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1.- Aitzinsolasa
Bortziriak

Baztan

Baztango, Malerrekako eta Bortzirietako egungo
egoera soziolinguistikoa ebaluatzeko eta tokian tokiko

Malerreka

udaletako

euskara

zerbitzuek

garatu

beharreko

programen plangintzetarako baliabideak eskaintzeko

Bertizarana

asmoz, Taller de Sociología, S.L.k arlo horren gaineko
problematikaren pertzepzio objektibo eta zientifikoa
lortu nahi izan du.
Ikerlanaren helburu nagusia eskualde horretako
biztanleek euskararen inguruan dituzten beharrak,
iritziak,

jarrerak

eta

horien

guztien

ondoriozko

jokabideak ezagutzea izan da. Horrenbestez, Taller de
Sociología, S.L.ren ikerlari taldeak egin dituen
jarduketa proposamenak eskualdean atzeman diren
iritzi-jokabide horietan oinarritu dira.
Azken

urteotan,

Nafarroako

Gobernuko

Hizkuntza

Politikarako

Zuzendaritza Nagusiaren aginduz, euskarak gure erkidegoko hiru hizkuntz
eremuetan duen egoera aztertzeko hainbat ikerlan egin ditu enpresa honek.
Prospekzio-gune ezberdinetan bilduriko esperientzia metodologikoari esker eta,
horren ondorioz, eskuratu dugun Nafarroaren ezagutza sakonari esker, eskualde
jakin horretan1 egin den lana optimizatu ahal izan dugu eta, horrez gainera,
udalerri horietako egungo egoera aurreko ikerlanetan erakutsitakoarekin
konparatzeko bidea izan dugu.
Metodologiaren aldetik, ikerlanak bi lan-ildo nagusi izan ditu: batetik,
taldekako praktiken bitartez, hainbat talderen diskurtsoetan ageri diren
motibazio eta jarrera elementuak aztertu dira. Diskurtsoen azterketarako
funtsezko lerroak eskualdea, adina eta euskaldun/erdaldun izatea izan dira.
Prospekzio-ildo

kualitatiboak

osatzeko,

eskola

adineko

gazteen

kolektiboa eta helduena aztertu egin ditugu, galdetegi bidezko elkarrizketa
pertsonalen bitartez. Bi metodo horiek erabilita, ikerlari talde honen iritziz,
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lanak motibazioen mundu konplexua ezagutzeko informazio aberatsa eskaintzen
du eta, orobat, testaturiko jarrera eta jokabideen eragina neurtzeko datu
numeriko ugari. Azkenik, DAFO matrizeak eskaintzen dituen ondorioei esker,
egoera ezagutzeaz gainera, eskuhartze-ildoak hierarkikoki ordenatzeko aukera
dugu.
Aitzinsolas hau amaitu aurretik, ikerlanean laguntzaile izan ditugun
guztiei eskerrak emateko beharrean gaude, erakutsitako interes eta gaitasun
kritikoarengatik. Eskerrik beroenak, beraz, inkestak egin diren ikastetxeetako
irakasle eta koordinatzaileei, inkestagile sareari, arlo kualitatiboko taldeetako
antolatzaileei, ikerlanaren bi alderdi metodologikoetan berriemaile gisa parte
hartu duten guztiei, Nafarroako Gobernuko Hizkuntza Politikarako teknikariei
eta ikerlanean inplikaturik dauden udaletako euskara teknikariei.
Ondoren, ikerlanaren parametro teoriko-metodologikoak aztertzeari
ekingo diogu.

1

.- Nafarroako Gobernuko HPZNk argitaratutako Investigación sociológica sobre el euskera en Navarra/Euskara Nafarroan zertan den
lanean, 1992. urtean hiru eskualde horietan egindako azterketa zorrotza ageri da. Izan ere, aurrez aurreko 1.347 pertsona elkarrizketatu
ziren, etxez etxe, hogeita hamabost bizigunetako laginetik aukeratuak.
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2.-Ikerlanaren helburuak

Ikerlanaren

testuingurua

mugatzeko,

erakundeek

finkatutako

planteamenduez gainera, gure iritziz abiapuntuko markoa osatzen duten beste
helburu batzuk ere zehaztu ditugu.
Ikerlanaren helburu nagusia honelaxe definitu zen:
“Ikerketaren xede den eskualdeko biztanleek euskarari buruz duten
diskurtsoa (deseraikitze-eraikitze prozesua) ezagutu eta analitikoki
mugatzea”. Hori helburu, diskurtsoaren eraikuntza prozesuan parte hartzen
duten elementu semantikoak aztertu ditugu, metodologia kualitatiboaren
bitartez, eta besteak beste, honako alderdien eragina ebaluatu: hiztunaren
ideologia, jatorri sozial eta geografikoa, ikasketa maila, bizi-estiloa, diskurtsoa
eraiki eta artikulatzeko duen hizkuntz gaitasuna...e.a. Eztabaida-taldeak, orohar,
gizartearen

planoan

azaltzen

diren

taldeen

isla

izan

dira,

modu

mikrodimentsionatuan. Haien bidez, talde bakoitzak dituen konfigurazio koten
arabera (hau da, plano kuantitatiboan azaltzen diren aldagaiak), gizarteak
kolektibo bakoitzari ezartzen dizkion diskurtso berezituak atzeman ditugu.
Beste prospekzio-ildo garrantzitsu bat hizkuntzaren erabileran eragina
duten alderdiak aztertzekoa izan da, gero erakundeetatik edo egoki ikusten diren
beste baliabide batzuen bitartez, euskararen erabilera esparru guztietan
sustatzeko lana hobeki bideratzeko.
Eduki teorikoak behar-beharrezkoak izanik ere, lanari, ezer baino lehen,
dimentsio pragmatikoa eman nahi izan diogu. Horregatik, lorturiko datuak
aplikatzeko moduan aurkezteaz gainera, biztanleak inplikatzen2 laguntzeko
lan-ildoak ere eman nahi izan ditugu, euskara eguneroko harreman guztietan
erabiltzeko jarrera positiboak izan ditzaten.
Lehenbizi, ikergai diren pertsonak “entzun” ditugu, metodologia
kualitatiboa erabiliz, aurretiko “korpus teorikorik” gabe, gero, haien diskurtso
ireki eta bat-batekotik abiatuz, “ad hoc” esku hartzeko helburuak planteatzeko.

2

.- Horrela Desrroche-k ikerketa soziologiko guztietarako egokientzat jo zuen prospekzio ardatza ixten da: lehenbizi, errealitatea azaldu
behar du, bigarrenik aplikagarri behar du izan; azkenik, errealitatea aldatu nahi bada, ikertuak izan direnak konpromisozko ekintzetan
inplikatzen saiatu behar dugu.
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Prospekzio kuantikoaren fasean, bigarrenean alegia, egituratze lanean
(kualitatiboan) atzemandako iritzi eta jokabideek populazioan duten pisu
estatistikoa zein den ikusi ahal izan dugu. Atzeman diren diskurtsoen balioa
zehazteko, “aldagai askotako analisi estatistikoaren” bidez cluster-ak (talde
homogeneoak) definitu ditugu, hots, euskararekiko jarrerak neurtzeko aldagaien
aurrean antzeko jarrera erakutsi duten pertsonek osatutako taldeak. Horrela,
eskualdean

motibazio

eta

jokabide

berdintsuak

dituzten

talde

soziodemografikoki identifikatuak ba ote diren ikusi nahi izan dugu.
Hona hemen lana hasi aurretik planteatu ziren helburu berariazkoak:
1.- Baztango, Malerrekako eta Bortzirietako biztanleek euskarari buruz
dituzten iritzi, pertzepzio eta jarrerak (horiek baitira jokabidea bideratzen
dutenak) ezagutzea, modu zehatz eta zientifikoan, aldagai sozio-demografiko
orokorren arabera eta, zehazkiago, hizkuntz gaitasunaren arabera.
2.- Euskararen erabileraren aurrean duten jokabidea atzematea, honako
alderdi-esparru hauek kontuan hartuz: hizkuntz transmisioa, adina, familia
harremanak, harreman ez-formalak, laneko harremanak, eskola mundua,
administrazioa, aisialdia,e.a.
3.- Hizkuntza erabiltzeko orduan dauden jokabideen, euskararekiko
iritzien eta motibazioen arteko eragina eta loturak identifikatzea.
Kontuan harturik 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoekin azterketa berezia
egin dela, talde horrek euskararen erabileraren aurrean dituen berariazko
motibazio eta jokabideak aztertu dira hainbat arlotan.
4.- Hiru eskualdeetako euskara zerbitzuek egiten duten lanaz herritarrek
duten iritzia biltzea.
5.- Euskara sustatzeko beste talde batzuek (Doike, Langarra, Erausian...)
eta eskualdean hedatzen diren euskarazko komunikabideek (Ttipi-Ttapa,
Xorroxin, Xaloa...) egiten duten lanaz herritarrek duten iritzia biltzea.
6.- Euskararen erabilerari eta hizkuntzarekiko iritzi eta jarrerei buruzko
datuen bilakaeraren analisi diakroniko-konparatiboa egitea, enpresa honek
HPZNrentzat 1992. urtean egindako ikerlaneko datuak eta ikerketa honetatik
ateratakoak erkatuz (horretarako, helburu batzuk metodologia kuantitatiboa
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erabiliz lortu behar izan dira, metodologia azaltzen duen kapituluan adierazten
den bezala).
7.- Euskararen arloan administrazioak garatu beharreko programazioaren
eta jardunaren nondik-norakoak hobetzeko interesgarri litezkeen jarrera guztiak
atzematea.
Ikerketaren unibertsoa lehiaketaren deialdian ageri zen zehatz-mehatz:
Baztanen, Malerrekan (Bertizarana barne) eta Bortzirietan bizi den hamabi
urtetik gorako biztanleria.
Ikus dezagun, orain, ikerketaren hasierako helburuei ekiteko kasuankasuan erabili den metodologia.
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3.- Metodologia

