikoek eta desberdintasun horiek 1)
gradura eramaten ahalegintzen dira. Baliteke, une jakin batean, entzuleak bere
hizkuntzaren beste plegu batean hitz egiten dutenei ez ulertzea, entzuteko kezkarik ere
sentitzen ez duelako: komunikazio esparrutik ezabatu ditu hiztun horiek”.
(TUSON, J: Mal de llengües, Barcelona, Empùries, 1991. 21 orr.)

Aurreiritzi linguistikoen tipologia
Estereotipo edo klixe linguistikoak, aurreiritzia euskarri harturiko jarreren agerpena
diren aldetik, dikotomia gisa azaldu ohi dira: badira hizkuntza goxoak eta hizkuntza
lakarrak, hizkuntza errazak eta hizkuntza zailak, hiztun asko duten hizkuntzak eta hiztun
gutxikoak, hizkuntza kultuak eta hizkuntza primitiboak, etab. Areago, hizkuntza baten
barnean badira goi-mailako aldakiak eta behe-mailako aldakiak. Horrela bada,
aurreiritzi linguistikoak ez dira agortzen hizkuntza batzuen gutxiespen eta besteen
gorespenean: hizkuntzen barruan ere eragina izaten dutenez, aurreiritzi-jokaera
linguistikoak bi errealizazio-mailatan bereizi ditugu:

57

1. Hizkuntzen artekoak: mintzabide den aldetik, hizkuntzari dagozkion
ikuskerak, beste hizkuntzekiko.
2. Hizkuntzaren baitakoak: hizkuntzaren barne-aniztasunaren ikuskerari
dagozkionak.
Hizkuntz erabilerari dagozkion balioztapenen eraginez, berriz, hainbat gogoeta egin
behar ditugu:








Hiztunen jokabide linguistikoa hainbat determinante sozial eta psikologikok
baldintzaturik dago. Determinante psikologikoetako batzuk dira erabilerari
begirako jarrerak eta baloreak, Labov-ek (1969) eta Giles-ek (1978) frogatu
legez.
Hala hizkuntzaren gaitzespenezko balorazioak nola laudoriozkoak hizkuntza
horren normalizazioaren aurkako jarrerak dira, bai batzuek bai besteek ere
erabilerarik eza justifikatzea dutelako helburu.
Ninyolesek (Llengua i prejudici) adierazi bezala, hiztunak bere hizkuntzaz
duen balorazioak eragina izango du seguruenik bera erabiltzeko eran.
Balioztapenen polaritateak beti-beti hierarkizazioa (eta, hortaz, desoreka)
dagoela adierazten du: desoreka horrek, gutxietsitako hizkuntzaren erabilera
normala negatibotasunez baldintzatzen du eta, gainera, bera darabilten
hiztunen balioztapen negatiboa eragiten du.

Hortik abiatuta —eta alor honetan hezkuntzak izan dezakeen eragin eskasaz ditugun
arrazoizko zalantzak ahaztu gabe—, burutu beharreko berreziketa linguistikoaren
prozesuan eginkizun aktiboa bete dezazuela proposatzen dizuegu, ausardia handiz
proposatu ere, helburu hauek lor ditzagun:












Gure ikasleei, hiztun zein hizkuntzentzat kaltegarri diren arren, gizartean
hagitz hedaturik iritzi soziolinguistikoetan barrenako ibilbide kritikoa egin
dezatela proposatzea, iritzi horiek duten euskarria baliozkoa den ala ez, egiazta
dezaten.
Gure ikasleen aurrean, izaeraz berdintasun eta demokraziazkoak diren hainbat
postulatu baliaraztea; adibidez, hizkuntza eta hiztun guztiak berdinak direla
eta, horrenbestez, batzuk besteen gainetik ezartzea ez dela bidezkoa, ezta
justifikatzeko modukoa ere.
Besteen hizkuntzen gainetik norberarena balioztatzean oinarritutako
hizkuntzaren defentsa eta gainerako jarrera apologetikoak auzitan jartzea.
Gure ikasleengan hizkuntzaren defentsarako jarrera sustatzea, oinarrian gure
hizkuntza besteen parekoa dela eta gureak besteek adina meritu dituela argi eta
garbi utzirik.
Hizkuntza guztiak esparru guztietan eta erabilera guztietarako komunikabide
baliagarri direla onartzea.
Hizkuntza, komunitate jakin baten ondare kolektibotzat (munduaren ikuskera,
izaera, nortasuna, kohesio kulturala, etab.) ulertzea.

Hizkuntzaren baitako aurreiritzien esparruan, berriz:
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Hizkuntza, dialekto, aldaki eta antzeko kontzeptuei buruzko ideia okerrak
jorratu eta argitzea.
Hainbat hizkuntza-aldakiri dagozkion aurreiritziak auzitan jartzea.
Hurrengoetan oinarritutako jarrera onuragarriak sustatzea:
– Norberaren aldaki dialektala onetsi eta aintzat hartzea.
– Norberarenak ez diren aldaki dialektalak berdintasunez balioestea.
– Estandarra, erreferentzia markotzat eta dialektoen arteko eredu
linguistiko prestigiotsutzat hartzea.
– Tokian tokiko eta unean uneko erregistroen erabilera onartzea,
komunikazio-egoerari egokiturik.
– Hizkuntza ezagutzaren hobekuntzari eta norberaren erregistroen
ugaltzeari dagokienez, abegitsu jokatzea.
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20. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza-aniztasuna kontzeptuaz ohartzea

HELBURUA



Ikasleak hizkuntza ezberdinetan idatzitako testuekin aritzea.
Aniztasunaz ohartzeko aurrezagupenak aktibatzea, hipotesiak
egiaztatzea edota aldatzea.



Ikasleak ondorio honetara iristea: hizkuntzen prestigioa
egunerokotasunean ematen zaien balioaren araberakoa izaten
dela.

PROZEDURA
ERANTZUNAK

Saiatu hizkuntzak identifikatzen..
E: gaztelania
P: portugesa
UK: ingelesa
I: italiera
D: alemanera
F: frantsesa
NL: nederlandera
SF: suomiera
S: suediera
DK: daniera

GR: grekoa
N: norvegiera
PL: poloniera
PYCCKNN: errusiera
UA: ukraniera
CZ: txekiera
BG: bulgariera
H: hungariera
HR: kroaziera
TR: turkiera

SK: eslovakiera
SLO: esloveniera
RO: errumaniera
MK: mazedoniera
MD: moldaviera
YU: serbiera
LV: letoniera
LT: lituaniera
EST: estoniera
___: arabiera

ARIKETA

1. Salgai dagoen produktu
batean
dator
hurrengo
orriko
oharra.
Ikusten
duzunez, mezu bera 30
hizkuntzatan dator idatzita.
Hizkuntza
bakoitzaren
alboan ikur bat ere baduzu,
esate
baterako
(E),
Espainiako
gaztelania
dakarkiguna
gogora.
Gogoan izanik hizkuntza
horiek Europakoak direla,
zu zeu zenbat bereizteko
gauza izango zinateke?
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2. Hizkuntza asko ageri dira, ezta? Baina zeintzuk hizkuntza falta dira? Zergatik uste
duzu ez dituztela sartu?
3. Kasu honetan “kinder” hizkuntzez hitz egin dezakegu, produktu horren egileek
eginiko hizkuntza-aukerez. Baina hizkuntza-aukera horiek saltzaile guztiek egiten
dituzte. Zeintzuk dira, adibidez, McDonalds-hizkuntzak? Eta Sony-hizkuntzak?
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21. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzia: hizkuntza errazak eta zailak

HELBURUA



Ariketan emandako usteetan agertzen diren aurreiritziak (1,3,4,5
baieztapenak) —ezjakintasunaren emaitzak— agerian uztea.



Ikasleak ondorio hauetara helaraztea: ez daudela hizkuntza
“errazak” edo “zailak”: Lehen hizkuntza edozein delarik ere,
munduko hizkuntza guztietako hiztunentzat ez dago hizkuntza
zailik. (Beste gai bat da norberak dakizkien hizkuntzak jakinda
beste batzuk ikasteko dauzkan erraztasunak eta zailtasunak. Esate
baterako, frantses bati errazagoa egingo zaio italiera ikastea
japoniar bati baino; baina, seguruenik, txinera errazago ikasiko du
japoniarrak frantsesak baino.)

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA

Esan ezazu hurrengo baieztapenetatik zeinekin zauden konformeago. Konparatu zeure
iritzia eta zure albokoarena eta, ondoren, zuenak gelako gainerako ikaskideen iritziekin.

1. Badira hizkuntza errazak eta hizkuntza zailak.
2. Ez da egokia hizkuntza errazago edo zailagoez mintzatzea.
3. Hizkuntzak ikasteko berezko erraztasun edo talentua duen jendearentzat, hizkuntza
guztiak dira ikasteko errazak.
4. Hizkuntza “zailetako” jaiotzatiko hiztunei gehiago kostatzen zaie bere hizkuntza
ikastea. Hizkuntza “errazagoetako” hiztunek, aldiz, azkarrago ikasten dute berea.
5. Hizkuntzak ikastea dela eta, aldeko jarrera eta joera egokia duten pertsonentzat,
hizkuntza jakin bat ikastea beste zeinahi ikastea bezain erraza da.
6. Jaiotzatiko hiztunarentzat bere hizkuntza ikastea erraza da, edonork —dela txinatar,
katalan, portugaldar, arabiar, gaztelau, hindi, alemaniar, euskaldun edo dena dela—
erraz eta berdin-berdin ikasten du bere hizkuntza.
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22. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzia: hizkuntza maioritarioak = hizkuntza garrantzitsuak

HELBURUA



Ikasleek hizkuntzei buruz dituzten aurreiritzi edo usteak azaltzea
hizkuntza horiek dituzten hiztun kopuruei erreparatuta.



Ikasleak ondorio honetara iristea: hizkuntzak ezin direla baloratu
gehiagotik gutxiagora dituzten hiztunen arabera (ez delako etikoa,
ez delako zuzena...). Hizkuntza bat herri baten ondarea da, bere
ezaugarrietako bat da. Jesus Tusonek zera esan zuen: “identitate
kontuetan estatistikek ez daukate zer esanik, ez daukate zer
ikusirik”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA

Esan ezazu hurrengo baieztapenekin konforme zauden ala ez. Arrazoitu zure
erantzunak, banan-banan. Konparatu zure iritzia eta zure albokoarena eta, ondoren,
zuenak gelako gainerako ikaskideen iritziekin.

1. Badira hiztun asko dituzten hizkuntzak eta hiztun gutxi dituztenak.
2. Munduko hizkuntzarik garrantzitsuenak hiztun gehien dituztenak dira, hizkuntza
maioritarioak, alegia.
3. Hizkuntza bat baino gehiago dituzten estatuetan hizkuntza nagusia hiztun gehien
dituena da.
4. Ezin da baloratu hizkuntzen garrantzia hiztunen kopuruaren arabera. Hizkuntza
guztiek dute garrantzi berbera.
5. Hiztun gutxi dituzten hizkuntzek heriotza-zigorra dute gainean.
6. Munduko hizkuntza nagusia txinera da, berak baititu hiztun gehien.
7. Hizkuntza baten hiztunen kopuruak ez du eraginik izan behar haren balioespen
sozialean, ezta hiztunen eskubide linguistikoetan ere.
8. Hizkuntza maioritarioak maila horretaraino iritsi dira komunikatzeko egokiagoak
direlako.
9. Hiztun gutxi dituen hizkuntza (minoritario) bateko hiztunek eta hizkuntza maioritario
batekoek ezin dute izan eskubide berberak, ezta berdinak ere.
10. Hiztun kopuru handia daukana baizik ezin da hizkuntzatzat hartu.
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23. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza minoritarioak eta hizkuntza gutxituak

HELBURUA



Ondorengo kontzeptuen inguruan agertzen diren gaizki-ulertuak
desegitea: hizkuntza maioritarioak eta minoritarioak eta
hizkuntza gutxituak eta ez gutxituak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza baten egoera
gutxituak ez duela zer ikusirik hizkuntza horren hiztun
kopuruarekin.

PROZEDURA
ERANTZUNAK

Gelakideen artean eztabaida
ondorioetara iris daitezen.
1
E

2
G

3
G

4
G

5
G

antolatu

ikasleak

azaldutako

6
E

ARIKETA

Esan ezazu, zure iritziz egia ala gezurra diren hurrengo sortako baieztapenak:

1. Hizkuntza minorizatua da, hizkuntz komunitatean bertan, erabilera
publiko
eta
pribatuetan
atzerapen-prozesua
nozitzen
ari
dena............................................................................................................

E/G

2. Hizkuntza minorizatua, hiztun gutxi dituena da..........................................

E/G

3. Hizkuntza minoritarioa hizkuntza minorizatua da.......................................

E/G

4. Hizkuntza baten minorizazio-egoera naturala da, hizkuntza hori
darabilten hiztunen kopuruaren ondorio.....................................................

E/G

5. Hizkuntza maioritarioak ezin bihur daitezke hizkuntza minorizatu.............

E/G

6. Hizkuntza
minorizatuak
maioritario
zein
minoritarioak
izan
daitezke......................................................................................................

