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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.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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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!
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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

124

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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