Proposaturiko

ikerlanaren

helburuak

lortzearren,

metodologia

kualitatiboa eta kuantitatiboa erabili dugu. Zehazki, hiru teknika erabili dira:
talde fokalizatua, eztabaida taldeak eta inkesta soziologikoa. Horrela,
prospekzioaren planteamenduaren abiapuntua mugarik gabekoa da, inolako
aurreiritzirik gabekoa, izan ere, fase kualitatiboan, biztanleei hizpidea emanez,
modu irekian eta bat-batean mintza daitezen, prospekziorako parametro gehiago
atzematen dira, geroago, bigarren fasean, kontrastatu eta modu kuantitatibo
batean neurtuak izateko.

3.1.- Metodologia kualitatiboa

Biztanleen barren-barrenean dauden iritziez jabetzeko, ikerketarako
informazioaren bilketa egiturazko metodologiaren bidez egin dugu, bai Talde
Fokalizatuaren bidez eta bai, halaber, Eztabaida taldeen3 bidez.
Egiturazko

metodologiak,

hots,

metodologia

kualitatiboak,

datu

zenbakarriekin operatu beharrean, diskurtsoari erreparatzen dio, egitura
konplexua den aldetik. Izan ere, diskurtsoa konplexutasunaren mailan kokatzen
da eta, horrenbestez, egiturarenean, esandakoaz haratago. “Diskurtsoa berdin
esandakoa” ekuazioa egingo bagenu, parafrasi hutsean ginateke.
Horrela, diskurtsoaren analisia ez da “iritzien azterketa” egitea; helburua
ez da gai batzuen inguruko proposamen jakin batzuen aurrean ukituek (laginak)
duten jarrera ezagutzea, kasu horretan eztabaidagai jartzen diren proposamenek
erantzunaren eremua mugatuko bailukete (izan ere, galdetzen denari baino ezin
zaio erantzun, galdera egokia den edo ez alde batera utzita). Aitzitik,
interesatzen zaiguna eremu diskurtsiboa bere osotasunean ezagutzea da, gai
ezberdinei buruz aritzeko erabiltzen diren elementuak (“semak” edo unitate
esanguradunak) nola lotzen eta artikulatzen diren hierarkikoki; hots, elementu
3
.- Jesús Ibañezek diskurtsoa aztertzeko garatutako ereduaz ari gara, prozesu horrek dakarren guztiarekin (ikus berak idatzitako Más
allá de la Sociología: el grupo de discusión teoría y práctica, Siglo XXI). Izan ere, hainbat ikerlanetan kontzeptu bera erabili arren, “ideien
ekaitza/jasa” gisako sasitaldeak baino ez dira. Diseinuaren urrats bakoitzak berebiziko garrantzia du: antolatzaile profesional bat dago
(sozialki eta/edo politikoki markatua ez dena, taldea ez kutsatzeko), taldekideek dirua kobratzen dute ematen duten informazioaren truke,
lokala aseptikoa da ideologikoki, taldekideek ez dute elkar ezagutu behar, ezin da haien artean botere-harremanik izan...
Eskualdeko taldekideak aukeratzeko, Bidasoa Kultur Zerbitzua izeneko enpresaren laguntza izan dugu, Taller de Sociología-rekin
hainbat ikerlanetan kolaboratu baitu. Bortzirietako talde kualitatiboak Patxi Larretxea soziologoak antolatu ditu.
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bereizleak zeintzuk diren eta horien arteko harremanak nolakoak diren
hautematea. Elementu bat bereizletzat hartzea eta horrek artikulatzen duen
esparrua zehaztea ikerketaren ondoriozko “datu” bat da, ez aurretik dugun
zerbait (hortaz, “datu” bat baino gehiago, “jasotako zerbait” da); hortik dator
metodologia honen balio heuristikoa.
Metodologia honen oinarrian pentsamendu hau dago: norbanakoen
hizketaldiek, hots, zentzuzko proposamenen adierazpenek, norbanakoen
gaindizko egitura batera garamatzate, “moldatzen” direneko egitura batera,
hain zuzen. Gauzak horrela, taldeetan biltzen den diskurtsoa ez da zentzuaren
produkzioa, gizarte zentzuaren erreprodukzioa baizik, hots, partaide sentitzen
garen egitura diskurtsibo baten erreprodukzioa, gure aldagaiak sortu eta
adierazten baditugu ere.
Hala ere, aldagai horiek ez dute “gizarte zentzua” (unitate diskurtsiboa)
asaldatzen, horren gauzapenak baino ez direlako eta zentzua harekiko
harremanetik datorkielako, ez berez.
Diskurtsoa adierazteko bideak irekia eta bat-batekoa behar du izan.
Horretarako, behar-beharrezkoa da hitza adierazpide bihurtzen duen teknika
erabiltzea; hitza zentzuari lotzeko dagoen prozesua miatu ahal izateko,
askatasun osoa ematea. Horretarako, eztabaida taldeen teknika erabili dugu,
orain arte eraginkorrena izan baita.
Teknikaren mekanika, itxura batean, erraza da. Moderatzaileak
eztabaidagaia proposatzen dio taldeari eta horrek garatzen du, diskurtso
eraketan ohikoak diren zerbaiten partaide-izatearen irizpideei jarraikiz.
Eztabaida-saioan eremu tematikoak lantzen dira, adierazpen-eztabaidaren bidez,
azkenean kontsentsura iristeko, beti ere ordezkatzen duten gizarte taldearen
planoan horrelakorik baldin badago.
Horrela lortutako testuek osatzen dute analisiaren xede izango den
material gordina. Hizketak deseraiki-berreraikitzeko prozesu bikoitzaren
ondorioz, diskurtsoaren hizkuntza, kodea edo egitura eratzen da. Horretarako,
hizketaldiak grabatu eta oso-osorik transkribatzen dira, ordena eta koherentzia
diskurtsiboari eusteko ezarritako irizpide batzuei jarraikiz.
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Adierazitako helburuak betetzeko, bederatzi (9) talde dinamika egin
genituen. Bilkuretara zortzi (8) pertsonari deitu zitzaien, kopuru hori egokiena
baita.
1. taldea.- Lehenbiziko taldea “Talde fokal” gisa (Focal group4) eratu
zen, berriemaile pribilegiatuekin (irakaskuntzako profesionalak, udaletako
euskara teknikariak, idazleak, komunikatzaileak, euskara sustatzeko herri
mugimenduen ordezkariak,...e.a.). Hortaz, euskararekin harreman berezia duten
pertsonek osatu zuten taldea, horiek baitira informazio pribilegiatua eman
diezaguketenak. Talde bakarra egin zen hiru eskualdeetarako.
Gainerako zortzi taldeak eztabaida-talde gisa eratu ziren. Hona hemen
diseinuan erabilitako kotak5:
2. taldea.- Bortzirietan egindakoa. Taldean eskualdeko udalerri
guztietako

pertsonak izan

dira.

Bi

sexuetako gazteak.