E/G
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24. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza minoritarioak eta hizkuntza gutxituak Europan

HELBURUA



Ondorengo kontzeptuen inguruan agertzen diren gaizki-ulertuak
desegitea: hizkuntza maioritarioak eta minoritarioak eta hizkuntza
gutxituak eta ez gutxituak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza baten egoera
gutxituak ez duela zer ikusirik hizkuntza horren hiztun
kopuruarekin.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA
Begiratu Europako hizkuntzen mapari eta aztertu ondorengo taula. Zalantzak sortuz
gero, irakasleari galdetu.
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Europako hizkuntzak∗
Albaniera..................................3 milioi
Alemanera............................100 milioi
Baixkirrera................................milioi 1
Bielorrusiera...........................10 milioi
Bretoiera...................................800.000
Bulgariera.................................8 milioi
Daniera.....................................5 milioi
Erretorromaniera.........................620.000
Errumaniera.......................17/20 milioi
Errusiera........................142/170 milioi
Eslovakiera............................2/3 milioi
Esloveniera............................1.200.000
Euskara.....................................800.000
Feroera........................................44.000
Finera..................................3,6/5 milioi
Franko-proventzalera............................
Frantsesa............................65/75 milioi
Frisiera..............................400/500.000
Friuliera....................................600.000
Gaelikoa....................................800.000
Galego-portugesa..................120 milioi
Galesera....................................600.000
Gaztelania.............................180 milioi
Greziera....................................8 milioi
Kalmukera................................290.000
Kareliera.....................................15.000

Katalana....................................7 milioi
Katxubiera................................200.000
Hungariera.........................12/18 milioi
Ingelesa..........................300.000 milioi
Islandiera...........................200/250.000
Italiera.....................................55 milioi
Laponiera...............................40/50.000
Letoniera.............................1,4/2 milioi
Lituaniera............................2,5/3 milioi
Maltera.....................................300.000
Mazedoniera.............................2 milioi
Mordviera..................900.000/ milioi 1
Nederlandera...........................17 milioi
Norvegiera................................4 milioi
Okzitaniera...............................2 milioi
Poloniera............................33/43 milioi
Samoiedoera...............................20.000
Sardiera....................160.000/1,2 milioi
Serbo-kroaziera..................14/16 milioi
Suediera.................................8/9 milioi
Tatariera.................................2,5 milioi
Txekiera..................................10 milioi
Txemerera.................................500.000
Txuvatxera.............................1,3 milioi
Turkiera...................................25 milioi
Ukraniera................................45 milioi

Bete ondorengo taula hizkuntza hauekin: gaztelera, katalana, galego-portugesa
(Galizian), euskara, ingelesa (Erresuma Batuan), gaztelera (Estatu Batuetan), errusiera
(Errusian), norvegiera, islandiera, okzitaniera, frantsesa (Kanadan).
Gutxitua

Ez gutxitua

Minoritarioa

Maioritarioa

∗

JAZTEN 5etik jasoa.
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25. JARDUERA
EDUKIA

Kultura-hizkuntzak eta hizkuntza primitiboak (I)

HELBURUA



Eztabaidara ekartzea aurreiritzi oso hedatua: hizkuntzen arteko
ezberdintasunak haien hiztegi aberats edo urrian jartzen dituena.
Alegia, badira hizkuntza batzuk kulturazkoak direnak eta
aurrerapenei erantzuteko gai direnak eta beste batzuk primitiboak
direnak, beraz, zientziarako, literaturarako eta abarrerako gai ez
direnak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza guztiek dituztela
baliabideak beren hiztunen beharrei erantzuteko. Jesus Tusonek
horrela adierazi du: “hizkuntza guztietan esan daiteke hiztunei
kulturalki interesatzen zaien hori, eta une jakin batean mundu
berriak zabaltzen badira, derrigorrez sortuko dira hitz berriak
kontzeptu berri horiek izendatzeko”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA
Sailkatu hizkuntza horiek taula horretan. Azaldu zein irizpide erabili duzun sailkapena
egiteko.
Euskara, gaelikoa, bretoiera, gaztelera, laponiera, frantsesa, sardiera, alemanera,
galego-portugesa, nederlandera, feroera, txinera, aranera, koreera, turkiera, arabiera,
hizkuntza bantuak (swahilia, kikongoa, kirundia, shona eta funga).

KULTURA-HIZKUNTZAK

HIZKUNTZA PRIMITIBOAK
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26. JARDUERA
EDUKIA

Kultura-hizkuntzak eta hizkuntza primitiboak (II)

HELBURUA



Eztabaidara ekartzea aurreiritzi oso hedatua: hizkuntzen arteko
ezberdintasunak haien hiztegi aberats edo urrian jartzen dituena.
Alegia, badira hizkuntza batzuk kulturazkoak direnak eta
aurrerapenei erantzuteko gai direnak eta beste batzuk primitiboak
direnak, beraz, zientziarako, literaturarako eta abarrerako gai ez
direnak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza guztiek dituztela
baliabideak beren hiztunen beharrei erantzuteko. Jesus Tusonek
horrela adierazi du: “hizkuntza guztietan esan daiteke hiztunei
kulturalki interesatzen zaien hori, eta une jakin batean mundu
berriak zabaltzen badira, derrigorrez sortuko dira hitz berriak
kontzeptu berri horiek izendatzeko”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA
Irakurri hurrengo testuok eta:
A. Laburtu 1. testuaren ideia nagusia.
B. Egin gauza bera 2. testuarekin.
C. Alderatu bi ideia horiek eta adierazi eta arrazoitu zure iritzia gai honen
gainean.
1. testua
“La idea, muy difundida hoy entre lingüistas, de que todas las lenguas son
equivalentes, y en todas ellas se puede decir todo, es una suposición gratuita y,
por supuesto, nada “positiva”, nada “empírica”.
(Julián Marías)
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2. testua
“Pentsamendu txinatarrak “tao”, “yin” eta “yang” bezalako kategoria espezifikoak sortu
ditu. Horrek ez du esan nahi ez dela gai izango dialektika marxista edo mekanika
kuantikoaren kontzeptuak bereganatzeko; izan ere txinatarraren egituran ez baitago
eragozpen edo berezko oztoporik. Era berean, ezelako hizkuntzak ezin du erraztu ezta
eragotzi ere izpirituaren jarduera. Pentsamenduaren hegaldia gehiago lotzen zaie giza
gaitasunei, kulturaren baldintza orokorrei eta gizartearen antolamenduari hizkuntzaren
izaera bereziari baino”.
(Émile Benveniste)
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27. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzaren balio estetiko-ludikoa

HELBURUA

Aldian behin gai serioak alde batera utzi eta hizkuntzarekin jolastea,
gozatzea.

PROZEDURA

Ariketak bideratzeko argibideak ematea.

ERANTZUNAK

1
6

2
8

3
4

4
1

2. ariketarako adibideak:

5
5

6
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7
10

8
3

9
12

10
7

11
11

12
9

(Dunba da da dunba da da)
(Kitto!)
(Nola kitto?)
(Neska puska)
(Panpin pinpirin)
(Kili-kili)

ARIKETA
1. Lotu ezkerreko eta eskuineko zutabeetan ageri direnak.
Zelan esaten da...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

komantxeraz “eser zaitez”?
komantxeraz “festa”?
italieraz “gastroenteritisa”?
italieraz “bankua”?
alemanez “matxura” (aberia)?
alemanez “urte zaharra ospatu”?
errusieraz “burusoila”?
errusieraz “irabaziko dut”?
brasileiroz “apartamentua”?
brasileiroz “aspirina”?
japonieraz “komuna”?
japonieraz “polizia”?

1. Eman gutxi, dirua irentsi
2. Mats mordo jan nuben
3. Zuk zail nik aise
4. Gonbito kakaleone
5. Wolswagen garajen
6. Apatx eh!
7. Sendatu dau mina
8. Gaur riau riau
9. Mikelete
10. Kaska bistan
11. Sekulako kakusaina
12. Poxpolu kaixa eskaixa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6

2. Ea asmatzen duzun erantzunen bat.
Zelan esaten da...
1. Komantxeraz “makailuaren erruta”? ............................................................................
2. Japonieraz “eiakulazio azkarra”? .................................................................................
3. Japonieraz “emakume asetugabea”? ..........................................................................
4. Errusieraz “miss mundo”? ............................................................................................
5. Italieraz gauza bera? ...................................................................................................
6. Japonieraz “komikia”? ..................................................................................................
(Kike Amonarrizen “Txorakikeriak” liburutik aterata)
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28. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza guztien berezko berdintasuna

HELBURUA



Eztabaidara ekartzea aurreiritzi oso hedatua: hizkuntzen arteko
ezberdintasunak haien hiztegi aberats edo urrian jartzen dituena.
Alegia, badira hizkuntza batzuk kulturazkoak direnak eta
aurrerapenei erantzuteko gai direnak eta beste batzuk primitiboak
direnak, beraz, zientziarako, literaturarako eta abarrerako gai ez
direnak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza guztiek dituztela
baliabideak beren hiztunen beharrei erantzuteko. Jesus Tusonek
horrela adierazi du: “hizkuntza guztietan esan daiteke hiztunei
kulturalki interesatzen zaien hori, eta une jakin batean mundu
berriak zabaltzen badira, derrigorrez sortuko dira hitz berriak
kontzeptu berri horiek izendatzeko”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA

Esan ados zauden ala ez hurrengo baieztapenekin. Arrazoitu zure iritzi bakoitza.

1. Ez da egia hizkuntza guztiak berdinak direnik, ezta hizkuntza batzuek beste batzuek
baino egitura aberatsagoa dutenik.
2. Badira hizkuntza batzuk kulturazkoak direnak, aurrerapenei erantzuteko gai direnak eta
beste batzuk primitiboak direnak.
3. Hizkuntza guztiek dituzte baliabideak beren hiztunen beharrei erantzuteko.
4. Hizkuntza batzuek hitz asko dituzte eta beste batzuek hiztegi murritzagoa, beraz,
garrantzi txikiagoa.
5. Hizkuntza batzuek hiztegi aberatsa dute kontzeptu abstraktuak izendatzeko; beste
batzuek, berriz, objektu konkretuak izenda ditzakete soilik.
6. Hizkuntza baten hitz kopuruak ez du garrantzia linguistikorik. Hizkuntzak bere hiztunek
beren errealitate edo kultur inguruneko objektuak eta kontzeptuak izendatzeko behar
dituzten hitzak dauzka.
7. Hizkuntza batzuk zientzietarako egokiak dira eta beste batzuek ez daukate hiztegi
zientifiko nahikorik.
8. Garatu gabeko herrien hizkuntzak ez dira gai herrialde garatuetako behar teknikoei
erantzuteko.
9. Hizkuntza batzuk egokiagoak dira literaturarako eta horregatik beste batzuek baino
literatura garrantzitsuagoa daukate.
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29. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzen funtzioei buruzko aurreiritziak

HELBURUA



Hizkuntzen inguruko ideologia modu askotara eta formatu askotan
ageri ohi dela ohartzea.



Ikasleak ondorio honetara iristea: hizkuntzei eta hizkuntzakomunitateei buruzko aurreiritziak ageri direnez edonon, begiak
argi izan behar ditugula horietaz ohartzeko..

PROZEDURA Komikia aztertzea eta berridaztea.

ARIKETA

1. Azter ezazu hurrengo orrietako komikia patxadaz. Jakinaren gainean gaude komikia
dela. Hala eta guztiz ere:



Ondarroako
mendizaleek erdaraz
egingo lukete
Himalayara joanda?



Himalaya urrunean
aurki daitekeen
hizkuntzarik basatiena
—Yetik egiten
duena— zergatik ote
da euskara?



Euskal Herritik
kanpo, komiki hau
irakurtzen duenak zer
pentsatuko du
euskaraz eta
euskaldunez?
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2. Ikus dezakezunez, aurreko komiki bera duzu ondoko orriotan, baina testurik gabe.
Zeuk jarri behar diozu testua! Erabateko askatasunez jardun dezakezu zeure komikia
osatzen. Hala ere, lagungarri bazaizu, proposatzen dizugu Yeti gazteleraz egiten
jartzeko, mendizaleak euskaraz eta komikiaren narrazioa bera ere euskaraz izan
dadila.
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3. Zein alde dago aurrekoaren eta zure komikiaren artean? Irakur itzazu eta komentatu
inguruko ikaskideena.
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30. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzen funtzioei buruzko aurreiritziak

HELBURUA



Euskararen funtzioei buruzko aurreiritzi sozial hedatuenak eta
funtzio horien eta erabileraren murrizketaren arrazoiak aztertzea.



Ikasleei ulertaraztea funtzioen murrizketaren arrazoia ez dela
hizkuntzaren egituran bilatu behar, bere egoera minorizatuan
baizik eta egoera horretara arrazoi historiko jakin batzuek eraman
dutela.



Ikasleei benetako sofisma zein den ikusaraztea, alegia, hizkuntza
baten ezegonkortasun instituzionala ez dela hainbeste hasierako
tratamendu diskriminatzailearen ondorioa, diskriminazio horri
eusteko aitzakia baino.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: aurreiritzi horri eusteak
hizkuntza ez erabiltzearen gainean ondorioak dituela. Izan ere,
Ninyoles-ek esan zuen lez, “jendeak bere hizkuntzaz eratzen duen
usteak erabat eragingo dio hizkuntza hori erabiltzeko moduan”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA

Seguruenik, hurrengo baieztapenen antzekoak behin baino gehiagotan entzuna zaude.
Irakurri arreta handiz lehenbizi, eta eman zeure iritzia ondoren.

1. Euskarak senideen arteko komunikazioan aritzeko baizik ez du balio.
2. Euskarak oinarrizko mailan komunikatzeko baizik balio ez duenez, gehiago erabiltzen
da harreman pribatuen esparruetan erabilera publikoetan baino.
3. Euskara ez da hizkuntza egokia literatura sortzeko. Horregatik ugaldu da gehiago
ekoizpen literarioa espainolez euskaraz baino.
4. Euskara ez da zientzia, teknika, irakaskuntza alorretan komunikatzeko hizkuntza
egokia. Horregatik nagusitzen da alor horietan espainieraren erabilera.
5. Euskara ez denez egokia matematika, filosofia, ingelesa, fisika, frantsesa, soinketa,
linguistika, soziolinguistika, kimika, artea eta antzekoak ikasteko, ikasgai horiek
espainieraz irakasten dira eskuarki.
6. Herritarrak eta herri administrazioaren arteko komunikazioa egiteko euskara ez
denez egokia, erabilera-esparru horretan gehiago erabiltzen da espainiera euskara
baino.
7. Ahozko eta idatzizko hedabideen bitarteko komunikazioa egiteko euskara ez denez
hizkuntza egokia, hedabideak gehienbat espainieraz agertzen dira.
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31. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzen hilkortasunari buruzko aurreiritziak

HELBURUA



Ikasleei ulertaraztea hizkuntzak ez direla bizitzen ala hiltzen eta
ez erabiltzeak hizkuntza-komunitatearen desagerpena dakarrela.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: gure hizkuntzaren egungo
egoera ez dela “naturala” eta ez dela itzulezina.



Ikasleei ikusaraztea hizkuntza ez erabiltzearen aurrean horrelako
aurreiritziei eusteak jarrera immobilista dakarrela, eta ondorioz,
euskararen ordezkapena.

PROZEDURA
ERANTZUNAK

Gelakideen artean eztabaida
ondorioetara iris daitezen.
1
E

2
E

3
E

4
G

5
G

antolatu
6
G

7
G

ikasleak
8
G

9
G

azaldutako
10
G

ARIKETA

Esan ezazu, zure iritzian, hurrengo berrespenetatik zein diren egiazkoak eta zein ez
diren:

1. Hizkuntza batzuk bizirik daude, beste batzuk hilik..........................................
2. Hizkuntza bat ez da bizitzen, ezta hiltzen ere: hiztunak erabili egiten du edo
erabiltzeari uzten dio, besterik gabe................................................................
3. Hizkuntza bat ez erabiltzea ez da behin betikoa; berriro ere erabiltzen has
daiteke ............................................................................................................
4. Hizkuntza bat esparru edo zeregin jakin batzuetan erabiltzeari uzten
bazaio, ezinezkoa izango da eginkizun edo esparru horietan hizkuntza hori
berreskuratzea................................................................................................
5. “Normala” da hizkuntza batzuk erabiltzeari uztea...........................................
6. Euskarak nozitzen duen prozesua (erabiltzeari uztea) normala ez ezik,
atzeraezina da.................................................................................................
7. Hizkuntz komunitate euskaldunak bizirik iraungo du euskaradunek
hizkuntza hori erabiltzeari uzten badiote ere...................................................
8. Hizkuntza baten hiztunek erabiltzeari utzitakoan, ezingo lukete ostera
erabiltzeko erabakia hartu...............................................................................
9. Hizkuntza batek behar bezalako egitura linguistikoa baldin badu, bere
hiztun komunitatea desagertzeko arriskurik ez dago......................................
10. Hizkuntz komunitate bat desagertzea prozesu “natural” eta “itzulezina” da;
horrenbestez, komunitate horretako kideek ezin dute deus egin bere
hizkuntza suspertzeko, berreskuratzeko.........................................................

E/G
E/G
E/G

E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G

E/G
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32. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza kontzeptua

HELBURUA

Ikasleei ulertaraztea hizkuntza kontzeptua aldaera multzo bat dela.

PROZEDURA

Ariketaren aginduei jarraitu.

ERANTZUNAK

1
G

2
G

3
E

4
G

5
G

6
E

7
G

8
E

9
G

10 11 12 13 14 15 16
G E E G G G G

ARIKETA
A.

Esan ezazu, zure iritzian, hurrengo baieztapenetatik zein den egiazkoa eta zein ez
den:
1. Hizkuntza bateko hiztun guztiek berdin-berdin hitz egiten dute...............

E/G

2. Modu berean hitz egiten dugu beti...........................................................

E/G

3. Hizkuntza ez da beti modu berean agertzen............................................

E/G

4. Hizkuntzaren aldaera bakarrak dialekto geografikoak dira.......................

E/G

5. Alde batetik hizkuntza dago eta bestetik hizkuntza horren dialektoak,
hau da, aldaera linguistikoak....................................................................

E/G

6. Zeinahi dialekto hizkuntzaren parte edo aldaera da.................................

E/G

7. Dialektoa, berez, gaizki hitz egiten den hizkuntza da...............................

E/G

8. Dialektoa, estatus politiko eta sozial jakin batera iritsi ez den sistema
linguistikoa da...........................................................................................

E/G

9. Dialekto-aldaera batzuk beste batzuk baino hobeak dira.........................

E/G

10. Estandarra da hizkuntza...........................................................................

E/G

11. Dialekto bat ez da, linguistikari dagokionez, beste bat baino hobea........

E/G

12. Estandarra hizkuntzaren aldaera bat da...................................................

E/G

13. Hizkuntza izango da estatu baten mintzaira ofiziala bada........................

E/G

14. Kalitatezko literaturarik ez duen hizkuntza ez da hizkuntza.....................

E/G

15. Hizkuntza da hiztun asko, idazketa eta literatura dauzkan zerbait...........

E/G

16. Sistema linguistiko bat edo hitz-zeinuen sistema bat hizkuntzatzat jo
dadin, beharrezkoa du transkripzio grafiko jakin bat izatea, hau da,
ortografia zehatz bat.................................................................................

E/G

B. Bikoteka, alderatu zuen erantzunak. Eztabaidatu zuen arteko aldeak eta saiatu
akordio batera iristen.
C. Iritzi guztiak talde handira ekarri. Alderatu zuen erantzunak klaseko beste guztiekin,
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33. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza estandarra

HELBURUA



Ikasleek estandar kontzeptua uler dezatela.:
estandarraren funtzioak eta ezaugarri linguistikoak.



Ikasleek jakin dezatela aldaera hau erabiltzen bere erabilera
antolatzen duten gizarte-arauen arabera. Alegia, ikasleek jakin
dezatela zein egoeratan eta zein funtziotarako erabili behar duten
hizkuntzaren aldaera hau.

PROZEDURA
ERANTZUNAK

aldaera

Ariketaren arauei jarraitu..
1
E

2
E

3
G

4
E

5
G

6
G

7
E

8
G

9
E

10 11 12 13 14 15 16
G G E E G E E

ARIKETA
Esan ezazu, zure iritzian, hurrengo baiezpenetatik zein den egiazkoa eta zein ez:

1. Aldaera estandarra zera da: hizkuntza-komunitate osoaren esparruan
komunikazio normala ahalbidetzen duen aldaera supradialektala................... E / G
2. Dialekto desberdinak dituzten taldeen arteko komunikazioak dialekto horien
arteko hurbilketa bat eskatzen du, talde horien arteko ulermena erraztuko
duena............................................................................................................... E / G
3. Aldaera estandarra aldaera dialektal geografikoen aurkakoa da.................... E / G
4. Aldaera estandarra bereizgarri geografiko, sozial edo bestelako gutxien
dituen aldaera da............................................................................................. E / G
5. Aldaera estandarra hizkuntza da; beraz, alde batetik hizkuntza dago eta
bestetik dialektoak (edo aldaera ez-estandarrak)............................................ E / G
6. Aldaera estandarra literatura-hizkuntza da; beraz, aldaera estandarra
idatzizko hizkuntzaren aldaera bat da.............................................................. E / G
7. Dialektoen arteko komunikazio espezializatua aldaera estandarrean egin
ohi da............................................................................................................... E / G
8. Aldaera estandarra aldaera monolitikoki homogeneoa da eta, hortaz, ez du
onartzen ahoskeran azentu desberdinik, ezta morfologian edo lexikoan
desberdintasunik ere........................................................................................ E / G
9. Estandarra taxutzerakoan denek hartzen dute parte: hedabideetako
profesionalek, intelektualek, komunitate zientifikoak, botere politikoak, etab.. E / G
10. Estandarra taxutzerakoan linguista talde txiki batek baizik ez du parte
hartzen............................................................................................................. E / G
11. Aldaera estandarrak ez du arau linguistikoa jarraitzen.................................... E / G
12. Estandarra hizkuntzaren aldaera kodifikatu bat da eta komunitate linguistiko
moderno baten edo bere burua modernizatu nahi duen baten premia ugari
eta konplexuen esanetara dago....................................................................... E / G
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13. Berez dagozkion komunikazio-egoeretan erabiltzeko aldaera estandarra
berreskuratzea hizkuntz normalizazioaren zeregina da................................... E / G
14. Aldaera estandarra, eskuarki, familiarteko harremanetan ikasten da.............. E / G
15. Aldaera estandarra, eskuarki, eskolan eta ahozko zein idatzizko
hedabideen (prentsa, irratia eta telebista) eraginaren bidez ikasten da.......... E / G
16. Aldaera estandarrak balio sinboliko eta biltzaile handia du eta hiztun
guztientzat erreferentzia gisa balio du. Horrez gainera, gainerako
komunitate linguistikoekiko eginkizun bereizlea du.......................................... E / G
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34. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza estandarraren erabilerari buruzko jarrerak

HELBURUA



Estandarrari buruzko aurreiritziak agerraraztea.



Ikasleei ulertaraztea estandarraren funtzioak eta funtzio horiek
hiztunen jarrerekin duten harremana.



Ikasleengan jarrera positiboa indartzea. Nola? Estandarra
erreferentzi marko moduan eta dialekto arteko hizkuntza-eredu
prestigiodun moduan baloratuta.

PROZEDURA Ariketaren arauei jarraitu.

ARIKETA
Ondorengo testuek hizkuntza estandarraren inguruko hainbat iritzi adierazten dituzte.
Irakurri eta erantzun ondoko galderei:
Uste duzu iritzi hauek ideia okerretan oinarritzen direla? Horrela uste baduzu, adierazi
eta kontrako argudioak eman..
1.

“Euskarak ez du aldaera estandarren premiarik, familiartekoen komunikazio
informalean erabiltzeko baizik ez baitu balio. Espainiera eta beste hainbat hizkuntza
(ingelesa, frantsesa) bestelakoak dira: kultura-hizkuntzak diren neurrian, eskolan —
ere— ikasten den aldaera estandarra dute”.

2.

“Nik ez dut euskara estandarra ikasteko premiarik, euskaraz senideekin eta adiskide
batzuekin bakarrik hitz egiten dut eta”.

3.

“Ez dut inola ere onartzen ikastetxeko euskara-eskoletan normalean etxean eta geure
harreman pribatuetan erabiltzen ez dugun aldaera bat ikasi behar izatea: ene ustez,
mintzaira hori ez den guztia ez da euskara”.

4.

“Nik badakit estandarrak komunikazio publikoetan erabiltzeko balio duela eta,
adibidez, erakunde publiko baten aurkako erreklamazio-eskutitz bat egin behar banu,
aldaera horretan idatzi beharko nukeela; baina horretarako espainiera estandarra
daukadanez, ez dut euskara estandarra ikasteko premiarik”.

5.

“Norberak aukeratu beharko luke, komunikazio pribatu zein publikoan, zein
hizkuntzatan aritzen den errazen eta erosoen. Beraz, euskarak ez du zertan bete
arautegi bateraturik”.

6.

“Ondo iruditzen zait espainierak, frantsesak, ingelesak eta beste hizkuntza askok
gramatika arauetan oinarritutako aldaera estandarra izatea eta bai hedabideetan
diharduen pertsona batek hitz egiten edo idazten duenean gramatika arauaren
arabera ez aritzea okertzat jotzea ere. Baina euskarazko hedabideetan horrek ez du
zertan horrela izan”.

7.

“Euskaraz mintzatzen diren gainerako hiztun taldeekin —beste edozein
euskalkitakoekin— badugu espainiera. Beraz, beste aldaera supradialektal edo
interdialektalen premiarik ez dugu, alferrikakoa da hori”.
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8.

“Ez du inolako garrantzirik euskaldunek espainierazko joskera edo hitzak erabiltzeak
—hedabideetan edo nolabaiteko formaltasuna eskatzen duten egoeretan ere ez—.
Ezta beste hizkuntzetako hiztunek horrelakorik egiten ez badute ere; edo, horrela
egiten badute, okertzat (desegokitzat) jotzen bada ere”.

9.

Euskarak eguneroko kontu txikiez aritzeko baizik ez du balio. Ez da gauza kontzeptu
eta pentsaera kulturalak adierazteko. Beraz, euskarak ez du aldaera estandarren
premiarik eta euskaraz mintzatzen direnek ez dute aldaera hori zertan ikasi.

IDEIA OKERREN ZERRENDA

KONTRAKO ARGUDIOAK
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35. JARDUERA
EDUKIA

Dialekto historikoen berezko berdintasuna (Hegoaldea)

HELBURUA

Euskara batuaren aurretiko testuak irakurtzeko ikasleek izan ohi
dituzten aurreiritziak deuseztatzen laguntzea. Konturatu egin behar
dira oso garai ezberdinak direla batuaren aurretiko garaia eta oraingo
hau. Oraingo honetan ere, kalifikazioa ez da “hobea” edo “txarragoa”,
garai bakoitzean garai bakoitzeko begiekin ikusi behar da-eta.

PROZEDURA Euskara batua sortu aurretiko testuak eskuartean izanik, alderatu egin
behar dituzte gaurko euskararen ezaugarrietara egokitutako testu
bertsuekin. Komeni da ondorio honetara iristea: bi ereduen arteko
aldea ez dela horrenbesterainokoa.

ARIKETA

1. Ezker-eskuin jarrita, testu bera duzu bi modutara idatzia.
Ezkerreko zutabean bere momentuan egileak idatziriko.
Eskuinekoan,
aldiz,
egungo
euskara
batuaren
ezaugarrietara egokituta. Saia zaitez berdintasun eta
antzekotasunetan erreparatzen.

Bandera beltxa

Bandera beltza

Ixtillu pranko atera dute Santa Kruzek
egin omen zulako bandera batengaz,
«gerra atertu gabe», ziona. Orrek
ikaratzen ditu beste aldeko batzuk. Bai
gizon odoltzalea! Badakigu, Santa
Kruzen buru ordez 10.000 pezeta
eskeñirik zeudela. Pezeta oien atzetik
ispiak non nai aterako zirala esan
bearrik eztago. Aiek izutzeko zerbait
bear zala ta Santa Kruzen berri gabe,
Hilario zeritzan batek egin zun bandera
ori. Santa Kruzen bigarren mutil-taldea
Hilarioren agindupean zebillen eta
aiekin asi zun eramaten. Apaiza oartu
zaneko gorderazi egin ziola dio
Kaperotxipik: Santa Kruzek berak
etzula ikusi ere. Ori da guzia. Ala ere
Beran
arrapatu
zutenean,
ori
entregatzeko agindu zioten Valde
Espinak
eta.
Eztakigu
berekin
zerabillen, ala Hilariok zeraman. Dana
dala, gerrakoan gerrakoan bezela.

Istilu franko atera dute Santa Kruzek egin
omen zuen bandera bat dela eta, Gerra,
atertu gabe zioena. Horrek ikaratzen ditu
beste aldeko batzuk: “Bai gizon
odoltzalea!”.

(Orixe)

(Zubimendi, J.R. eta Esnal P.)

Badakigu Santa Kruzen buru truke 10.000
pezeta eskainirik zeudela. Dirutza horren
atzetik zelatariak nonahi aterako zirela
esan beharrik ez dago. Haiek izutzeko
zerbait behar zela eta, Santa Kruzen berri
gabe, Hilario zeritzon batek egin zuen
bandera hori. Santa Kruzen bigarren
mutil-taldea
Hilarioren
agindupean
zebilen, eta haiek hasi ziren bandera
eramaten. Apaizak, ohartu zeneko,
gordearazi egin ziela dio Kaperotxipik:
Santa Kruzek berak ez zuela ikusi ere.
Hori da guztia. (...) Dena dela, gerrakoan,
gerrakoan bezala.
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KITO

KITO
(Bizkaiko Gabikako batek artzain gipuzkoar
bati ikasia)

NORBAIT, auzartua ta lotsa andi gabea,
aitortzera yoan zan bein.
—Yauna
—esan
zion
apaizari,
belaunikatu eta bereala—, lenengo
aginduan bekatu bat edo bestetxo
baditut,
bigaŕenean
ez
ta
kito.
Irugaŕenean
baten
batzuk
bai,
laugaŕenean bat ere ez ta kito.
Boskaŕenean bai, seigaŕenean ez ta kito.
Zazpigaŕenean bai, zortzigaŕenean ez ta
kito.
Bederatzigaŕenean
bai,
amargaŕenean ez ta kito.
—Adi zak —esan zion konfesoreak—.
¿Azken konfesioan apaizak asolbizioa
eman al ikan iri?
—Bai, yauna.
—Nik orain ez, ta kito.

Norbait, ausarta eta lotsa handirik gabea,
aitortzera joan zen.
—Jauna —esan zion apaizari, belaunikatu
eta berehala—, lehenengo aginduan
bekaturen bat edo bestetxo badut; baina
bigarrenean ez; eta kito. Hirugarrenean,
bakarren batzuk bai; baina laugarrenean,
bat ere ez; eta kitto. Bosgarrenean, bai;
seigarrenean,
ez;
eta
kito.
Zazpigarrenean, bai; zortzigarrenean, ez;
eta
kito.
Bederatzigarrenean,
bai;
hamargarrenean, ez;
eta kito.
—Aizak —erantzun zion abadeak—,
azkenekoz aitortu hintzenean, absoluzioa
eman al zian apaizak?
—Bai, jauna
—Ba, nik orain ez; eta kito.