Euskaldunak,

euskaldungaiak eta erdaldunak, proportzio berean. Ikasleak edo ikasketatituludunak (edo antzeko kultur mailakoak).
3. taldea.- Bortziriak. 31 eta 45 urte bitarteko gizon-emakumeak.
Euskaldunak. Kualifikaziorik gabeko langileak edo arlo horretako langabetuak.
Eskualdean nagusi den gizarte-mailakoak.
4. taldea.- Bortziriak. 31 eta 45 urte bitartekoak6. Emakume erdaldunak.
Kualifikaziorik gabeko langileak edo langabetuak. Gizarte-maila ertainaren
barruan, erdialdean kokatuak.
5. taldea.- Bortziriak. 46 eta 60 urte bitarteko gizon-emakumeak.
Euskaldunak. Eskualdean nagusi den tipologia sozio-demografikokoak. Erdiak
nekazari-abeltzainak. Gurasoak.
6. taldea.- Baztan eta Malerreka (talde guztietan bi eskualdeetako
ordezkariak). Bi sexuetako gazteak. Euskaldunak, euskaldungaiak eta
4
.- Teknika honek, dinamika kualitatiboen taldekoa izan arren, planteamendu zuzentzailea eskatzen du. Taldeko koordinatzailea
gehiago ahalegintzen da kontsentsua lortzeko, eta taldekideek ez dute gizarte-maila jakin bateko partaide izan beharrik. Gure ikerlanari
dagokionez, talde honi esker, beste diskurtso batzuk atzeman ahal izan ditugu (agian, azaleratze-bidean daudenak), errotuen dauden gizartediskurtsoetatik bereiziak.
5
.- Taldeak diseinatzeko gutxieneko adinaren kota hamazazpi (17) urteetan finkatu da, ordura arte gazteak ez baitira gai iritziaren eta
jarreraren artean koherente samarra den diskurtsoa eratzeko. Adin txikikoek inguruko helduen diskurtsoak erreproduzitzera jo ohi dute.
Ikerkuntza kualitatiboaren esparruan urtetan egindako lanak eman digun esperientziak (taldeekin egin genuen lehenbiziko ikerlana 1981.
urtean burutu genuen, Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoaren Kabineteak eskatuta) ideia hori berrestera garamatza. Horrelako
taldeen dinamika “galdera-erantzuna” ariketa bat besterik ez da izaten, nekez lortzen da diskurtso bat eratzea eta, are gutxiago, unitate adostu
bat. Hutsune hori betetzeko, galdetegi bidezko azterketa egin zaio 12 eta 16 urte bitarteko unibertso osoari.
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erdaldunak, proportzio berean. Ikasleak edo ikasketa-tituludunak (edo antzeko
kultur mailakoak).
7. taldea.- Baztan eta Malerreka. 31 eta 45 urte bitarteko gizonemakumeak. Euskaldunak. Kualifikaziorik gabeko langileak edo arlo horretako
langabetuak. Eskualdean nagusi den gizarte-mailakoak.
8. taldea.- Baztan eta Malerreka. 31 eta 45 urte bitarteko gizonemakumeak. Erdaldunak. Langile kualifikatuak, teknikariak edo, maila
horretakoak izaki, langabezian daudenak. Gizarte-maila ertainaren barruan, goi
aldean kokatuak.
9. taldea.- Baztan eta Malerreka. 46 eta 60 urte bitarteko gizonemakumeak. Eskualdean nagusi den tipologia sozio-demografikokoak. Erdiak
nekazari-abeltzainak. Gurasoak.
Taldeak eratzeko, Baztan eta Malerrekako eskualdeak bateratzea erabaki
dugu, elkarren ondoan daudelako eta ezaugarri sozio-demografiko antzeko
samarrak dituztelako. Horrela, lanaren diseinua aberastu ahal izan dugu,
lehiaketaren proposameneko berariazko aholkuei jarraikiz. Gure iritziz, bategite
horrek ez du saturazio diskurtsiboa galarazi, inolaz ere.
Diskurtsoen azterketa ikerlan honetako erdiko kapituluan azaltzen da;
azterketa hori egiteko, bi ikuspegi osagarri hartu ditugu aintza: batetik, zonako
egoera, orohar, eta, bigarrenik, eszenatoki bakoitzekoa, tokian tokiko berariazko
ezaugarriak eta bertako taldeen berezitasunak.

3.2.- Metodologia kuantitatiboa

Biztanleen iritzi eta jokabideak estatistikoki eta analitikoki biltzeko
baliabide teknikoa inkesta soziologikoa izan da.
Bi inkesta-prozesu ezberdin garatu ditugu: bata, 12 eta 16 urte bitarteko
biztanleentzat eta, bestea, ondotik egindakoa, 17 urtetik gorakoentzat.
Lehenbiziko unibertsoari dagokionez, adierazitako prospekzio-gunearen
barruko ikastetxeetan matrikulaturik dauden adin-tarte horretako biztanle

6
.- Adin tarte honetan (31-45), bi eremuetan, taldeak bikoiztu egin ditugu, hizlariak hizkuntza bat edo bestea aukeratzeko orduan duen
jarreraren inguruko hainbat alderdi sakonkiago aztertu ahal izateko. Erdaldunek osaturiko talde hori eratu dugu erdaldun gehien biltzen
dituen adin-tartea horixe delako hiru eskualdeetan.
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guztiak elkarrizketatu ditugu. Talde horretako biztanleei dagozkien helburuak
betetzeko, galdetegi berariazkoa prestatu genuen. Ez dago, beraz, fitxa
teknikorik,

ikastetxeetan

matrikulaturik

dauden

gaztetxo

guztiak

elkarrizketatu direlako (736 inkesta). Ondoren, datuak grabatu eta talde horri
buruzko txosten berariazko bat prestatu da.
Bigarren taldea aztertzeko, txosten honen hasieran zehaztutako izaera
kuantitatiboko helburuak (funtsean, iritzi eta jarreren neurketa estatistikoa, ez
diskurtso-motan oinarritutakoa, egitea planteatzen duten guztiak) betetzeko bide
eman

digun

galdetegia prestatu

genuen.

Bigarren

ekinbide honetan,

biztanleriaren lagin adierazgarri batekin aritu gara (ikus laginari buruzko atala).
Hurrengo ataletan, galdetegia prestatzeko, landa-lana egiteko, lagina
diseinatzeko eta datuak tratatzeko erabilitako irizpide eta teknikak azalduko
ditugu.

3.2.1.- Galdetegia prestatzea
Inkesta izaera zientifikoa duen elkarrizketa gisa definitu ohi da,
informazioa biltzeko helburua duena. Helburua Azalpen Teorikoan bilduriko
hipotesiak egiaztatzea da. Gure ikerketari dagokionez, bi galdetegi prestatu dira,
unibertso bakoitzaren azterketaren oinarrizko ikergaiak bildu dituztenak.
Informazioa biztanleriaren ezaugarrien arabera bereizteko, informazioa sektorez
sektore emateko eta analisi sakonagoa egin ahal izateko, hainbat aldagai bereizi
ditugu, honako hauek, hain zuzen: adina, sexua, euskara maila eta bizilekua.
Administrazioaren beharretarako elementu tekniko egokiena osatzea
helburu, galdetegia idatzi aitzin, ikerketaren xede den eskualdeko subjektu
pribilegiatuekin hainbat elkarrizketa egin dira (izaera erdi-egituratua izan
dutenak), ikerlari taldeak zituen prospekzio kotak zabaltzeko asmoz. Talde
fokalizatua bera galdetegiak zehazkiago taxutzeko baliabide egokia izan da.
Azkenik, banatu aurretik, galdetegiaren baliagarritasun-froga egin zen
laginaren/unibertsoaren % 10ekin, egokia ote zen egiaztatzeko.

3.2.2.- Landa-lana
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Landa-lana gure taldeko inkestagile profesional elebidunek egin dute,
antzeko

lanetan

esperientzia

handikoak.

Inkestak

ekaineko

bigarren

hamabostaldian burutu ziren. Landa-laneko arduradunak inkesten % 20
kontrolatu eta egiaztatu ditu.

3.2.3.- Laginketaren alderdi teknikoak
Helduen ikerketa kuantitatiboaren parametro teknikoak ondoko taulan
laburbildu ditugu:
UNIBERTSOA

Ikerketaren xede diren eskualdeetako 17 urtetik

gorako biztanle guztiak (19.035)
KONFIANTZA MAILA

% 95,5 Sigma bi (2σ).

HIPOTESIA

P=Q= % 50

HUTSEGITE-TARTEA

± % 2,7

LAGINKETA

Eskualdearen, adinaren eta sexuaren
arabera banatua

ELKARRIZKETA KOPURUA 1.200, etxez etxe
LANDA-LANA

Taller de Sociología, S.L.ren sarea7.
Yolanda ARANA MARTINEZ

ZUZENDARITZA

Carlos VILCHES PLAZA

Inkestak ikastetxeetan banatu aurretik, bertako euskara irakasleekin bildu
ginen galdetegia betetzeko modua zehatz-mehatz azaltzeko. Ondoren,
galdetegiak haien esku utzi genituen, eskola-beharren arabera ordurik
egokienean pasa zitzaten (kontuan hartu behar da, prospekzioa ekaineko
ebaluazioaldiarekin batera egin zenez gero, ez zegoela beste aukerabiderik).
Helduen arloari dagokionez, 1.200 elkarrizketa egin dira, eskualde
bakoitzean (Baztan, Malerreka-Bertizarana eta Bortziriak) 400. Inkestak
ikerguneko herri guztietan egin dira, bakoitzaren pisu proportzionalaren arabera,
Baztango ballea osatzen duten herri eta leku guztiak barne.
7
.- Elkarrizketak egin dituen taldea honako hauek osatu dute: Marta Ugarte, Mikel Pagola, Olatz Urtizberea, Nerea Alzuart, Aintzane
Garcia, Mikel Huarte, Xabier Arbizu, Araceli Erdocia, Cristina Domeño, Oskia Gamboa, Eugenia Mayora eta Aitziber Ederra. Eskola
mailako lanaren arduraduna Mikel Vilches izan da.
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Ondoko mapan, aukeraturiko laginari dagozkion elkarrizketak zein
herritan egin diren ageri da.