(Azkue)

(Zubimendi, J.R. eta Esnal P.)

2. Zehatz-mehatz ez bada ere, saia zaitez erreparatzen testu bien artean dauden
ezberdintasunik nabarmenenetan: ortografia, aditza, lexikoa...
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36. JARDUERA
EDUKIA

Dialekto historikoen berezko berdintasuna (Iparraldea)

HELBURUA

Euskara batuaren aurretiko testuak irakurtzeko ikasleek izan ohi
dituzten aurreiritziak deuseztatzen laguntzea. Konturatu egin behar
dira oso garai ezberdinak direla batuaren aurretiko garaia eta oraingo
hau. Oraingo honetan ere, kalifikazioa ez “hobea” edo “txarragoa”,
garai bakoitzean garai bakoitzeko begiekin ikusi behar da eta.

PROZEDURA Euskara batua sortu aurretiko testuak eskuartean izanik, alderatu egin
behar dituzte gaurko euskararen ezaugarrietara egokitutako testu
bertsuekin. Komeni da ondorio honetara iristea: bi ereduen arteko
aldea ez dela horrenbesterainokoa.

ARIKETA

3. Ezker-eskuin jarrita, testu bera duzu bi modutara idatzia. Ezkerreko zutabean bere
momentuan egileak idatziriko. Eskuinekoan, aldiz, egungo euskara batuaren
ezaugarrietara egokituta. Saia zaitez berdintasun eta antzekotasunetan erreparatzen.

(...)

Zertarako da alferra?

Cein çaldi da on edo hobeago, gueldiric
eta alferric bere placerera dagoena, ala
ibiltcen eta maneiatcen dena? Cein
vntci, coſtan dagoena, ala itſaſoan
dabillana? Cein vr, gueldia, ala laſterra?
Cein burdina, zocoan datçana, ala
erabiltcen dena? Segur da, guztiac
erabiltceaz,
manaiatceaz
eta
eſcuztatceaz ontcen, arguitcen eta
fintcen direla, eta bai alfer eta gueldi
egoiteaz ere, galtcen, deſeguiten, eta
herdoiltcen. Bada haur beror gerthatcen
da, alfer dagoena baithan ere.
Dabillan harriari, etçaica goroldioric
lotcen. Vr iraquinean eztu vliac
pauſatcen. Arduraco arropari, etçaica
cerrenic eguiten. Çuhaitz bethacorra,
eztu nehorc ebaquitcen. Baiña alferra,
fauna, hutſa, bere ſaſoiñean jaſaiten
eztuena, certaco da?

Zein zaldi da on edo hobeago,
geldirik eta alferrik bere plazerra dagoena
ala ibiltzen eta maneiatzen dena? Zein
ontzi, kostan dagoena ala itsasoan
dabilena? Zein ur, geldia ala lasterra? Zein
burdina, zokoan datzana ala erabiltzen
dena?
Segur da erabiltzeaz, maneiatzeaz
eta eskuztatzeaz guztiak ontzen, argitzen
eta fintzen direla; eta baita alfer eta geldi
egoteaz guztiak galtzen, desegiten eta
herdoiltzen ere. Bada, hori berori gertatzen
da alfer dagoenaren baitan ere.
Dabilen harriari ez zaio goroldiorik
lotzen. Ur irakinean ez du euliak
pausatzen. Ardurako arropari ez zaio
zedenik (sitsik) egiten. Zuhaitz betekorra
(emankorra) ez du inork ebakitzen.
Baina alferra, fauna, hutsala, bere
sasoian jasaten ez duena...zertarako da?

(Axular)

(Zubimendi, J.R. eta Esnal, P.)
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PREDIKAGU BATIAN
Yaun eŕetor batek apezkupiaren letra bat
hartu züzün behin, heŕiari irakurtzekua.
Igantian yoan züzün predikagiara eta
irakurtzen hari zelarik, erori ziozün letra
eta
predikagiriaren
zilo
batetarik
maiasturiaren emaztiaren burura heltü
züzün. Ordian anderiak izuturik uzker
bat egin zuen eta heŕi guzia eŕiz asi zen.
Aphezak ordian eŕan zuen:
—Nik maiasturiari maiz eŕaiten dia
kozut zilo hori tapa dezala.
Mauleko seme Jacques Pulitek eŕana
(Azkue)

Pulpitu batean
(Zuberoako Maulen ikasia)
Jaun erretor batek apezpikuaren
karta bat hartu zuen behin, herriari
irakurtzekoa.
Igandean,
pulpitutik
irakurtzen ari zelarik, erori egin zitzaion
karta, eta pulpituko zulo batetik arotzaren
emaztearen buru gainera heldu. Andere
horrek, aztoraturik, uzker bat egin zuen eta
herri guztia barrez hasi zen.
Orduan, apaizak:
—Nik arotzari maiz esaten diot
zulo hori tapa dezala.

(Zubimendi, J.R. eta Esnal P.)

2. Zeintzuk euskalkitan daude idatzita ezkerraldeko testuak? Aurreko ariketako
pasarteekin konparatuz gero (“Bandera beltza” eta “Kito”) gutxiago ala gehiago
kostatu zaizu ulertzea? Zer dela-eta uste duzu izango dela hori?

89

37. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzaren balio estetiko-ludikoa

HELBURUA

Aldian behin gai serioak alde batera utzi eta hizkuntzarekin jolastea,
gozatzea.

PROZEDURA

Ariketak bideratzeko argibideak jarraitzea eta beharrik izanez gero
azalpenak ematea.

ERANTZUNAK

1
4

2
9

3
6

4
1

5
7

2. ariketako adibideak: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

6
2

7
3

8
8

9
5

10
12

11
11

12
10

Amona ganba janda jun da
Dun! bala
Jin, jan, juan
Ar mi arma
Po ron pon pon
Ken txanpon

ARIKETA
1. Lotu ezkerreko eta eskuineko zutabeetan ageri direnak.
Zelan esaten da... Zelan esaten zaio...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

txineraz “Kamarero! Bi zerbeza”?
txineraz “Gaztaina!”?
txineraz “Intsumisioa”?
txineraz “Lope de Agirreri?
swahilieraz “Buruko mina”?
swahilieraz “Haurtzaindegia”?
swahilieraz “Dantzaria hil egin da”?
swahilieraz “Bukatu da dantzaldia”?
andaluzez “Tropeleko faroltxo gorriari”?
andaluzez “Gobernu paktua”?
andaluzez “txiskeroa”?
andaluzez “Festan Jose galdu zaigu”?

1. Txan-txi-ku
2. Umekunde
3. Akabo fandango
4. Patxi! Katxi katxi!
5. Ai, makalena!
6. Txo! Ni enitxek!
7. Ganbara zunba-zunba
8. Jun da furunda
9. Txipli txapla pun!
10. Ferian Pepe bila
11. Zu beroa
12. A ze ituna!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

2. Ea asmatzen duzun erantzunen bat.
Zelan esaten da...
1. Swahilieraz “Amona marisko gehiegi jan zuen eta hil egin da”? .................................
2. Swahilieraz “Tiroa”? ....................................................................................................
3. Txineraz “self service”? ...............................................................................................
4. Andaluzez “Zomorroa”? ..............................................................................................
5. Andaluzez “Donostiako danborrada”? ........................................................................
6. Nor da Txinako “Ekonomia ministroa”? .......................................................................
(Kike Amonarrizen “Txorakikeriak” liburutik aterata)
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38. JARDUERA
EDUKIA

Euskalkiak: onak eta txarrak

HELBURUA



Ikasleek euskara batua nahiz euskalkiekiko dituzten jarrerak
agerian uztea.



Ikasleak ondorio hauetara helaraztea: ez dagoela euskara “onik”
edo “txarrik” eta batua nahiz euskalkiak guztiak direla onak.

PROZEDURA 1. Euskara batua eta euskalkiei erreferentzia egiten dieten hainbat
baieztapen irakurriko dituzte eta hauekiko adostasun-ezadostasun
gradua adieraziko dute.
2. Ondokoekin erantzunak aztertu eta gelakideen artean eztabaida
bideratuko du irakasleak.
ARIKETA
Erantzun ondoko baieztapenei dagokienean zure adostasun-ezadostasun gradua.
Gogoratu 1 erabat kontra dela eta 5 erabat ados.

1 2 3 4 5
 Niri ez zait gustatzen euskara batua artifiziala dela uste dudalako
 Euskara batuaren helburua euskaldun guztiok elkar ulertzea da.
 Nik batuaz egiten dut bestela beste eskualde batzuetako
euskaldunak ulertzea ezinezkoa zaidalako.
 Euskara batua polita da, baina nire herrikoa politagoa.
 Ez da egia batuaz ez bada euskaldunok ezin dugula elkar ulertu,
kontua saiatzea da.
 Euskara batuak kaltea besterik ez digu ekarri, herri bakoitzeko
euskara desagertzea ekarriko du luzera.
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39. JARDUERA
EDUKIA

Dialekto geografiko guztiak berdinak dira

HELBURUA

Ikasleek beraienak ez diren aldaera geografikoez dituzten
aurreiritziak erakustea.

PROZEDURA

Ariketa hau bakarka, binaka edo talde txikian egin daiteke.

IRADOKIZUNA Ariketa hau bera gaztelerazko, frantsesezko edo ingelesezko
testuekin egin daiteke. Gertutasuna eta ezagutza maila direla-eta
gaztelera eta bere aldaera bat aukeratu dugu. Kurtsibaz dauden
hitzak Extremadura hegoaldean hitz egiten den dialektotik atera
dira:
tajea – alcantarilla
huncia – yugo
arrebujar – mezclar
mondonga – morcilla
escupidera – mica – orinal
espiche – pichi – botijo
gañote – cuello
himplar – lloriquear
albilla – guisante
avellana – cacahuete

avellana americana – avellana
frijoles – judías
jariego – escandaloso
escuerzo – delgado
antié – anteayer
trasantié – antes de anteayer
esterquera – estercolero
bilba – boina
zancajo – talón
desfandangar – desordenar

ARIKETA
Irakurri ondoko hitz zerrendak eta:
1. Aurkitu euskalki ezberdinetako sinonimoak.
2. Batu esanahiaren arabera. Adibidez: topatu – aurkitu – ediren
3. Talde horietan hitz batzuk beste batzuk baino zuzenagoak dira? Arrazoitu
erantzuna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

topatu
erdu
erruki
itzartu
ezer
sasoi
jaurti
jazo
larregi
maiz
musu
oste
ostu

aurpegi
esnatu
fitsik
aurkitu
zatoz
sarri
gupida
lapurtu
atze
bota
garai
gehiegi
gertatu

gibel
tenore
tziauri
urtuki
sobera
iratzarri
ebatsi
agitü
ediren
begitarte
deus
pietate
usu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

topatu
erdu
erruki
itzartu
ezer
sasoi
jaurti
jazo
larregi
maiz
musu
oste
ostu

Î

aurkitu

ediren

Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
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40. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritziak hizkuntzen/euskalkien izaeraz

HELBURUA



Hizkuntzen artean eta, orobat, hizkuntza beraren baitako erregistro
dialektalen artean sortu ohi diren aurreiritziak deuseztatzea.



Ikasleak ondorio honetara iristea: berez, hizkuntza eta
hizkuntzaren erregistro guztiek dutela balio bera, ez dagoela
horien artean hoberik edo txarragorik. Aurreiritziak hiztunek
dituzte, ez hizkuntzek.

PROZEDURA Ariketaren aginduei jarraitu.

ARIKETA

1. Irakur ezazu Koldo Zuazoren testua.

PRESTIGIO ETA AURREIRITZI ARRAZOIEN INDARRA
Hizkuntzen artean badira hierarkiak, badira batzuk besteen gainean daudenak eta
alderantziz. Euskarari dagokionez ere izan dira – eta badira – horrelako hierarkiak:
Gainaldean: (...), latina, okzitanoa, frantsesa, gaztelania.
Azpialdean: euskara.
Baina euskara/erdaren artean dagoen desoreka hori berori errepikatzen da euskararen
barruan ere:
Gainaldean: Beterriko gipuzkera, Lapurdiko kostatarra, euskara batua.
Azpialdean: gainontzeko euskalkiak.
Iparraldean Lapurdiko kostatarra (hau da, Donibane-Lohitzune, Ziburu, Sara, Azkaine
eta inguruetako hizkera) izan da betidanik dotoreentzat eta onentzat jo izan dena eta
gainontzeko alderdietako euskaldunak hura erabiltzen ahalegindu dira. Hegoaldean,
ostera, Beterriko gipuzkera (alegia, Tolosa, Astigarraga, Hernani eta inguruetako
hizkera) izan da goimaila hori bereganatu duena. Oro har behintzat horrela izan dira
gauzak, salbuespenak ere badauden arren.
Bizkaiera mugatuz, oso sustrai sakonak ditu bizkaieradun hiztunek euren euskalkia
(nonbait ere itsusia eta traketsa delakoan) alde batera utzi eta gipuzkerara (hau, berriz,
politagoa eta goxoagoa delakoan) jotzeko ohiturak.
(Koldo Zuazo)

2. Euskalkien arteko prestigioa dela eta ez dela, zuk zeuk entzun (esan) ahal duzu zure
inguruan euskalki batzuk beste batzuk baino hobeak direlako aurreiritzia?
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3.

Launaka jarrita, komenta itzazue norberak esateko dauzkanak.

4.

Irakurri ondoren datorren poema laburra bezain sakona. Buruz ikasteko gogorik bai?

Eskuera, euskara
uskara ta eskuara
dana gauza bera
horixe dugu euskera.
Izenak ezberdin
baina muina du bat
eutsi daigun gordin
ta landu erabat
Bittor Kapanaga
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41. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritziak euskalkien balioaz historian zehar

HELBURUA



Euskalkien artean, balioa dela eta, historian zehar sortu ohi diren
aurreiritziez eta horien ondorioez jabetzea.



Ikasleak ondorio honetara iristea: oraintsu arte (1968 arte) euskara
baturik ez eduki izanak testuetan ageri diren moduko aurreiritziak
areagotzea baino ez duela ekarri. Honelakoak hizkuntza guztietan
gertatzen badira ere, euskararen kasuan nabarmenagoa izan dela
joera hori.

PROZEDURA Testuak ozenki irakurri eta ideiarik garrantzitsuenak atera.

ARIKETA

A. Irakur itzazu ondoren datozen testuak eta laburbil ezazu ahalik eta hitzik gutxien
erabilita bakoitzak zer dioen.

1. testua
Bada atsecabe ematen didan beste gauza bat, au da enzutea Euscaldunac gaitzqui
esten, ta aucitan becela batzuec besteaquin. Guiputzac enzuten dutenean Vizcaitarren
itzquera, bereala aviatzen dira esaten, au dec eusquera zatar, astun, ta gogaitcarria.
Norc enzun belarriac estaldu gabe? Vizcaitar ascoc (ez erri gucietacoac) esango dizute
guiputzac dirala labañac beren itzqueran, emacumen mingain zorrotzentzat ona dala,
vizcaicoa guizontsuagoa. Asitzen dira quiñu ta siñuca; oec arpeguian ematen die aiei,
nion, cion, diot, eta ala beste epai moldeaquin. Aiec berriz Vizcaitarrai, deutsat,
neutsan, zeuntsan, esan juan, ez doc, bai doc ta onela beste itz ascotan.
(J. A. Mogel)

2. testua
El dialecto de Zuberoa, que, en lo hablado especialmente, es muy varonil y fuerte; y si
por esto los labortanos le tachan de áspero, ellos se desquitan calificando al labortano
de afeminado y melindroso y siempre unos dialectos están murmurando de los otros
con poca discreción.
(Manuel Larramendi)
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A. 1. testuaren laburpena:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
B. 2. testuaren laburpena
___________________________________________________________
___________________________________________________________
C. Antzekotasunik ba ote dute? Zertan?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Ondorengo testu honek, aldiz, ba ote du zerikusirik aurreko biekin? Irakurri eta
hausnartu.

(...) Bitartekoa da hizkuntza, ez ontzia: ez du deus barrenen eta zernahi izan
dezake. Adieraz ditzake, bada, asmakizun argiak eta kirtenkeria “itzelak”,
gogoeta zoragarriak eta totel-esaldi baldanak, garbiak eta lizunak, lirainak eta
gordinak. Ez batzuek ez besteak ez ditu “hizkuntzak” esaten, ez baitu, beste
norbaitek edo zerbaitek bezala, horretarako “nortasunik”: mutu da, ez baitu ez
ahorik ez eztarririk, are gutxiago bururik. Hizketan dakitenak beste norbaitzuk
dira: eztarridunak, ahodunak eta (hala-holako) burudunak, haren bitartez, hura
dela medio, mintzatzen direnak.
(Koldo Mitxelena)
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42. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritziak euskalkien balioaz gaur egun

HELBURUA



Euskalkien artean, balioa dela eta, historian zehar sortu ohi diren
aurreiritziez eta horien ondorioez jabetzea.



Ikasleak ondorio honetara iristea: oraintsu arte (1968 arte) euskara
baturik ez eduki izanak testuetan ageri diren moduko aurreiritziak
areagotzea baino ez duela ekarri. Honelakoak hizkuntza guztietan
gertatzen badira ere, euskararen kasuan nabarmenagoa izan dela
joera hori.

PROZEDURA Idatzitako pasadizoa irakurri eta ahoz edota idatziz norberaren
esperientziaren berri eman.

ARIKETA
1. Irakur ezazu Iñaki Saezek idatziriko testua.

EUSKALKIEN ARTEKO PRESTIGIO GORABEHERAK
Kaian, uraren gainean txirrist egin eta aldatsetan barrena Getariko elizaren
atariraino heldu ziren eguzkiaren printzak, udaberri hasi berriko igande eguerdi
hartan.
Eztei eguna, bazkari ederra, dantzaldia, berriketa ugari eta ohiko parranda.
Egun berean, ezagututako bertako marinel batek eta biok berbetan geniharduen...
—Hik nahi duana esango dek, baina geurea, garbia, polita eta ona dek. —zioen
arrantzaleak.
—Zeuena politta dok baina horrek etxok esan nahi geuria eskasagua danik.
—Euskal Telebistan ta nola egiten ditek ba...?
—Bai, euskara batuan eitten juek eta batuak zati handi bat gipuzkeratik hartu juan
eta, ba badakik...
—Heuk nahi duana esango dek baino geurea dek liburuetan eta agertzen dena.
—Ezetz ba, euskalki guztiak onak dirala, danak euskera dirala hi. Ez hadi
kaskagogorra izan, demontre!
—Alperrik habil. Hik egin ezak hiria eta neuk neuria egingo diat.
—Ederto ba, nik neuria eingo juat baina etxuat esango inoiz neuria hobia danik,
nahiz eta ezberdinak izan bixak onak dittuk ta.
—Beno hi, beste tragotxo bat joko diagu, ala?
—Hori dok eta. Beste taberna batean hartuko juau, eztok?
—Dena dela bizkaiera...
Biharamonean, aldatsetatik barrena Getariko eliz atariraino eguzki izpi goiztiarrak
igotzen ikusi genituen.
(Iñaki Sáez)

2. Zuri zeuri gertatu al zaizu inoiz halakorik? Noiz eta nola? Zuri gertatu ez bazaizu,
galde iezaiozu etxekoren bati edo beste adiskideren bati ea berak ba ote duen
antzeko esperientziarik.
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43. JARDUERA
EDUKIA

Euskara batuaren faltak eragindakoak

HELBURUA



Euskalkien artean, balioa dela eta, historian zehar sortu ohi diren
aurreiritziez eta horien ondorioez jabetzea.



Ikasleak ondorio honetara iristea: euskara baturik gabe, nork bere
euskalkia erabilita, Xalbadorri gertatu modukoak behin baino
gehiagotan izan direla Euskal Herrian. Kasu honetan, areago,
euskalki ezberdina ez ezik muga politikoz bestaldekoa baitzen.

PROZEDURA 1. Azaltzea zer den bertso-txapelketa baten testuingurua.
2. Irudikatzea egun horretan zer gertatu zen Donostian.

ARIKETA
1. Irakurri testua eta irudika ezazu egun horretan Donostian gertatu zena:
1967
DONOSTIA·

Txistuak txalo bihurtzen dituen pertsularia
Buneta beti aldean, begiak erdi itxian eta ahotsari hatsa doi ematen kantatzen du
Fernando Aire, Xalbador-ek. Gizon luxezka da Urepeleko artzaina, eta esan liteke
malda musker pikoek baldartu diotela ibilera taula gainera
bidean.
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa irabazle berria
ezagutzeko bidean da ekainaren hamaika honetan. Goizeko
saioa amaituta, lau bertsolari, erdiak, pasatu dira
arratsaldekora: Xalbador, Lopategi, Gorrotxategi eta Lazkao
Txiki. Lauren arteko lehia gozagarri zaio Anoetako frontoira
hurbildu denari. Lauren arteko bat, bakarra izanen da aurreko
txapeldunarekin, Uztapiderekin azkenean neurtuko dena.
Epaimahaiak hondar saiora pasatzen den bertsolariaren izena eman duenean,
Fernando Aire, Xalbador, oihuz eta txistu hotsez hartu da mahaiaren erabakia. Bost
minutu eta erdi iraun du entzuleen txistualdiak, bertsolari bati inoiz egin zaion luzeena.
Tartean txalo bakan batzuk ere badira, eta iskanbila baretu denean, mikrofonora
hurreratu eta honela kantatu du:
Anai-arrebak, ez, otoi, pentsa
neure gustora nagonik,
poz gehiago izango nuen
albotik beha egonik;
zuek ezpazerate kontentu
errua ez daukat, ez, nik...
Pilotalekuan bildutako entzuleak berriro eten du Xalbadorren kantua, baina oraingoan
txalo zaparrada bihurtzeko lehengo txistu eta fuerak. Xalbadorrek, begiak bildu eta
airean utzi dituen hitzak ehizatzen ditu atzera ere:
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Zuek ezpazerate kontentue
errua ez daukat, ez, nik:
txistuak jo dituzue bainan
maite zaituztet oraindik!
Txalo artean aurkitu behar izan du amaitzeko bidea, eskuak handitzerainoko eskuzartak
eta disimulatu gabeko malko batzuk erdietsi ditu ibilera baldarreko bertsolari luzekarak.
Berari ere irristatu zaizkio batzuk... Ez da Donostian kantatzen duen lehen aldia.
Jendea ohituxea dago Xalbadorren euskara entzuten, baina Aingeru Irigarai, Apat
Etxebarne-k Diario de Navarra egunkarian egun batzuk lehenago eman duen artikulu
batean iragarri bezala, zail egiten zaie oraindik ere haren mintzamoldea frontoia bete
duen gipuzkoarrei.
Gaurkoarekin, txistuak txalo bihurtuta, buelta eman zaio gertakari lotsagarriari,
anekdota gogoangarri bat ekarri da bertsolaritzaren historiara. Baina Urepeleko
artzainaren barnean geratu den tristura bertsozale guztiena da, inoiz urtuko ez den
histasun beltza.
(Iñigo Aranbarri)

2. Zer iruditzen zaizu Aingeru Irigaraik Diario de Navarran emaniko argibidea “zail
egiten zaie oraindik ere haren mintzamoldea frontoia bete duten gipuzkoarrei”.

99

44. JARDUERA
EDUKIA

Euskara batua eta euskalkiak

HELBURUA

Euskara batua eta euskalkiek direla eta, landutakoen ondorioak
laburbiltzea.

PROZEDURA Testuak irakurri eta laburpena egin ondoren adostasunez eta
desadostasunez aritu, irakaslea gidari dela..

ARIKETA
1. Irakurri ondoren datozen testu biak. Egin ezazu horien laburpena.

1. testua
“Ondorio bezala hauxe esango nuke: gal ditzagun euskalkienganako lotsa eta
konplexuak eta erabil ditzagun – lasai asko, gainera! –, egoki denean, geure hitz eta
esamoldeak. Baina egoki denean hori nahi dut azpimarratu, izan ere ez delako
batere berdin Euskal Herri osorako idazten edo hitz egiten ari garenean edota geure
herri edo eskualderako (herri irratietan, herri aldizkarietan, herri barruko propaganda
txarteletan...) ari garenean.
Ondo dago bakoitzak bere euskalkia erabil dezan, baina ahaztu gabe bizkaitar,
gipuzkoar, nafar, zuberotar... baino lehen euskaldun garela. Ahaztu gabe lehenago
dagoela euskara euskalki edo hizkeratxoa baino.
Amaitzeko, eta honaino esandakoa hitz bitan laburbilduz, euskara batua euskalkien
hiltzailea dela edota euskalkiek euskara standardaren kaltetan dihardutela bezalako
iritziek ez du ematen etorkizun handiegirik dutenik. Ez, behinik behin, zentzua
nagusi den gizarte batean. Euskara batua Euskal Herriaren hizkuntza nazionala da.
Ez gehiago eta ez gutxiago. Hizkuntzek, ostera, beste erabilera batzuk ere
badituzte eta horietariko zenbaitetan askozaz ere egokiagoak gerta daitezke
euskalkiak. Oraingoz hauxe eta bestelakoez geroak esango”.
(Koldo Zuazo)

2. testua
Maita nazazu gutxiago ta
goza nazazu gehiago.
Laburbilduaz, hauxe da esan nahi dudana. Euskalkien alde banago, ez da inondik
inora ere erromantizismoz. Ez da hitz hau edo hura galtzeak, esapide hau edo hura
baztertzeak samina sortzen didalako. Gauzak galtzeak eta baztertzeak beti sortzen
du samina, baina ez da hori euskalkiei bultzatzeko arrazoi nagusia.
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Euskalkien alde banago, ez da harrokeriaz eta chauvinismoz ere. Ez da nire
euskalkia denetan hoberena begitantzen zaidalako. Ona da, bai, nire euskalkia;
onena niretako, eta oso harro nago. Baina onena izanda ere, ez da besteak baino
hobea. Ez hobea ez txarragoa; neure nortasuna, neure sena da, eta kito!
Azken baten, beraz, euskararen alde nagoelako nago euskalkien alde, euskararen
osasuna, euskararen kalitatea eta euskararen etorkizuna dagoelako jokoan.
Dena dela, euskalkiak ere ez dira arazo guztien konponbidea. Lagunarteko
hizkerak, eta ahozko euskarak oro har, joan den urteotan ukatu zaien arreta eta
lekua bereganatu behar dute, eta, hartara, euskaldun guzti-guztiona da
etorkizuneko iraultza bideratzeko eta gauzatzeko erantzukizuna.
(Koldo Zuazo)

1. testuaren laburpena:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. testuaren laburpena
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Koldo Zuazok esandakoarekin bat zatoz? Zertan bai eta zergatik? Eta zertan ez eta
zergatik ez? Iritziak trukatu talde handian.
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45. JARDUERA
EDUKIA

Aurreko ariketetan ikasitako edukiak aplikatzea

HELBURUA

Ikasleei hizkuntza aurreiritziak identifikaraztea.

PROZEDURA Jarraitu ariketaren argibideak.

ARIKETA
A. Irakurri hurrengo testua eta esan iritzi horretan hizkuntza-aurreiritzirik dagoen ala
ez. Baiezkotan, esan nolako aurreiritzia den.

ONLY BRITISH ENGLISH
I´d been learning English in Ireland
And when I came back to Spain I
discovered your magazine. I think it
is a very good one, but I´d like to
suggest that yo point ont the
American colloquial expressions
because I think there are many
people like me who only want to
know English or british sentences.
Hoping to hear from you soon and
thank for your help.
(Carlos Méndez Cáceres)

B. Hona hemen aurreko gutunari erantzundakoa. Esan ados zauden ala ez eta arrazoitu
zure erantzuna.

We are afraid what you want is impossible: the
English language is shared by millions people in
many countries and no one variety is better than
other. Speak Up is for people learning English,
not only British English.
(Speak Up aldizkaria, 79. zkia, 7. or.)
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46. JARDUERA
EDUKIA

Euskal Herria: izena eta izana

HELBURUA

Kasu honetan gogoraraziko dugu helburua ez dela, inondik inora,
euskararen historia soziala egitea edota euskararen balizko jatorriaren
inguruko ikerketez aritzea. Hori baino xumeagoa da kontua: helburua
da konturatzea mende horietan zehar euskarak iraun izan badu
hiztunen,
hizkuntza-komunitatearen
eta
euskararen
arteko
osagarritasunagatik izan dela.

PROZEDURA Ikasleek testua ozenki irakurri ahala, geldiuneak egin bidezko irizten
diezun puntuetan erreparatzeko. Besteak beste, interesgarria izan
daiteke komentatzea zein den euskaldun hitzaren etimologia, edota
“erdara” eta “belarrimotza” moduko kontzeptuak noiz eta nola osatu
izan diren.

ARIKETA

Ondoren datorren testuarekin zer nola landuko duzuen irakasleak azalduk dizue.