Prospekzio kuantikoaren xede izan diren udalerriak

EREMU EUSKALDUNA
ZONA VASCÓFONA

Bortziriak
Arantza
Bera/Vera de Bidasoa
Etxalar
Igantzi
Lesaka

EREMU MISTOA
ZONA MIXTA
EREMU EZ-EUSKALDUNA
ZONA NO VASCÓFONA

Malerreka
Donamaria
Doneztebe-Santesteban
Elgorriaga
Bertizarana
Eratsun
Legasa
Ezkurra
Narbarte
Ituren
Oieregi
Labaien
Oitz
Saldias
Sunbilla
Urrotz
Zubieta

Baztan
Almandoz
Amaiur
Aniz
Arizkun
Arraioz
Azpilkueta
Berroeta
Elbete
Elizondo
Erratzu
Gartzain
Irurita
Lekaroz
Oronoz-Mugairi
Ziga

Bildutako datu orokorrak eta banaketa errealari dagozkionak8 (Bortziriak
+ Malerreka + Baztan) orekatzeko asmoz, eskualde bakoitzak guztirakoan izan
behar duen pisu erreala ponderatu dugu. Hortaz, eskualde bakoitzak laginean
izan duen pisu portzentuala honako hau izan da:

Bortziriak

% 41,08

Malerreka

% 23,28
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% 35,64

Eskualde bakoitzaren pisuaren eta erabilitako aldagaien araberako
ponderazioa egin ondoren, laginaren banaketa honela gelditu da:

Laginaren banaketa, eskualdearen, sexuaren eta adinaren arabera.

Osotara
428
Baztan
Bortziriak 493
Malerreka 279

Gizonezkoa
210
231
146

Emakumezko
a
218
262
133

17-24

25-39

40-60

61 +

55
90
40

104
136
80

137
151
82

130
116
77

Lagina diseinatu eta orekatzeko, 1996ko Biztanleriaren Udal Erroldako
datuak erabili ditugu, Nafarroako Gobernuko Estatitistika Institutuak luzatuak.

3.2.4.- Datuen antolamendu eta analisia
Datuen tratamendu informatikoa gure enpresak berak egin du, Barbwin
estatistika programaren bidez. Galdetegietako datuak grabatu ondotik, emaitzen
barne-koherentzia egiaztatzeko hainbat test aplikatu zaizkie.
Emaitzak aurkezteko, sarrera biko taulak diseinatu dira, zehaztutako
aldagaien arabera. Aldagai adierazgarrienak ustiapen informatikoaren “iturburu
finkoak” izan dira (13 aldagai) eta bi galdetegietako gainerako guztiekin
gurutzatu ditugu. Orobat, ikerlaneko hipotesi puntualak kontrastatzeko hainbat
taula berariazko prestatu dira.
Analisiari Ji karraturen test estatistikoa (“asoziazio-testa”) aplikatu zaio,
iritzi publikoa aztertzeko. Horrez gainera, txosten kuantitatiboan, hainbat
grafiko erantsi dira, argigarri gisa. “Cluster-en” analisirako (jarrera berdintsuak
dituzten talde homogeneoak), aldagai askotako analisia erabili da, zehazki, bi
motatakoa: korrespondentzia bakuna eta tipologien analisia. Lehenbizikoa,
neurtu nahi diren faktoreen arteko asoziazioa grafikoki adierazteko, eta bestea,
antzeko taldeak (clusterrak) osatzeko.

8
.- Aurretik adierazi dugu eskualdekako datuen konfiantza maila antzekoa izateko, 400 inkesta egin zirela eskualde bakoitzean. Horren
ondotik, emaitzen azterketa orokorra egin ahal izateko, lurralde bakoitzari biztanleen arabera dagokion pisua eman behar zaio.
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Datu basea, gainera, “Barbro” izeneko estatistika programa batean sartua
aurkeztu dugu. Programa horren bidez, prestakuntzarik gabeko erabiltzaileek,
pantailan agertzen diren jarraibideei segituz, datuak nolanahi erabili eta
inprimatu

ahalko

dituzte:

sarrera

biko

taulak,

grafikoak,

estatistika

konplexuagoak aplikatu, fitxategiko datu guztiak bereizi eta item guztiekin
gurutzatu, erregresioak aplikatu, batezbestekoak, e.a. DATAWIN material
honek eskualde bakoitzeko teknikariaren behar berariazkoen arabera lan egiteko
aukera ematen du, inolako programa osagarriren beharrik izan gabe, eragiteko
behar den programa disketean bertan azaltzen baita (egungo bertsioa Windows
95 edo hortik gorako ingurunean aplikatzeko diseinatuta dago).
Ikerlanaren eranskin batean, analisian erabilitako estatistika taula guztiak
bildu dira eta, baita ere, esku-hartze ildoak hobetzeko aholkuak. Horretarako,
aurrerantzeko jardunbidea helburuz helburu antolatu ahal izateko, emaitzak
DAFO (Debilidades y Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) matrizeko eredu
analitikoan aurkeztu ditugu. Azter dezagun, laburki, analisirako baliabide
horren erabilgarritasuna.

DAFO matrizea
Erabilitako bi galdetegietatik lortutako informazioaren azterketa eta
diagnostikoa sistematizatzeko baliabide bat baino gehiago daude. Gure iritziz,
kasu honetarako, denetan egokiena DAFO izeneko matrizea da. Horren
helburua Jarduera Sendotuak eta Ahuleziak, Mehatxuak eta Egokierak aztertzea
da (Laburtzapenean berean islatzen da aplikazioa: Fortalezas y Debilidades,
Amenazas y Oportunidades). Horri esker, ikertu ditugun eskualdeetako
biztanleekin esku hartu/komunikatzeko lan-ildoak egokiak ote diren edo
zuzendu beharra dagoen ikusi ahalko dugu.
Informazio hori ezin erabilgarriagoa izango da honako lanetan:
- Hizkuntza sustatzeko lanaren oinarrizko zutabeak finkatzea, helburuak
lehenetsiz eskaera eta beharren arabera.
- Euskararen inguruan dauden gatazka eta eskakizunei ahalik eta egokien
erantzuteko beharrezko diren jarraibideak ezartzea.
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- Baliabide eta tresnen erabilera optimizatzea, jarreren tipologiaren
arabera.
DAFO matrizearen bidezko analisiak erreferentzi marko eraginkorra izan
nahi du, etorkizunerako jarduketa ildoak finkatu ahal izateko.
Ikerketa lan honen oinarrian izan diren alderdi teoriko-metodologikoak
azaldu ondoren, hurrengo kapituluetan aurkeztu berri ditugun prospekzio lanen
emaitzak aztertzeari ekingo diogu.
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1.- Hasierako hainbat azalpen
Euskararen gaineko talde-diskurtsoak hobeki ulertzearren beharrezkoa
da, lehenbiziko analisialdian, diskurtsoak sortzen diren gizarte eszenatokian
kokatzea. Helburu hori lortzeko metodologia kualitatiboa da egokiena (batzuek
teknika honi egiturazko metodologia deitzen diote, diskurtsoaren azterketa
berau bildu eta manipulatzen duen egitura zabalago baten barrenean egiten
delako). Metodologiari buruzko atalean adierazi bezala, diskurtso erreala eta,
bereziki, birtuala aztertzeko asmoz, lehenbiziko faserako, Eztabaida taldeen9
dinamika aukeratu dugu, ondoren, azterketa kuantikoaren bidez (inkesta)
prospekzio gai nagusiaren inguruan gizarteak dituen jarrera faktiko
nabarmenenak azaltzeko.
Diskurtso ezberdinak lortzearren, taldeak antolatzeko orduan, besteak
beste, azterturiko eremuaren barreneko eskualdeen aldagaia kontuan hartu
genuen, tokian-tokian diskurtso berariazkoak sortzen ote ziren ikusteko10. Dena
den, analisia egin ondoren, garbi gelditu da informazioa eskaini diguten talde
guztien artean antzeko kontsentsua lortu dela, eskualdea gorabehera.
Aurrera jo baino lehen, praktika kualitatibo honetan erabilitako teknikaz
ohar bat egin nahiko genuke: diskurtsoa sortzeko erabilitako planteamenduaz
ari gara, izan ere, taldeko tutorea