Gure kondaira luzean Euskara izan da —eta da— Herria egiten gaituena. Hau
hain izan da horrela non gure Herriaren izena hizkuntzari loturik baitago: Euskal Herria
= Euskararen Herria, euskaldun = Euskara dun.
Beraz, nor den gutartekoa eta nor ez bereizteko, erabilitako irizpide bakarra
hizkuntza izan da eta ez besterik; munduan oso herri bakan dira hala egiten dutenak.
Gure etorkiaz bezala, hizkuntzaz ere mota guztietako ideiak izan dira
mendeetan zehar; baina jatorriarenak argituta dagoela dirudien bitartean,
hizkuntzarenak erabat ilun dirau.
Agertutako teorien artean zabalduenetako batek Noeren iloba, Tubal, izan zela
Babel dorretik Euskara ekarri zuena dio. Garbi dagoena da hemen mintzatzen dela
historiaurreaz geroztik, duela 8.000 urte gutxienez, garai hartako bizirik dagoen
hizkuntza bakarra izanik mendebaldeko Europan.
Segur aski garaiko hizkuntza familia baten partaide zen Euskara, inguruko
mintzairak bere kideak izango zirelarik; baina geroztik izandako jendeen mugimenduek
Mendebaldeko gainerakoak suntsiarazi zituzten, betiko desagertuz... Euskara ezik.
Horregatik gaur egun egiten diren hizkuntza familietan ezin kokatu da,
ingurukoetarik oso desberdina izanki.
Euskarari buruz izan dugun kontzientzia aldatu egin da denborarekin; hasiera
batean gizakien Hizkuntza zen, posible bakarra; horregatik ez zekienari belarrimotza
deitzen zitzaion eta Euskara ez zenari erdara —erdi era—, herri guztietan gertatzen ohi
zena bestalde, erromatarrek barbaro esaten zieten gainerakoei esate baterako.
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Denbora luze iraganik egoera aldatzen hasi zen. Europan idazteko erabilitako
hizkuntza bakarra zen Latinari berriki sortutako herri hizkerak eremuak jaten hasi ziren.
Euskarak ez izanik kidetasunik Latinarekin, ez eta gainerako hizkuntzekin ere,
basatzat hartua zen, ikastezina eta idaztezina. Ez da kasualitatea, beraz, Bernat
Etxeparek (NB) Euskaraz plazaratutako lehen liburuan (1545 urtean) idazten bazuen:
Bertze jendek uste zuten/ ezin skriba zaiteien/ orai dute phorogatu engainatu zirela.
Lehen gramatikaren izenburua ere oso adierazgarria da: El imposible vencido
—Ezina garaitua— Aita Larramendik (G) egina 1729 urtean.
Giro honetan Herriko erakunde desberdinek erdara aukeratu zuten bere
idazkietarako, gehiengoa euskaldun hutsa zelarik. Horrelaxe erdara “Kultur” jendearen
hizkuntza bilakatu zen, urte askotan idaztea eta irakurtzea erdaraz jakiteari lotuta
baitzeuden.
Egoera bitxi honek (erakundeak erdaldunak, herria euskaldun) erdara
preziatzen zuen, gure hizkuntzarekiko konfidantza ahulduz.
Ondoren, denborak aurrera egiten zuen ber, Euskararen aurkako erasoak gero
eta bortitzagoak ziren. Eskoletan —jadanik XVIII. mendean— jende zenbait kexu zen
Euskarak eta haurrek pairatzen zuten egoera penagarria salatuz: kolpeak, zigorrak...
ondorioz Euskararen atzerakada arinago gertatzen zen: Araban XVIII. mendean,
Nafarroan XIX.ean eta guztietan XX.ean.
Gaur egun kenka larrian dago gure hizkuntza eta berarekin Herria... oroit
horretan oinarritzen dugula gure izaera. Hau da gaur egun dugun erronkarik handiena
geroari begira Herria bagara.
(Xamar)
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47. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzari buruzko ikuspegi orekatuak

HELBURUA

Ikasleek beraiek ulertzeko zailtasunak izan ditzaketen arren, ondo
dago behin edo behin helduagoei iritzia eskatzea.

PROZEDURA Ariketan ageri diren sei aipuak —eta nahi izanez gero, zeuk gehitu
ahal dituzunak—pertsona helduei erakustea (irakasleei, gurasoei,
neba-arreba zaharragoei...) eta haien iritzia jasotzea klasera ekartzeko.

ARIKETA
Ez zaitez arduratu azpian datozen aipuak behar bezala ulertzen ez badituzu lehenengo
irakurraldian. Oraingo honetan eskatu nahi dizugu aipu hauek erakusteko behar den
moduan ulertzeko gai izango diren batzuei. Aipuak eman irakurtzeko, beraz, eta iritzia
eskatu ea ados dauden eta zergatik.

X

Y

Las lenguas. La razón de ser y la supervivencia de la diversidad lingüística
humana, que es la razón de ser y la supervivencia del hombre en su diversidad.
Diversidad que es no sólo compatible, sino más bien indisoluble con la
igualdad, la justicia y la solidaridad de las comunidades linguísticas que
conforman ese prodigio del lenguaje humano. (Txepetx)
“La obra más importante y más monumental que ha llegado a crear el espíritu
humano“, “la forma acabada con que se expresan todas las formas
susceptibles de comunicación”, “el arte de mayor amplitud y solidez que
conocemos” y “la obra gigantesca y anonima de incontables generaciones”.
(Edwar Sapir)

Z

Pero una lengua es más que una realidad individual. Tiene tambien una
realidad social e histórica. Y no basta —por imprescindible que ello sea— que
este conocimiento sea formulado y asumido por algún que otro individuo
aislado, sino que es necesario que llegue a ser interiorizado por toda la
comunidad lingüística. (Txepetx)

[

El lenguaje, la facultad que mejor nos define como humanos. (Jesus Turón)

\

El conocimiento lingüístico nos provee de autoconciencia y hace germinar en
nosotros la estima creciente hacia todos aquellos que, desde otras lenguas,
manifiestan su pertenencia igualitaria a la humanidad. (Jesus Turón)

]

Os convoco para amar el lenguaje y para amar y defender las lenguas, su
unidad profunda y el abanico magnífico de su diversisdad. Porque tal vez no
somos sino lenguas y cuando se pierde una de ellas perdemos una parte
esencial de nosotros mismos. Y cuando alguien maniobra para borrar todas las
lenguas excepto la suya, busca convertirnos en menos humanos y se
encamina directamente, por un camino sin retorno, hacia el mundo inhumano
del silencio. (Jesus Turón)
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^

Las lenguas, todas las lenguas, son algo más que un medio de intercambio
personal de ideas, deseos y experiencias. Son además, y al lado de otros
elementos, un índice o expresión simbólica de las culturas (en definitiva, de las
comunidades etnoculturales) a las que van asociadas, de quienes forman parte
y a quienes (en mayor o menor grado) sirven de base comunicativa. Considero
que la expresión de lengua propia ha de entenderse, en primer término, en esa
dimensión simbólica, como referente directo de la etnicidad en sus vertientes
del Ser, del saber y del actuar comunitario. (Mikel Zalbide)
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48. JARDUERA
EDUKIA

Txepetx-en abiaburua: osagarritasuna

HELBURUA

Gogoeta egitea konturatzeko hizkuntzaren egoerak lotura zuzenzuzena duela hizkuntza horren hiztunek egiten dutenarekin. Honela,
bada, esan daiteke hizkuntzaren egoera gutako bakoitzak bizi dugun
moduaren araberakoa dela. Eta jakina denez, hemen eta edonon,
hizkuntzak bizitzea hizkuntzak erabiltzea da. Eta, horretarako,
osagarritasun hori sentitu eta landu egin behar da.

PROZEDURA Axiomen esanahia
lotzean datza gakoa.

hartzailearen

egunerokotasuneko

kontuekin

ARIKETA

1. Hiztunen eta hizkuntzen artean dagoen hartu-emanaz konturatzeko, irakur itzazu
ondoren datozkizun puntuak. J. M. Sánchez Carrión “Txepetx”en hitzak dira eta,
ikusten duzunez, gaztelaniaz datoz. Zure lana da horietako bakoitzaren azpian
itzulpena egitea edota beste hitz batzuen bidez azaltzea zuri zer esaten dizun
baieztapen horrek.
El idioma no existe al margen de los sujetos que lo hablan y lo piensan, pero los
individuos adquieren la capacidad de pensar (sobre sí mismos y sobre el mundo) y de
hablar en virtud del idioma. Es ésta la correlación que los axiomas fundamentales de
complementariedad evidencian perfectamente. Los volveré a formular aquí:
1. axioma: Sin nosotros el lenguaje no existe. Pero sin el lenguaje nosotros
tampoco existimos.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. axioma: Cada cual ocupa un lugar en la lengua que es, exactamente, el lugar
que la lengua ocupa en él.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. axioma: Cada cual realiza unas posibilidades de la lengua que son, por cierto,
las posibilidades que en él la lengua realiza.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

108

4. axioma: Nosotros somos importantes para la lengua cuando la lengua es
importante para nosotros.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Laugarren axioma aurrekoen ondorio modukoa ere bada. Bat al zatoz dioenarekin?
Zein egoeratan sumatzen duzu euskararentzat garrantzitsua zarela? Zein egoeratan
duzu, ordea, zer hobetu? Gogoeta hauek, nahi izanez gero lagunekin konpartitu.
Bestela, ez esan inori eta zeure buruan gorde. Garrantzitsuena, lehenago edo
beranduago, gogoeta hori egitea bera da!

109

49. JARDUERA
EDUKIA

Izateko gogoa = voluntad de ser

HELBURUA

Gogoeta egitea konturatzeko hizkuntzaren egoerak lotura zuzenzuzena duela hizkuntza horren hiztunek egiten dutenarekin. Honela,
bada, esan daiteke hizkuntzaren egoera gutako bakoitzak bizi dugun
moduaren araberakoa dela. Eta jakina denez, hemen eta edonon,
hizkuntzak bizitzea hizkuntzak erabiltzea da. Eta, horretarako,
osagarritasun hori sentitu eta landu egin behar da.

PROZEDURA Axiomen esanahia
lotzean datza gakoa.

hartzailearen

egunerokotasuneko

kontuekin

ARIKETA
1. Aurreko batean, gogoan izango duzunez, Txepetx-ek emandako axiomekin aritu
zineten. Oraingoan, eta harekin lotuta, beste kontzeptu bat landuko dugu: izateko
gogoa. Kasu honetan, euskaldun(ago) izateko gogoa. Irakurri azpian duzun testu
laburra:

La voluntad de ser que sólo figura explícitamente en el tercero de los axiomas,
es condición previa y necesaria para el cumplimiento de los tres. Es evidente que si
toda la Comunidad Lingüística minorizada desea voluntariamente la asimilación o, sin
desearlo conscientemente, no surge nada a tiempo para despertar la conciencia
lingüística de los hablantes, la normalización no es posible.
Pero ¿cómo definir esa voluntad de ser? Como todos los conceptos
fundamentales es más fácil de captar que de definir. Aún así podemos dar una
definición de cómo se manifiesta esa voluntad de ser de la lengua en el hablante
individual: la actitud que genera en el hablante individual una motivación que le
induce a hacer él mismo algo por su idioma, en lugar de esperar que otros lo
hagan por él.
Cuando esta actitud existe en un número suficiente de hablantes está presente
también en la Comunidad Lingüística.
(Txepetx)

2. Erakuts iezaiezu testu hau zenbait senideri edota lagun helduagori. Egiten dizkizuten
komentarioak jaso eta hurrengoan klasean azalduko dituzu.
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50. JARDUERA
EDUKIA

Euskararen balio ekologikoa

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hiztunen eta hizkuntzen arteko
osagarritasunik izango bada, bien arteko bitartekaritza hizkuntz
komunitatearen bitartez egingo dela, norbera erlazionatzen deneko
gizarte-sare horietan, alegia. Honela, bada, hizkuntzen egoera
soziolinguistikoa talde sozial horiek izaten duten hizkuntza-joeren
araberakoa izan ohi da. Joera diogu, izan ere, lurralde bateko
biztanleen jarrera jakitea baino, hizkuntzarekiko zein joera eta
portaera duten aztertzea izango baita garrantzitsuago. Zergatik
erabiltzen duten edo ez duten aztertzea, hain zuzen.

PROZEDURA Jon Sarasua eta Joxe Miguel Barandiaranen testuak elkarrekin lotzea
da gakoa. Aldeak alde, bien “izateko gogoa” da nabarmentzekoa.
Ariketa hau bideratu nahi duzuen irakasleen artean ere alde handiak
izango direnez, zuk zeuk jakingo duzu ondoen nola bideratu ariketa
orain zauden egoeran.

ARIKETA

1. Irakurri binaka jarrita ondoren datorkizuen testua. Bakoitzak erdia irakur dezala
lagunak ere irakurtzeko moduan.
Gauza harrigarri bat. Euskararen komunitateak gizartearen estadio gehienak
ezagutu ditu: lurraren hasierako humanizazioa, gizarte biltzaile-ehiztaritik abeltzantza
eta nekazaritzara iragatea, jabego pribatuaren eta mugen sorrera, estatuen sorrera,
inperioen gurutzaketa, inbasioen pairamena, feudalismo, estatalismo eta inperialismo
eredu desberdinen etorrera... Eta euskararen komunitatea, mundu horietako
bakoitzaren amaieraren aurrean, gai izan da irauteko.
Eta zer da euskara? Guzti hori bizi eta bizirik jarraitu duen komunitate horren
memoria. Memoriaren ondarea, ondarearen memoria. Bizitzeko gogoarekin eta eragin
guzti horiekin etengabe sortzen eta aldatzen doana. Eta gu, gaur egungo euskaldunok,
historia horretako parte gara, hizkuntza hartu dugu, aldatzen dihardugu eta gure
eraginen arabera, hurrengoei pasatzeko ahalegina egiten dugu.
(Jon Sarasua)

Kultur aniztasuna:
Biziaren etika honetan, elementu inportantea da kultur aniztasuna. Gizakiak
bizitzaren aurrean hartu dituen erantzunak eta formak desberdinak dira. Giza
esperientziaren aniztasun horren emaitza eta gordailuak dira hizkuntzak. Ondare
horiek, hizkuntzak, kulturak, desberdinak dira baina elkarrekin daude. Naturan bezala:
desberdinak, baina elkarrekin, elkarri eragiten, eboluzioan, bakoitza bere sintesian.
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Kultur aniztasun honen unitate oso garrantzitsuak hizkuntz komunitateak dira.
Hizkuntza da kultur ondarerik inportanteena, gizakiaren funtzioen aglutinatzaile nagusia.
Hizkuntzen inguruan osatu dira komunitateak. Edo alderantziz esan liteke: hizkuntza bat
komunitate bat egotearen ondorio da, historikoki hizkuntza sortzen eta aldatzen joan
den komunitate baten fruitua da hizkuntza.
(Jon Sarasua)

2. Ondo ulertu al dituzue Jon Sarasuak adierazi nahi dituen ideiak? Zuen artean hitz
eginda zalantzak baldin badituzue, galdetu irakasleari ea berak argitzen dizuen
zalantza.

3. Irakur ezazu orain Joxe Miguel Barandiaran handiaren ondoko pasartea:
Guk ez dugu eskatzen baztertzeko, eta are gutxiago mozteko, beste lorerik, gurea
bizirik uzteko baizik. Ondasun kolektibo direla eta, animali eta landare espezieek ere,
beren balioa babestua eta bultzatua duten zibilizazio honetan, gehiegi eskatzea ote da
hori? Ba, horixe da eskatzen duguna.
(J.M.Barandiaran)

4. Zuen ustez, bat al datoz Sarasuaren eta Barandiaranen testuak? Zertan sumatzen
dituzue antzekotasunak?
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51. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzaren balio estetiko-ludikoa

HELBURUA

Aldian behin gai serioak alde batera utzi eta hizkuntzarekin jolastea,
gozatzea.