11

deitutakoak hasieran erabiltzen dituen

hitzek dinamikaren garapen diskurtsiboa baldintzatzen dute12. Aztergaia
gehiegi zehaztuz gero, diskurtsoa berehala agor daiteke eta, gainera, analisi
fasean, hizketaldiak testuinguru jakin batean kokatzeko erreferenterik ez da
izaten. Hasierako planteamendua sobera zabalduz gero, berriz, gerta daiteke
dinamikaren garapena eszentrikoegia suertatzea.
9
.- Maila kualitatiboari dagokionez, Talde fokalak, batetik, taldeen diskurtsoak sendotu eta kontrastatzeko balio izan du, eta bestetik, lanaren
azterbideak hobeki zehazteko. Gainera, fase kuantikoan erabilitako galdetegiak prestatzeko lagungarri izan da.
10
.- Hona zer dioen Andres Davilak horren gainean: “El diseño técnico, por tanto, sería así en la investigación cualitativa el momento en el cual se
lleva a cabo el perfil y la composición de los grupos que intervienen (así como el número de ellos). Los criterios de su selección son criterios de
comprensión, de pertinencia -y no de representatividad estadística-: se refieren a los conjuntos, a su estructura y a su génesis; es decir, por ello se
pretende incluir a todos los componentes que introduzcan mediante su discurso relaciones relevantes (…). Se trata de una muestra estructural, no
estadística: es decir, con el diseño hay que localizar y saturar el espacio simbólico, el espacio discursivo sobre el tema a investigar. Por esto mismo,
en el momento del diseño técnico se intenta saturar la estructura (los lugares de enunciación de discurso)”. “Perspectivas metodológicas cualitativas
y cuantitativas en las Ciencias Sociales” in Métodos y Técnicas Cualitativas en las Ciencias Sociales, askoren artean, Editorial Síntesis, 1994,
Madril.
11
.- Jesus Ibañezek hitz hori erabiltzen du taldearen bilera koordinatzeaz arduratzen den pertsona izendatzeko (gehienetan ikerlaria bera).
12
.- “La provocación inicial del preceptor incluye dos niveles: un nivel visible, el planteamiento del tema; un nivel invisible, su inserción subjetiva
(de sus deseos y sus intereses) en la situación. (…) La propuesta del tema implica la colocación del grupo en el campo de discurso. Lo que puede
hacerse: directamente, colocando al grupo en el campo lógico del discurso; indirectamente, colocando al grupo en el campo semántico del discurso
(en un campo que lleva al discurso por un desplazamiento metonímico o por una condensación metafórica). El primer camino es el planteamiento
patente del tema, de modo que la referencia consciente coincida con la referencia inconsciente… El segundo camino es el planteamiento de un tema
que lleva al tema sin contenerlo.” Jesús Ibáñez, Mas allá de la Sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica, Siglo XXI, 1992, Madril.
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Gauzak horrela, lehenbiziko talde dinamikan honako planteamendu
zeharkako hau egin genuen abiapuntu gisa: Nola bizi zareten Baztan-Bidasoan
eta nolakoak diren hemengo biztanleen arteko harremanak. Dinamikak
aurrera eginda, zehatzago aztertu zen euskararen gaia, tutoreak proposatutako
testuinguru horren harian beti ere. Emaitza ikusita, hurrengo taldeetan ere
hasierako hizpide horri heltzea erabaki genuen, eztabaida pizteko. Euskara
solasgai zehatz gisa planteatzeko beharrik ez genuen izan, talde batean ere ez.
Horrelako dinamiketan ohikoak diren hasierako duda-mudak gaindituta,
talde guztietan lan prozesu intentsiboak suertatu ziren, probokazio berezirik
behar izan gabe. Horrek erakusten du taldekideek proposatutako gaiarekiko
interes handia zutela eta landa-lanean inplikatutako gizarte sektoreak ederki
integraturik daudela aztertutako komunitatean13. Taldeak diseinatzeko orduan
erabilitako kota batzuk zabal samarrak ziren arren, saturazio diskurtsiboa
bilkura guztietan gertatu zen.
Gizartearen deskripzioa eratzeko ardatz nagusia honakoa da: transiziozko
gizarte batean gaude, eredu soziologiko tradizionala atzean utzita, azaleratzen
ari den gizarte modernorantz. Horrek ekarri du azken urteotan herri giroko biziestilo ugari galtzea, biztanle adintsuenek behin eta berriz adierazten duten
bezala. Gizarte honetan memoria historikoak bizirik dirau, kritikoki, (eredu
hiritartuagoetan ez bezala, non ahantzi den edo gogotik baztertu nahi den) eta
hura taldekako hausnarketa-bidean jarrita, sozioanalisitik hurbil dagoen ariketa
sortzen da14.
Taldeen argumentazio guztietan azken urteotan gertaturiko aldaketa
sozioekonomikoaren diskurtsoa behin eta berriz agertzen da. Alde batetik,
naturarekiko harremanen aldaketa, harengandik urruntzen ari direla aipatuz
(oihan ustiategiak eta basogintza bera alde batera uzten ari da, auzokoen arteko
13

.- Tutorearen eta hiztunen arteko kontraprestazioak (ekonomikoa) eskaintzen duen pizgarria gorabehera. Kontraprestazio hori emandako informazioaren eta
denboraren truke izaten da. Hona zer dioten horren gainean Anselmo Peinadok eta Manuel Canalesek: “La contraprestación objetiva la relación entre ambas
partes. Si no la hay la deuda puede planear peligrosamente sobre el grupo (…) quien acude al grupo a “donar” su discurso lo hace porque se siente en deuda
(puede ser con el captador o con el orden del sentido); en tal caso, no es improbable que muestre la agresividad inherente a la donación gratuita. Pero si acude
por el placer de la palabra grupal, se resistirá a instalarse en la exigencia de trabajo que requiere el grupo de discusión. Por esto suele haber contraprestación.
Pero este punto es siempre problemático (…). Está además, el problema de cuánto vale esa palabra. Lo usual es usar formas ambivalentes (el cheque regalo) que
es equivalente de valor y a la vez, un regalo...”. “Grupos de Discusión” in Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales, askoren
artean, Editorial Síntesis, 1994, Madril.
14
.- Sozioanalisiak, gizartea ikertu eta bertan esku hartzeko praktika gisa, erreferente teoriko gutxi ditu. Funtsean, psikoanalisiaren printzipio terapeutikoak gune
mikrosoziologiko batean aplikatzeko saioa da. Hizketa liberatzeko asmoa du, egikera berri bat sortzearren eta horrek gizartearen testuinguruak aldatzeko
praktika subertsiboa eskatzen du. Taldea gogoetarako batzar kritikoa bilakatuko litzateke eta, autoanalisiaren eta orainaren eta iraganaren azterketaren bitartez,
gizartearen aldaketaren estrategia finkatuko luke. F. Guattarik dio: “…no basta con dar la palabra a los sujetos implicados -a veces es una cuestión formal
incluso jesuítica-. Además es necesario crear las condiciones de un ejercicio total, incluso paroxístico de este enunciado. El romper de hecho las barreras del
saber establecido, del poder dominante, no surge por si mismo. Es todo un espíritu científico que hay que rehacer”. Azterketa kualitatiboaren mugak
gainditzeko, T. Rodriguez Villasantek proposatzen du emandako informazioa taldeei itzultzea eta elkarrizketatzaileak eta elkarrizketatuek elkarren artean
aztertzea. Proposamen hori Ikerkuntza partehartzailearen ikuspegi praxikotik oso hurbil dago.
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elkartasunean oinarrituriko etxeko nekazaritza galtzen ari da, hala nola
abeltzaintza eta horrekin batera auzoetan mantentzen ziren hainbat ohitura eta
errito –zerri-hiltzea eta zerripuskak esate baterako- eta abar); bestetik, bizieredu industrialagoek ekarri duten aldaketa eta norberaren herritik haratago
zabaltzen zen gizarte-ehunaren urraketa15. Hori guztia kontsumo gizartean
gertaturiko atzerapen sozialaren ondorio garbia da, gizarte aktoreek eremu
publikoa utzi egin baitute gune pribatuak (norberaren etxeak) eskaintzen duen
erosotasunean eta etxekotasunean murgiltzeko.
Modernitatean irabazitakoa eta galdutakoa neurtuz gero, bigarrenak pisu
handia du aipatu aldaketaren eragileengan (gazteagoek, ordea, ez dute bere
egiten diskurtso hori, euren bizipenak murritzagoak baitira). Diskurtsoan atzera
begiratze horrek ez dakar, baina, planteamendu atzerakoirik (“lehenagoko
guztia hobea zen” edo antzeko aurreiritzietan oinarritutakoak, esate baterako.).
Aitzitik, oroitzapen haietatik elementurik afektiboenak berreskuratu nahi
dituzte, egungo gizarte ereduan txertatzeko. Modernitatearen besoetan arinki
erori ondoren, hausnarketa kritikoa dator.
Ibilbide historiko-sozial honetan, gure berriemaileen iritziz, euskara
berpizten ari da, gizarte talde jakin batek (tokiko burgesia) menperatutako
zoritxarreko iragan hurbila utzita, talde horrek esparru ofizialetik16 (publikotik)
baztertu baitzuen, are gehiago aztertutako hiru eskualde-buruetan, eta, gaur
egun, gehienek onetsi eta hitz egiten duten puntura iritsi da gure hizkuntza.
Trantsizio horretan berebiziko garrantzia izan du euskara irakaskuntza sisteman
sartzearen ondorioz sortutako efektu erreaktiboak; hasierako ikastolen
mugimenduak ekarri zuen hausturatik abiatuta, gaur egun, lege eta eskola
mailan, eskualdean indarra duen koofizialtasun araubideraino.
Aurreko hamarkadetan gertaturikoaren ondorio negatiboak gorabehera,
euskara eskola eremuan nagusi izateak ekarri duen inflexio puntu honetara
iritsita, kontsentsua honako ideia honen inguruan eratzen da: euskaldunen
unibertsoaren galerari aurrea hartzeaz gainera, hots, igoera kuantitatiboaz
gainera, hiztun berrien hizkuntza kalitatea ere hobetu da (euskaldun

15
.- Berriemaile baikorrenen iritziz, komunikabideak –Ttipi-Ttapa gehienbat- Baztan-Bidasoako gizarte-ehun urratua albaintzen ari dira, hitz horrek
bere baitan dituen muga guztiekin.
16
.- Diktadura politikoak, hala euskararen aurka zabaldutako gaitzespen kanpainen bidez, nola Administrazioaren ardura hartzeko lurralde hauetara
etorritako funtzionario erdaldunen bitartez (maisu-maistrak, mediku-erizainak, idazkariak, goardiak...), euskarari eragindako atzerapena eta ondorio
negatiboak ez dira analisitik kanpora utzi.
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alfabetatuak diren aldetik)17, baina horrek guztiak berez ekarri du euskaldun
batzuen euskara maila kaskarragoa izatea, euskararen etengabeko gazteleratze
prozesuaren ondorioz. Hizkuntz gaitasuna hobetzearekin batera bertako
euskalkia desagertu eta euskara batua nagusi izango ote den beldurra dago (eta
hori, neurri batean, errezeloz ikusten da).
Etorkizunari begira, euskarak ate eta leiho guztiak irekita dituela uste
dute solaskideek, baina arlo honetan konprometituenik dauden sektoreek
“sisteman etengabeko tentsioa” mantentzea aldarrikatzen dute, hizkuntzaren
sustapen

eta

hedapenarekin

mankomunitateak

aurrera

etengabeko

segitzeko.

ofentsibaren

Euskara

buru

zerbitzu

kokatzen

eta

dituzte,

mobilizaziorako katarsia etengabe sortzeko lanetan. Elebitasuna gizartearen
esparru guztietara hedatu behar da.
Gure berriemaileen iritziz, esperientziak erakutsi du kontzientziazioan
oinarritutako gizarte presioa mantentzen bada, prozesuak aurrera egingo
duela. Erronka nagusia zera litzateke: euskara zerbitzuen ekinbidez, euskaraz
dakiten guztiak euskaldun aktibo bihurtzea, hots, haien jokamoldea aldatzea
(iritzia jada aldekoa baita). Horren erraza eta horren zaila, aldi berean. Horrez
gainera, beharrezkoa litzateke, hizkuntzaren erabilerari buruz erakusten duten
jokamoldea dela kausa, nolabaiteko erreakzioa eragiten duten hiritar kritiko
haiei laguntza ematea (izan ere, energia pixar batek, ongi bideratuta baldin
badago, hainbat atomoren garapena ekar dezake eta, horren ondorioz, elkarren
segidako erreakzioa).

17

.- Iritzi taldeetako solaskideengandik bildutako aurreiritzi hori ikerketa kuantitatiboan konfirmatu da.
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2- Azaleratzen ari den herri-giro berria

Baztan-Bidasoako biztanleek bere buruari buruz eta inguruneari buruz
erakutsi duten konstrukzio ideologizatuak bi adar nagusi ditu, arras ezberdinak
ez badira ere: batetik, gazteena (gizarteratze bidean dagoen taldea) eta, bestetik,
helduena (talde ia-gizarteratua18). Biek sortutako diskurtsoaren komunikazioharia herri-giroak eskaintzen duen bizi-kalitatearen sublimazioa da, hirigiroaren egunerokotasun degradatuaren kaltetan. Bi taldeak harro sentitzen dira
hiriak haiengan sortzen duen anbibalentzia nahi erara erabili ahal izateaz
(askatasunaren ikurra): izan ere, hiria erakargarria suertatzen zaie kontsumo eta
aisialdirako, baina, lasaitasunari eta ongizateari begira, herria dute nahiago.
Aukeratzeko ahalmena dute eta, alde horretatik, hiritar gehienen gainetik
daude, hiri habitatean atrapaturik baitaude horiek.
Herri-giro berria izan da atal honetarako aukeratu dugun titulua, gizarte
aktore guztien diskurtsoa herri-giroaren errepresentazio sinboliko eta bizimodu
berri baten inguruan kokatzen delako, batez ere gazteen artean, haiek baitira
herri-giroaren alteraziorik handiena azaltzen dutenak, hala kontzeptuari berari
dagokionez, nola bizimoduari dagokionez.
Gazteen kolektiboaren esperientzia egoera ezberdin baten ondorio da:
orohar, hiriaren egunerokotasuna gurasoek baino hobeki ezagutu dute, askok
hirian ikasi edo lan egin izan dutelako. Horregatik, haientzat, hiriaren
erreferentea ez da ideala (hiria modernitatearen eremua deneko mitoa), erreala
baizik; hiria norberaren interesen arabera erabil dezakete eta gero, nahi badute,
jatorrizko babeslekura itzul daitezke.
Herrietako gabeziarik nabarmenena lan falta da, belaunaldi berriak
lortzen ari diren espezializazio mailaren araberako lanpostu egokiak, hain
zuzen. Nekazaritza eta abeltzaintza ez dira erakargarriak gazteentzat eta, horren
ondorioz, oso zaila gertatzen ari da familiako ustiapenen lekukoa etxeko bati
ematea. Kanpoko lanak familiarekiko loturak askatzen laguntzen du, beste
baten ekonomiaren menpe egoteak dakartzan presioa eta menpekotza

18

.- Posmodernitatearen egungo gizartean (edo nahiago baldin bada, kontsumo edo teknologia gizartean, bataren edo bestearen
nagusitasunaren arabera) Teoria Soziologikoak defendatzen du sozioalizazioa deitutako egokitzapen eta prestakuntzarako prozesu
sozial hori gizakumearen azken hatsarekin batera amaitzen dela.
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gainditzeko askatasun bideak eskaintzen ditu. Lan bilaketa horretan
emakumeek arazo gehiago izaten dituzte.
Yo esta semana he estado buscando trabajo y eso, el
mayor problema lo plantearía por ahí. Yo soy de Arantza y te
queda, la fábrica de Lesaka, ahora en verano han dicho que
van a abrir una fábrica, luego Martiko y vale.
G.D.2
Lehen nekazariak garbitzen zituzten mendi guziak.
Gaur nola diren hain gutti eta hain lanpetuak ez dute
denborarik! Baina nahi dugu turismoa eta gainerako gauzak
eta senderismoa eta hori... pues norbait enplegatu beharko
dugu garbitzen bideak, lekuak egiten, holako gauzak! Eta
horiek nork? Pues nekazarien semeak! Nork daki hobekiago,
hemengo lurraldea ezagutzen duenak baino?
G.D.9

Gaztaroaren puska handi batean familiaren etxean bizitzea ez da
kuestionatzen19. Lan bat izanda, zilegi da etxean bizitzea, are baserrian ere.
Lanetik ateratzen den sosarekin “gutizien” mundua betetzen da (aisialdia eta
norberaren kontsumorako gaiak); mantenu gastua gurasoen kargura izateak ez
omen du ardura20.
- A mí también me pasa un poco en la línea de ella. He
estado en Pamplona 4 años, he estado estudiando, en prácticas
y cosas y he estado muy agusto pero llevo ya cosa de un año
aquí y ya me he dado cuenta que soy más de pueblo que las
amapolas.
- Yo tenía miedo, yo cuando vine de Pamplona sí que
tenía miedo porque te metes otra vez en el rollo de casa y en mi
caso en concreto soy de caserío… Luego es diferente, cuando
vienes de allí, si ya vienes con algo de curro pues parece que es
más fácil hacerte huecos, digo huecos a nivel familiar, como ya
estás currando, como no chupas del bote pues puedes ir
haciendo cosas.
G.D.6

Norberaren bizitzaren inguruko lehenbiziko argumentazio ildoa lanaren
inguruan eratzen da eta, ondotik, ibilgailuaren beharra agertzen da jarraijarraian diskurtsoaren katean (autonomiaren eta mugitzeko ahalmenaren ikurra,
baina, aldi berean, arriskua dakarren gailua, gazteeentzat batez ere). Askatasun
egarriak (independientzia) ibilgailuak asebetetzen du, hau da, autoa duenak
ingurunetik (etxekoengandik, baserritik, herritik edo eskualdetik) nahi duenean
19

.- Bikotea gurasoekin batera bizitzea, ordea, ez dago hain onetsia. Gauza bera gertatzen da bi belaunaldien lan eremuak bereizteko
beharrari dagokionez: gazteek ez dute etxeko ustiapenean lan egin nahi gurasoen aginduetara.
.- Bartolomé de Carranza Fundazioak Nafarroako gazteei buruz 1998. urtean egindako ikerlan kuantitatiboak joera hori aurreratu zuen:
lana ez da familiaren ingurutik “ihes egiteko” bidea, 70eko gazteen pentsamoldean ohi bezala, baizik eta aisialdi eta kontsumora iristeko
baliabidea. Familiaren inguruan aski ongi bizi direnez, ez ohi dute amaren habia uzteko presarik batere.