PROZEDURA

Ariketak bideratzeko argibideak jarraitzea eta beharrik izanez gero
azalpenak ematea.

ERANTZUNAK

1
6

2
7

3
10

4
2

5
1

2. ariketarako adibideak:

6
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7
5

8
4

9
12

10
8

11
9

12
11

San Roke
San Kanuto
Mazedonia
Bartzelona eta Badalona
London
Borgoñako ama

ARIKETA
1. Lotu ezkerreko eta eskuineko zutabeetan ageri direnak.
1. Zein da politikarien zaindaria?
2. Zein da festarik onenak dituen lurraldea?
3. Zein da azienda gehien dituen Ameriketako
estatua?
4. Zein da zirujauen zaindaria?
5. Zein da Afrikan edukaziorik oneneko herrialdea?
6. Zein da beti haserre egoten direnen zaindaria?
7. Zein da Asiako lekurik atseginena?
8. Zein da profilaktiko saltzaileen zaindaria?
9. Zein da gose gutxien pasatzen duen Asiako
herrialdea?
10. Zein da informatikoen zaindaria?
11. Zein da Ameriketako hiririk zorrotzena?
12. Zein da Afrikan ia agertzen ez den herrialdea?

1. Gabon
2. Santa Anastasia
3. San-neu-genio

1
2
3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Santo Gomas
Toki on
Balentin Berritxua
Jai guai (Hawai)
Santa Kleta
Labana

4
5
6
7
8
9

10. Aida hooo (Idaho)
11. Ken ia
12. Han zerbait jan
(Azerbaijan)

10
11
12

6

2. Ea asmatzen duzun erantzunen bat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zein da lo asko egiten dutenen zaindaria? ...........................................................
Zein da flipatzen dutenen zaindaria? ....................................................................
Zein da Europan postrerik onenak dituen herrialdea? ..........................................
Zein dira Europako hiririk lotienak? ......................................................................
Zein da Europako hiririk egokiena lotarako? ........................................................
Zein da zurrutero euskaldunen zaindaria? ...........................................................
(Kike Amonarrizen “Txorakikeriak” liburutik aterata)
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52. JARDUERA
EDUKIA

Euskararen zerupea: euskaldunak

HELBURUA

Gai hau dela-eta, aurreko ariketako ondorio bertsuetara iritsi nahi
genuke, baina oraingo honetan poesiak eragindako emozioengatik.

PROZEDURA Ikasleek, hirunaka jarrita, buruz ikas dezatela bakoitzak zati bat eta
elkarren segidan errezita dezatela. Taldetxo guztiek egin dezatela
poemaren deklamazioa. Zer iruditzen zaizu detailetxoren bat izatea
ondoen egin edo gehien ahalegindu direnekin?

ARIKETA

1. Ondoren Artzeren poema bat ikus dezakezu. Hirunaka jar zaitezte eta erabaki ezazue
bakoitzak poemaren zein zati ikasiko duen.

Lurralde zehatz bat baino
zerupe jakin bat baino
are gehiago,
euskara da
euskaldunen herria.
Euskara non entzuten
eta han baitu, ez beste inon,
euskaldunak herri
han du Euskal Herria
Hala ere, ahodunak jateko
lurralde bat behar eta,
hiztunak hitz egiteko
zerupe bat behar eta
euskaraz bizi daitekeeino,
euskaldunak hau du bere lurra,
hau, bere zerupea,
oraingoz...
Artze

2. Ikasi al duzu dagoeneko egokitu zaizun zatia? Hiruron artean entseatu ea zer moduz
ateratzen zaizuen. Ahalik eta ondoen egin, guztien aurrean ere egin beharko duzue
eta!
3. Zuen ikastetxean Euskal Herrian bizi al zarete?
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53. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza-komunitatearen garrantzia

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara helaraztea: beraiek ere hizkuntz komunitate
batzuen partaide direla, eta beren esku dagoela momentu askotan
aukeratzea zein hizkuntz komunitate indartu nahi duten. Beste modu
batera esanda, euskaraz egin ahal dutenean euskaraz egiteko
sentimendua garatzen laguntzea edota indartzea da helburua.

PROZEDURA Hizkuntz komunitatearen kontzeptuaren garrantziaz jabetzeko
testuetako argudioetan erreparatu behar da. Testuen egileek, nork bere
aldetik, ardatz berean eragin nahi dute: komunitate linguistikoaren
garrantzian.

ARIKETA

1. Irakur ezazu Andu Lertxundiren testua.
Ahotsak egiten gaitu. Dugun ahotsa gara. Eta nola jakin zer garen, ahotsik ez
badugu? Ahotsa galtzen goazen neurrian, garena ere galtzen ari gara. Ahotsak
sakontasuna galtzen duen orduan, garenak ere sakontasuna galtzen du.
Ni izateko eta ni nor eta nolakoa naizen adierazteko behar dut hizkuntza. Deus gutxi
balio dit estadistikak gizentzeko. Are gutxiago sinbolo hutserako, dekoraziorako edo
denda-errotuluetarako soilik erabiltzen den tresnak. Ez zait eskaparatea
interesatzen.
(Andu Lertxundi)

A. Zer adierazi nahi ote du “Dugun ahotsa gara” esaten duenean?
B. Zure ustez, zeri deitzen dio Andu Lertxundik “eskaparatea”?
2. Irakurri orain Aita Villasante zenaren ondoko pasarte hau:
Gaur, segur, euskarak duen arriskurik handiena honako hauxe da: hizkuntz
komunitatea bakanduz, mehartuz joatea, eta azkenean urtua, hutseratua, desegina
gelditzea. Hizkuntza batentzat noraezekoa da hizkuntz komunitate trinko baten jabe
izatea; hori gabe ez dago hizkuntzarik; hizkuntza bizirik ez behintzat. Alferrik aterako
dira liburuak, alferrik irtengo dira Euskal Filologian graduatuak direnak. Azukarra uretan
bezala euskararen hizkuntz komunitatea urtzen eta desegiten bada, euskara, hizkuntza
bizia den aldetik galdua izango da, hila, nahiz eta taldetxo batzuk euskara lantzen
jarraitu.
(Luis Villasante)

A. Zein da bere ustez euskarak duen arriskurik larriena?
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B. Nola urtzen da azukrea uretan? Irudi horren bitartez, zer eman nahi digu
aditzera?
3. Eta, luzetxoagoa bada ere, pazientzia hartu eta irakur ezazu Lore Erriondoren
honako testu hau ere:
Gizartea eta gizabanakoa, gizabanakoa eta gizartea, etengabeko joan-etorrian, biak
elkarreraginaren gurpilari loturik daude eta egon behar dute, norbanakoaren
atxikimendua, lana eta ekimena, gizarte-eraketaren funtsa direlako.
Garai batean oso modu lausotuan definitutako euskararekiko atxikimendua, gaur egun
eite berrietan gauzatzen da. Ez dira egoera bera euskal eskolak, euskal telebista edo
egunkaririk gabe bizi ginenekoa edo oraingoa. Horiek guztiak sortu eta eratzeko behar
izan genituen indarrak, orain, kualitatiboki modu desberdinean agertzen zaizkigu.
Gaur egun, euskaldun gazteen erronka ez da gabezia horiek estaltzea, ez da ez
zegoen hori sortzea, sortuta dagoelako jadanik; gakoa, horien erabilera da, eta horrekin
batera, etorkizuneko beharrei erantzuteko beharrezko bitartekoak sortzea. Euskaldunon
auzia ETB1 edo kirolmania ala Canal + delako film erakargarrien arteko hautuan
gauzatzen da. Tradizio eta aukerarik ezean, euskaraz jarduteko gai den esperientziarik
gabeko abokatua, ala lege-gizon azeri zahar erdaldunaren arteko hautua.
Unibertsitateko euskarazko eskaintza urri eta egituratugabea, ala sona handiko
ikasketa/irakaslearen erdarazko eskolen arteko hautua. Euskarazko literatura, ala
erdarazko literatura oparoaren arteko hautua. Eta horrela, beste hamaika.
Euskaldunok, normalkuntza-bidean, proiektu eraikitzaileak behar ditugu, ekimen
eratzaile eraginkorrak hain zuzen ere. Hiztunen atxikimendua piztu dezaketenak,
erakargarriak, gauzagarriak, behagarriak eta iraunkorrak.
Testuinguru horretan lehengo eta etorkizuneko euskaldunek hiztun-mota arras
desberdinak behar dute izan. Lehengo euskaldunak, alfabetatu gabeak, erdal eskolako
ikasleak, euskarazko egunkari, irrati eta telebistarik ezagutzen ez zutenak ziren;
funtzionalki erdaldun ziren. Geroko euskalduna, euskal eskolako ikaslea, euskaraz
prestatua eta prestua, alfabetatua, euskaldun elebidunen komunitateko partaidea,
euskarazko hedabideen erabileran ekandua izango da; funtzionalki euskalduna alegia”.
(Lore Erriondo)

A. Zergatik dio lehengo euskalduna funtzionalki erdalduna zela?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
B. Zein nola irudikatzen du, ordea, oraingo eta geroko euskalduna?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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54. JARDUERA
EDUKIA

Nor da euskal komunitatearen partaide?

HELBURUA

Ikasleengan gogoeta hau eragitea: gure kasuan, nazionalitatea hitz
egiten dugun hizkuntzak definitzen duela. Hortaz, euskal hizkuntzakomunitateko partaide euskal hiztunak baino ez dira izango.

PROZEDURA Ariketaren arauei jarraitu.

ARIKETA

Irakurri Joan Fuster-en testua eta eztabaidatu ikaskideekin hurrengo galderen inguruan:
1. Nor da valentziarra, katalana edo balearra? Zergatik?
2. Zein da aldea katalana edo katalan hiztuna izatearen artean?
3. Zein da modurik onena beste komunitate batzuetako hiztunak hizkuntzakomunitatea katalanean edo euskaldunean integratzeko?

... Bi arrazoi direla medio aipatu ditut “katalandunak”. Batetik, katalandun
guztiak adierazteko “katalanak” terminoa ez dute denek onartzen (...) eta,
bestetik, “katalan” mordoska batek katalanez egiten ez duen arren, katalan
izatea beste erremediorik ez du (ez horiek, ez horien seme-alabek ere).
Erdaldunek, oldeka, Espainiako Gerra baino askoz ere lehenago —eta, batez
ere, Gerra ondoren— katalanaren area linguistikoan hartu izan dute bizitoki. (...)
Lanesku baketsu merkea baliagarria zuen oligarkia gaztelar-andaluziarrak,
baina gehiegizko herritarrak kanporaturik arazoak konpondu zitzaizkion;
interesgarria zen, halaber, Països Catalanes-eko burgesiarentzat ere, era
hartan langile haietaz baliatzeko aukera ematen baitzitzaion. “Inmigrantearen”
asmoetako bat ez da izaten, eskuarki, sorterrira ostera itzultzea: “katalan”
bihurtzen da bera edo, bestela, bere seme-alabak eta hauen seme-alabak.
Katalanez egiten al dute jada?
Ez gaitezen engaina: katalana da katalanez egiten duena edo, gehienez ere,
katalanez mintzatzen ez bada ere, “nazionalitatez”, “gizartez”, “munduz” aldatu
uste duena. Bartzelona, Elxe, Badalona, Alcoi eta Valentziari, Katalunia eta
País Valenciàri, hirugarren sektore eta turismoari (etxegintza barne) esker
“proletario” izateraino iritsi den nekazaritzako lumpena katalan munduan
sartzen da, gustukoa ez badu ere. Bertako kide izateko modu bat, horren kontra
azaltzea litzateke (...). Ehun milaka pertsona horien kontraesana, beste batzuek
sustraiak erauzi izana da, deserroturik daude alegia, eta erro berriak lurrean
sakontzea ez da kontu erraza. (...). Inmigranteen auziak, beraiei ateak zabaldu
eta onespena eman dien gizartean integratu beharra du osagaietako bat:
prozesu horretan, hizkuntzak berebiziko garrantzia du (...). Hizkuntz asimilazioa
gaitza gertatzen da, nekeza. Bera sustatzeko bezalako baliabiderik ez dago,
Estatu espainolak horrelakoak ukatzen dituelako, nahita ukatu ere. Diktadura
garaiko ministroren batek lotsarik gabe aitortu zuen horixe: langile erdaldunen
“inbasio bortxatua” sustatzeak Estatuaren batasuna indartu egiten zuen, epe
luzera, Països Catalans-en erabateko erdalduntzea ekarriko baitzuen.
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Zein mailataraino izan du arrakasta maniobra horrek? Kontuan har dezagun
gaur egun Printzerriko [“Katalunia Erkidegoa”, bestelako hiztegi batean]
biztanleriaren ehuneko berrogeia erdalduna dela, esaten dutenez. País
Valencià eta Irletako zifra orokorrak ez ditut ezagun baina horiek ere ez omen
dira txikiagoak, inondik inora. Kanpotarren demografiaz gainera,
erdaldundutako bertakoen masa ere izan behar dugu gogoan. Eta Estatuaren
ekinbide espainolgilea —Espainiako Konstituzioan aurreikusita dagoen
bezala— arinduko ez denez, katalan hizkuntzaren etorkizuna bikain-bikaina
izango ez delakoan gaude, erakunde autonomoen barne zein kanpoan (...),
helburu horixe betetzeko arrazoizko, trebeziazko eta bateratutako ekinbiderik
antolatu ezean. (...) Zeren izenean egiten ote zaio etengabe eraso katalanari?
Nazionalismo inperialistaren izenean, bi nazionalismo inperialistaren izenean,
zehazkiago esatearren.
Bestetik, denak berdin-berdinak ez diren neurrian, “inmigranteak” zehaztasunik
egiteke aipatzea akatsezkoa dugu. Eskarmentuak erakutsi bezala, beheklaseetako inmigranteak ez dio ia eragozpenik ezartzen katalana onartzeari.
(...) Inmigrante burgestxoak edo zeharo burgesak izaten dira fauna burokratikoa
eta akademikoa osatzen dutenak, katalana izateko katalana jakin behar dela
erakusten zaienean, haserretzen, sumintzen direnak. Setatiak dira; areago,
arerioak, kontrakoak dira. “Botere” bat (maiz, Espainiako Administrazio
zentralekoa) gorpuztuz eta haren zerbitzari diren heinean, ez dute onartzen
katalana bertako hizkuntza duten herrialdean bizi eta lanean jarduteko; ez dute
onartzen Frantzian, Alemanian edo Ingalaterran —balizko hipotesi
zoriontsuan— lan eta bizitokia jartzeko ahalegin berbera egin behar dutenik.
(Fuster, J.)
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55. JARDUERA
EDUKIA

Euskararekiko jarrera izanarazleak

HELBURUA

Hainbat autorek euskararekiko dituen izateko gogoaren berri ematen
dutenez, horiekin —edota horietako batzuekin—gertuagoko
harremana izatea da helburua.

PROZEDURA Gustukoenak aukeratzea eta kurioso jarrita norbaiti oparitzea edota
nonbaiten jartzea (gelan, eskolan, auzoan...) izan daiteke oraingoan,
adibidez.

ARIKETA

1. Irakur itzazu ondoren datozen hamar pasarte laburrak. Gustukoen dituzunak
erabaki... eta norbaitzuei oparitzea edota nonbaiten jartzea proposatzen dizugu.
Horra gonbidapena!

Behin betiko, behin betiko
Sinple bezain tinko
Euskaraz eta kitto

Euskara maite ez baduzu, hil da zure
bihotzean

Bai euskarari kanpaina

Galtzen ari ziren hizkuntza askok
luzatu dute bizia, hiztunen gogoa
aldatu egin delako. Arriskuz betea dago
horrexegatik
hizkuntzen heriotzaren berria
zabaltzen dabiltzan profeten lanbidea.
N. Weinreich

Hizkuntza batek bi territorialitate ditu.
Bata geografikoa da, eta hedapenari
dagokio. Gorputzari. Bestea espirituala
da eta sakonerari dagokio. Arimari. Bien
arteko orekak mantentzen du hizkuntza
bat bizirik.
Andu Lertxundi

Esaera zaharra

Hala bazen ere lehen,
areago da orain hemen
Euskararen iraupena
“zenbat”en eskuetan baino areago
“nolako” euskaldunengan dago.
Artze

Gaurko errealitatea hauxe da: zaila dela
euskaldun izatea. Euskaldun izan nahi
izatea. Eta gutxi garelako, laguntasun
gutxi dugulako, eta abar, bakarrik.
Euskaldun
izaten
enpeinatzeko
motibaziorik finkatzea da zailena.
Euskaldun
izateak
merezi
duela,
erakutsi egin behar da Euskal Herrian.
Ia beste inon egin beharrik ez dagoena.
Joxe Azurmendi
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Euskara, plazara, dantzara,
Gure herriaren geroa baikara
Pantxoa eta Peio

Euskal Herriak ez du iraganaldi hobea
behar: etorkizuna behar du hobea.
Ikasi egin behar da txikia izaten.
Kulturaren kontra eta gure gizarte
modernoko balio eskalen kontra. Mundua
ez handitu, baina edertu —small is
beautifull— nahi baldin bada behintzat.
Mundua libreago eta ederrago bilaka
dadin, euskaldun gisa kolaboratu nahi
baduzu alegia.

Xoria lumatik,
idia adarretik,
gizakia hitzetik.

En realidad la lengua ha sido para los
vascos una posesión preciosa, pero al
mismo tiempo muy incómoda: no se ha
sabido a menudo qué hacer con ella, ya
que no se trataba de un objeto material
que pudiera exhibirse en lugar bien
visible o ser arrinconado en el cuarto
trasero.
Koldo Mitxelena

Joxe Azurmendi
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56. JARDUERA
EDUKIA

Euskal deiturak: orainaren lehena!

HELBURUA



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: euskal deiturak idazteko
izaten ditugun zalantzak eta era askotako duda-mudak ez
zaizkigula bat-batean etorri, ez ditugula guk sorrarazi, mendetako
tradizio luze batek baizik. Besteak beste, oso gogoan hartzekoak
dira XX. mendeko honako gertakari hauek:
•

Francoren erregimenak eragindakoak: euskararen kontrako
etengabeko erasoaldian, euskal grafia eta euskal izenak
debekatu egin zituzten. Euskal Herriko etxe askotan dago
jasandakoaren kontzientzia.

•

Euskara Batua bera 1968 urtera arte normatibizatzen ez
hasteak ez du askorik lagundu euskaldunok gure izaera behar
bezalako grafiaz ematen ikasi ahal izateko.



Aurreiritziei eta duda-mudei, ordea, orpoa erakutsi behar zaie.
Dagoeneko badakigu gure baitatik ikusita zein nola idatzi beharko
genituzkeen euskal deiturak. Eta, gainera, urtetik urtera, errazten
ari dira norberaren dokumentuak grafia egokian izateko traba
burokratikoak.



Horrela, bada, traba linguistikoak eta instituzionalak desagertu
ahala, orduan azaleratzen dira argien norbanakoek eurek dituzten
trabak (ohiturak, beste senide batzuekiko harremana, etab.).
Norberarengandik hasita, beraz, traba horiek desegiten joatea da
gakoa.

PROZEDURA Aipuak dagozkien testuinguruan kokatzea komeni da: gerra galdu
osteko giroan.

ARIKETA

1. Irakur itzazu arretaz ondoko testuak. Ikusiko duzunez, 1937-1938koak dira, gerra
zibila frankistak irabazten ari zirenekoak.

Cuesta no poco trabajo admitir el que en los Registros Civiles y en las
Partidas Bautismales de los Juzgados y otras oficinas de España, se tolerara a las
gentes que designasen a sus hijos con nombres que eran una abierta provocación a la
hispanidad, con nombres que rezumaban odio en cada una de sus letras, aunque
estas no fuesen ni la tx, ni la tz, ni la r o la g con tilde, pero es todavía más dificil- casi
imposible- imaginar que los más obligados a guardar a los Santos todos los respetos
no enrojecieran cuando firmaban un acta bautismal en la que a un cristiano se le
denominaba sencilla y escuetamente con un apodo.
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En esto, como en otras tantas manifestaciones de estupidez individual y
colectiva, nadie ha podido superar a los separatistas vascongados. Parece ser que en
la nomenclatura familiar aldeana como a los Franciscos, en otros lugares, les llaman
Pacos o Curros, en el país —o en los caseríos del País probablemente— se les
denominaba Pachi, o Patxi si no produce excesivo asco esta última y mema
calificación; a los señores que se llaman Domingo, Chomin y a los Pedro, Peru o algo
por el estilo. No suele ser demostración de demasiado respeto el nombrar a las gentes
con deformaciones semejantes pero el uso lo ha hecho, en ciertos casos, tolerable,
sobre todo cuando existe una gran familiaridad, pero aún siendo así, no tengo noticia
de que jamás un gitano se acercase a sitio alguno con la pretensión de que a uno de
sus retoños se le llamara Curro o Perico y puede afirmarse que si tal cosa hubiera
ocurrido lo motivaría únicamente la ignorancia, por lo que el sacerdote velando por la
devoción que se debe a los Santos y por el respeto que todos estamos obligados a
tributarles hubiera convencido al gitano de la necesidad de que su hijo se llamara
Francisco o Pedro aunque en la intimidad del hogar te llamaran como tuvieran por
conveniente.
Por tanto si Maritxu en lugar de ser Mirentxu se hace Marichu o Mariachu, el
nombre vá, en nuestro concepto religioso y español, santificado por la gracia de Maria
y embellecido por una cariñosa apelación, aunque este embellecimiento no sea
absolutamente imprescindible.
Por otra parte es para nosotros de tanto interés el que no florezcan de nuevo
las estultas y criminales tendencias antiespañolas que no hay lugar ni resquicio donde
no nos parezca preciso montar una guardia permanente. El que se haya convencido
bien está. Y el que no quiera convencerse, lo mismo. No hay más patria que España y
nadie ni en ningún sitio puede hacer befa de ella impunemente. Y en este “nadie” ni en
este “ningún sitio”, claro está que no caben ningún genero de excepciones.
(Luis Antonio de Vega)

1937
FONÉTICA DE VOLAPUK
Duele verdaderamente oír que a un chaval le llaman a voz en grito: ¡Imanol! o ¡Joseba!
El crío no tiene la culpa ni ha cometido ningún delito para que su propia madre le
apedree con esa fonética de volapuk que para andar por casa en alpargatas y mangas
de camisa, “inventaron” unos cuantos separatistas que se consideraban “eminensias o
así”. No pedimos que venga Herodes, pero sí que las emacumes supervivientes se
vayan dando cuenta de que hay cosas y nombres que se han acabado “per omnia
secula seculorum”. ¿No les basta con supervivir? Supervivir no quiere decir vivir
superiormente, ¿eh?,
“Sirimiri”
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XAMAR. Orekan. Herri eta Hizkuntzen ekologiaz. PAMIELA, 2001

2. Zer iruditzen zaizu lehendabiziko testuan Maritxu – Mirentxu – Marichu - Mariachu
izenekin egiten duen desberdintasuna? Zeintzuk izenen alde egiten du? Zergatik?
3. Irudika ezazu une batez ea Joseba edo Imanol izena jarri izan balizute zure gurasoek
zer egingo zenuen gerra osteko sasoi hartan.
4. Konta iezaiezu ondoko txiste hau norbaitzuei. Zergatik uste duzu ageri direla
abizenak erdal grafiaz?
ABIZEN ALDAKETA
Auzoko tabernako terrazan eserita geundela, adiskide batek, bere aitonak
gerran bizi izandako ibilera batzuk kontatu zizkigun. Politenetako bat honako hau izan
zen.
Faxistek preso hartu eta Euskal Herritik gertu zegoen espetxe batera eraman
omen zuten (oso oker ez banabil, Burgosera). Familiak bazekien han zegoela baina ez
zeukan bertara joateko aukera handirik.
Berak, berriz, zentsura engainatu eta zein egoera penagarrian zegoen familiari
adierazi ahal izateko, bidali zuen lehen gutunaren igorlea zehazterakoan, izen-deitura
hauek erabili omen zituen:
Juan Gosianola Jangonuquela
(Kike Amonarriz)
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57. JARDUERA
EDUKIA

Euskal deiturak: orainaren oraina

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara helaraztea: euskal grafiaren erabilera delaeta erabaki zentzudunak hartzeko, lehenik eta behin informazio
egokia izan behar da, jakin zer dioten adituek. Besteak beste,
jakinarazten digute:


Euskal izenak euskal grafiaz idatzi behar ditugula; izan ere,
autogutxiespen-sentimenduan baitatza ohitura desegoki horri ezin
aurre egiteko arrazoia.



Euskal jatorrikoak ez diren deiturak ez dagoela zertan euskal
grafiara pasatu, norberaren euskaltasuna ezin dela parametro
horren arabera neurtu.



Horrela, bada, euskal jatorriko deiturak euskaraz idatzi behar dira,
eta, era berean, euskal jatorrikoak ez direnak bakoitza dagokion
grafiaren bidez.

PROZEDURA Ariketa hau bideratu ahal izateko, ezinbestekoa da Euskaltzaindiak
argitaratutako “Euskal deituren izendegia” izeneko liburua eskuartean
izatea. Saioaren gidariak saiatu behar du ikasleengan hizkuntza-oreka
txertatzen, euskarak eskatzen digun normaltasun horren bozeramale
izaten.

ARIKETA

1. Ikusi ahal duzunez, hiru zutabe ditu hurrengo
orriko taulak.
-

Lehenengoan, ikaskideen euskal jatorriko
abizenak idatziko dituzu, ikastetxeko
dokumentazioan ageri diren grafiaz
idatzita.

-

Bigarrenean, adierazi behar duzu zure ustez
zein den deitura horren grafia zuzena;
daitekeena da lehenengo zutabean ondo
idatzita egotea, eta daitekeena da kontrakoa
ere. Zeure aurrezagupenak aditzera
emateko tokia da, beraz, bigarren zutabea.

-

Eta
hirugarren
zutabean,
Euskaltzaindiak erabakitakoa
duzu.

azkenik,
idatziko
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IKASTETXEKO
DOKUMENATZIOKO
GRAFIA

NIRE
AURREZAGUPENAK

EUSKALTZAINDIAREN
ERABAKIA

Aguirre*
Alustiza*
Etxaburu

Agirre
Alustiza*
Etxaburu

Agirre
Alustitza
Etxaburu

*gaizki idatziak
2. Zenbatean ez dira bat etorri zure aurrezagupenak eta Euskaltzaindiaren erabakiak?
Azter itzazu banan-banan.
3. Euskaltzaindiak hartutako erabakiei buruzko zalantzarik edota kritikarik ba al duzu?
Egin ezazue gogoeta ea kritika horiek zerk eragiten dituen: norberaren
ezjakintasunak eta gizartean sustaturiko aurreiritziek ala Euskaltzaindiaren beraren
erruren batek?
4. Zer ekartzen dizu gogora Olariagaren bineta honek?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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58. JARDUERA
EDUKIA

Euskal deiturak: orainaren geroa!

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara eramatea:


Beste hizkuntza batzuetako deiturak ez dago zertan euskal grafiara
egokitu. Euskararekiko atxikimendua adierazteko ez dirudi
modurik orekatuena denik; horrelakoak egiten hasi gabe ere bada
non eta zelan agertu izaera hori.



Ez da inondik inora gai erraza grafiaren auzi hau, izenen
jatorrizko grafia aldatzea —ez horrenbeste deiturena— oso
zabaldua baita: Rakel, Karmen, Enrike...



Beraz, zailtasunak zailtasun, jatorrizko grafia errespetatzea dirudi
zentzudunena orain eta hemen.

PROZEDURA Irria sorraraztea da gakoa oraingoan, ikustea zein desitxuratuta ager
daitezkeen erdal jatorriko deiturak baldin eta euskal grafiaz eman nahi
izanez gero. Era berean, jakina, beste horrenbeste gertatu beharko
luke euskal deiturak erdal grafian ikusiz gero. Edo?

ARIKETA

1. Txantxetan aritzea eskatuko dizugu orain. Erdal jatorriko izenak eta deiturak
euskaratzen saiatzeko eskatuko dizugu. Ea, bada, zein nolakoak itzulpenak ematen
dituzun!

Julio Iglesias
Jesus Herrero
Ana Botella
Vicente del Bosque
Francisco Navajas
Maria Jesús San Jose
Armando Guerra Constante
Dolores Fuertes de Barriga

Î
Î
Î
Î

Julen Elizak
Josu Errementari
Ane Botila
Bingen Basokoa

Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
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3. Saia zaitez orain euskal grafiara pasatzen ondorengo deiturak. Esan behar da,
berriro ere, ez dela errealitatean jarraitu beharreko bidea inondik inora. Txantxa da,
euskaltasuna adierazteko ez dagoela horrelakorik egin beharrik ohartzeko jolasa.

Causteau
Vaquero
Rodríguez
Quintanilla
Sánchez
Calvo
Vierpucher
Carrascal

Î
Î
Î

Kusto
Bakero
Rodrigez

Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

3. Irakurri orain ondorengo hauek:

Zenarruzabeitia
Mendizabal
Amutxategi
Uzkudun
Garai
Etxabe

Î
Î
Î
Î
Î
Î

Cenarruzabeitia
Mendizábal
Amuchástegui
Uzcudun
Garay
Echave

Aurreko ariketan izandako sentimenduak sumatu dituzu irakurri berri dituzunak
ikusita? Zer aldatu ote da, bada?
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