20
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urruntzeko ahalmena du. Jokabide horren sendogarri, adierazten dute
eskualdeko herri batetik bestera edo inguruko hiri erakargarrietara joateko
garraio publiko iraunkorrik ez dagoela.
Luego otro problema que veo, los que somos de
Arantza, que tienes que tener vehículo propio porque no está
comunicado, no hay autobuses. Aquí igual en Bera, pocos pero
hay.
G.D.2
Gero, gazte-gazteak ere, kotxea dutenak eta... paratzen
dituzte poliziak edo goardia zibilak alkoholemia eta historiak,
baina ez dute autobusa bat edo jartzen, bestela egin behar dute
dedo gaizoak... Edo multa bat jartzen diete edo dedoz ibili
behar dute eta ez dakit nola dagoen dedoz jartzea, ni ez nago
alde.
G.D.7

Herriko bizimoduak eskaintzen duen kalitatearen beste erreferente bat
harreman

pertsonalena da.

Hurbilagoak dira, etxekoagoak,

batzuetan

askatasunerako muga ere izan arren, komunitateak gazteengan egiten duen
zuzeneko gizarte kontrola dela eta. Dena den, arazo horrek ez ditu gazteak
sobera kezkatzen.
Ostatua da gazteen biltoki publiko nagusia, norberaren etxearen ordezko
egonlekua. Herri koskorretan guneak bereiziagoak daude, tribuen antzera, talde
bakoitzak bere estiloa mugarritzen duen gunea bereizten baitu. Herri ttikietan,
ordea, gazteak hurbilago daude elkarrengandik, eta ostatu gutxi daudenez,
askotan guneak konpartitzen dituzte. Esan liteke herri txikiek gazteak batzen
dituztela eta handiek, ordea, taldekatzen. Ostatuaren partez, asteburuetan, kirola
da aisialdi lasai baterako dagoen alternatiba ia bakarra.
- Si organizamos algo sí, pero si no, solemos estar en el
bar. Vas a tu bar, que cada cuadrilla tiene el suyo propio, más
o menos, es como su segunda casa y estar ahí.
- En Bera ya está Errekalde, Puy… y eso marca
mogollón, marca una pasada.
- En Arantza no. Hay cuadrillas pero el bar en el que
más estamos, solemos estar ahí todos y si viene otro de otra
cuadrilla también.
- Cuando surgió la gazte asanblada, cuando nos
reuníamos peña de distintas cuadrillas pues al final, ahora no
tengo que tener ni cuadrilla, voy y con la gente que está pues
estoy. No son tus amigos del alma pero bueno, puedes… ya las
cuadrillas no son grupitos, son todo uno.
G.D.2
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Gazteagoek, ordea, etxe zuloan gordetzeko joera handiagoa dute;
telebistak, bideoak, bideokontsolak, ordenadoreak... herri-giroko gaztetxoak ere
harrapatu dituzte. Kaleko esparrua gero eta arrotzagoa zaie21, eta horretaz
ohartu dira bai anai-arreba zaharragoak, bai gurasoak. Dena den, batzuek zein
besteek aitortzen dute gaur egun denak direla kontsumoko gizartearen morroi
eta komunikabideek ezartzen duten kultur eredu globalak indibidualismora eta
euskaldunen

idiosinkrasiaren

barren-barrenean

ziren

hainbat

balore

abandonatzera eraman dituela (elkartasuna eta urkoarenganako laguntza, esate
baterako, Euskal Herriko gizarte tradizionalean hain sustraiturik zeuden
baloreak).
- Mi hermano mismo, con los 14 años que tiene, “yo
una bicicleta”, le han comprado este año, estuvo dos semanas y
luego vio en la tele el no se qué del play station, no se qué y
adiós y se mete en casa y no sale. Yo a sus años, antes salíamos
con los amigos, cogíamos la bicicleta y nos perdíamos en el
monte y ahora no veo como antes, los amigos se ha perdido.
- La semana pasada, organizaron los de Herriz Herri,
era una opción para los jóvenes, para los que quieran conocer
el valle de Malerreka y creíamos que se juntaría la gente y
jóvenes contados. Luego decimos que no se hace nada, de
tiempo libre y ocio que no se hace nada y organizamos aquello
y luego no aparece la gente.
G.D.6

Gazteen mugimendua, orohar, geldi samarra egon arren, nolabaiteko
mugimendua antzematen da: gazteen diskurtsoak konpromisora, inplikaziora
itzultzeko eskatzen du, maila teorikoan behinik behin, ez baitute nahi Udalak
kultur ekitaldi eta festa guztiak antola ditzan. Herrietako festetako programen
prestaketak ekinbidea eta mobilizazioa berreskuratzeko bide eman dezake, izan
ere, inor ez da antolatzen diren ekitaldietara joaten eta, azkenean, gazte guztiak
ostatuetan biltzen dira.
Kultura nagusiak, bestalde, hainbat moda ezartzen ditu, baita musikari
lotutako estetika eta gustuak ere; asteburuetan, herrietako ostatuetan “bakailao”
musika nagusi izatea horren guztiaren adibide garbia da. Kultura globalizatua
bertako kulturari lotutako garapen artistikoa mugatzeko elementu bat da.
Al final es lo que hablábamos antes, que también tiene
su influencia en la organización del euskera; el bacalao, por
ejemplo, porque nos meten una idea y venga, yo a mí, me
casaré, tendré hijos y punto y ya me olvido de todo lo demás,
21

.- J. Ignacio Ruiz de Olabuenagak azaltzen du kaleak gazteen eremua izateari utzi diola eta, azken urteotan, jubilatuek hartu dutela haien
tokia. Horren ondorioz, ohiko gaztetxo taldeak ordezkatu dituzte hainbat udalerritan.
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del euskera, de la ayuda al tercer mundo, me olvido de todo y
yo a lo mío, mis juergas y mi vida y punto y me olvido de todo
y esa solidaridad con la sociedad y con los temas culturales
pues se ha perdido. También influye lo que nos traen de fuera.
G.D.6
- En Bera por lo menos hay, es una pasada lo que hay.
Yo suelo ir a las reuniones de Kultur Batzordea y es una
pasada todo lo que se hace.
- En Bera somos super pasivos, por ejemplo para ir a la
Kultur Etxea tiene que ser una cosa que te llame mucho
porque si no…
G.D.2

Gurasoek inguruneaz egiten duten deskripzioa, hasieran, ikuspegi idiliko
batetik egituratzen da, baina, bigarren hausnarketa maila batean murgilduta,
beste toki batzuetara (lanera, ikastera edo aisialdira) joateko ibilgailua
edukitzearen beharra kontuan hartzen dute. Izan ere, gurasoak dira
“errepidearen sindromea” dela kausa, gehien kezkatzen direnak, bi aldetako
ardura baitute, beraiena, seme-alabak txikiak direnean, eta seme-alabena, hauek
gidari izatera igarotzen direnean. Gipuzkoako “Topoaren” gisako irtenbide
seguru baten beharra behin eta berriz aipatzen dute Bortzirietako biztanleek.
Ez dakit niri iruditzen zait, batzuetan positibo da, oso
positibo baina baita ere negatibo bastante herrietan bizitzea.
Adibidez umeak dituzunean, kozkortzen dira, ja estudioak,
kanpora egin dute, ja hasi behar zara... pues yo que se,
autobusak que si kotxe que si ez dakit zer... . Badira peligroak,
badira prokupazioak badira...
Hombre, gero baduzu pues lasaitasuna. Baino, hori
segun. Gero, nahi baldin baduzu mugimenta pixka bat pues,
kanpora atera behar zara, pelikulak ikusi edo nahi baldin
baduzu, ez dakit, besta...
G.D.5

Ingurunea pribilegiatua da, isolatua, hala behar denean, baina, aldi
berean, kontsumotik, hondartzatik, menditik eta Irungo, Iruñeko edo Baionako
hirikume batek dituen gainerako beharkizun sozio-kulturaletatik hurbil. Gauza
guztiak eskura daude, garraio pribatuak bermatzen duen erosotasunaren mugen
barrenean, beti ere. Gainera, herrian bizi izanda, hirietan baino gutxiago
kontsumitzen dela aitortzen dute batzuek.
Además lo bueno de aquí es que al no tener de todo
como en una ciudad pues está la posibilidad de poder ahorrar
un poquito y el día que vamos a una ciudad, podemos disfrutar
de lo que hay en la ciudad, pues ir al cine o ir de compras y
todo eso, sin embargo en una ciudad se vive mucho más al día,
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se gasta más dinero y al tener de todo pues ya, no sé, estas con
los fondos del bolsillo bastante…
G.D.8
- La gente cambia, ya no va de poteo, igual ya no va
tanto de cena, se emplea más en viajes, se va al extranjero o a
la nieve; hay mucha gente que va a esquiar a la nieve, antes no
iba nadie a esquiar a la nieve, iban cuatro privilegiados y
punto, ahora va todo el mundo.
- Si quieres ver gente tienes que ir o a Hondarribia o
a…
- Probablemente vas allí y te encuentras a la gente de
aquí.
G.D.4

Autoaren kultura erabat nagusitu da. Gauzak horrela, berriemaile batzuek
herrikide zenbaiten jokabidea salatu dute, herriko eskolara seme-alaben bila
joateko ere, autoa hartzen baitute.
Gurasoen dinamiketan beste gai interesgarri bat mahairatu zen; hots,
gazteek sufritzeko duten ahalmen eskasa, gurasoengandik dena egina aurkitu
dutelako.
Eskola prestakuntza hobea dutela aitortzen dute, adimeneko gaitasunak
hobeki garatu dituztela eta egungo gizarte konplexuan bizitzeko prestatuagoak
daudela. Baina, eszenatoki konplexu batean jarrita, nor baino nor, familiaren
laguntzarik gabe, ez dakite nola jokatuko luketen. Oso guraso babesleak izan
direla aitortzen dute, haiek izan ez zutena eman baitiete seme-alabei, eta hori
belaunaldi oso baten ezaugarria da.
Gu baino hobeki prestatuak daude, denak ez baino
aunitz bai, kapazidadea ere badute, baino sufritzeko denboran
ez dakigu noraino. Hori da balorea-eta bezala: frogatu
ondoren. Batek ez daki noraino kapazidadea duen proba egin
arte. G.D.9
- Bai, asperturik gelditzen dira denetaz eta ia gaudela
komodidade batean... Nik erraten dut orain, nik ez dudalakoz
izan! Gu jaikitzen ginen, denak ematen ziguten guri lana....
- Guk ere egin ditugu gure juerga handiak, gure
bestak, baino gero biharamunean bagenekigun lanera joan
behar genuela, edo gure pezetak irabaztera, ez zela etxean
eskatu, ama, eman eta kitto. En kanbio, orain...
- Ume askok badute denetikan. Nahi badute dantza
egin, dantza. Nahi badute piszinara, nahiz igual urrutixeago,
baina kotxearekin hartu eta eramaten ditugu. Gero igual
hasten dira: ni borratzen ahal naiz dantzatikan? Pues bai.
Bertzea, ni ere bai? eta ni ere bai? Bai, Narbarten ailegatu zen
bat erraten ia borratzen ahal zen eskolatikan.
G.D.7
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naturarekiko

harremanetarako balore tradizionalak galduz gero, haren hondamendia etor
daitekeela gogorazi digute. Basoak eta labore-lurrak zaintzeko gazterik ez bada,
naturak bizi-iturria izateari utziko dio, adiera zabalean. Puntu horretara iritsita,
izadia hondatzen da, herritarrak ingurunetik aldentzen dira, utzikeriak eta arreta
faltak naturaren hondamena ekar dezake. Berrogei urtetik gorako nekazariak
kezkati daude, eskualde honetako ingurumenaren etorkizunari begira.
Izadiarengandik urruntzearen diskurtsoa da honakoa, industrialismoak eta
kontsumo gizartearen ondoriozko bizi-estilo berriek bultzatua. Printzipio horien
aurrerapena teoria marxistan azaldu ziren aspaldi.
- Orduan, herriak nekazari bizimodua galduz doan
herrietan delikuentzia gora doa. Delikuentzia erran nahi dut,
mendietan suak eta holako gauza horiek denak. Orduan,
batzutan igual ez delinkuentzia intentzionatua. Bakarrik
holaxe, ia bertze munduan bezala ikusten ditu, aise urrunago,
lehen zuzenki ikusten zituenak. Lehen kontsideratzen zen
mendi batean beharrezkoa genuela ezkurra aziendarentzat,
gaztainak jendearen kontsumorako, egurra ere bai su egiteko,
materialak, itzelak humedadean jartzeko, erosioneak
ebitatzeko, gauza horiek denak, denak zuzenki ikusten
genituen, beharrezkoak ikusten genituen, eta batzuetan
astakeria batzuk egiten ziren, joaten zelarik garbitzera eta sua
egitera, baina gehienean franko ongi kontrolatuz mantenitzen
ziren.
- Eta gainera erraten da errango dena, bueno
nekazaritza galtzea nahi baldin bada, sar gaitezen turismora,
baina gure ingurugiroko ordena hori eta apainketa hori eta
dena nekazariek egin behar dute. Orduan hori galduko balute,
sasiak goratuz, eta holakoak, oihanak galduz eta horiek
denak, orduan egun batean ailega daiteke turismoari ere zer
eskaini artio, sasia? azkenean hori ere galduko da.
G.D.7

Turismoari

herri-giroari

loturiko

izadia

saltzen

baldin

bazaio,

beharrezkoa da ingurunea zaintzeko politikak garatzea, negozioa sortzeko
zeharkako baliabide gisa sikiera.
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3.- Modernitateak ekarritako aldaketa
Ikerlan

honen

berariazko

helburua

ez

izan

arren,

gizartearen

errealitatearen interpretatzaile garen aldetik, Baztan-Bidasoako gizarteak
jasandako aldaketari buruz gure berriemaileek eskaini diguten diskurtso
aberatsaren gainean hiruzpalau iruzkin egin beharrean gaude. Izan ere, oso
diskurtso interesgarria da, talde ezberdinen argudioak harilkatuz, gizartean esku
hartu behar duten teknikari guztien lan praktikorako oso erabilgarria izan
daitekeen eskema bat osatzen delako, parametro generikoetan behinik behin.
Ondotik emango dugun eskeman ikusten den bezala, modernitateak herrigiroaren eszenatokiko gune guztiak eraldatu ditu.
Kultura tradizionalaren ordenan eta egonkortasunean oinarrituriko
gizarte baten ondotik, gizarte irekiago bat etorri da, behin-behinekotasunean
oinarritua, gizarte talde guztiei aldaketa ekarri diena, hala bizi-estiloari
dagokionez, nola pentsamoldeetan, soziologiaren aldetik garrantzitsuagoa
baita. Gizarte klaseak taldekako bizi-estilo ezberdinetan sakabanatu dira.
Gizarte mugikortasuna herrietara ere hedatu da. Kontsumoak gizarte
estatusaren ezaugarriak finkatzen ditu (gizarteratu eta hierarkizatzen du).
Nafarroako

herrietako

estereotipoen

ordez

(hots,

elizkoitasuna,

kontserbadorismoa, ikuspegi mikrosoziala, herrietako mitoak, jai-giroaren
konfigurazioa...), kanpotik –globalizaziotik- datozen beste eredu batzuk
finkatzen ari dira. Horren ondorioz, berregituratzen ari den diskurtsoan kultura
tradizionalaren hainbat elementu (kultura tradizionala adiera zabalean hartuta)
eta modernitatearen ezaugarri berriak nahasten dira. Aldatze bidean ari den
prozesu dinamiko batean gaude murgilduta eta prozesu horrek, jakina,
euskararen mundua ere ukitzen du (txosten kualitatibo honen amaieran,
hizkuntzaren gainean azaleratzen ari den diskurtso berriaren inguruko
hausnarketa proposatzen dugu). Orain arte aipatu ditugun alterazio horiek
ondoko eskeman laburbildu ditugu:
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Aldaketa soziala Modernitatean

Bizi-estilo berriak

Gizarte tradizionaleko estereotipoen haustura

Euskaldunen eredu ideala hautsi da:

Ideologia

• Herri giroa nekazaritzarekin identifikatzea
• Erlijiosoa
• Kontserbadorea
• Mikro-mundua
• Berekoia
• Transzendentzia
• Mitoak
Lanbide berriak
Aisialdia

Bizi-estiloen dibertsifikazioa

Gizarte-mailak
Laikotasuna
Adina
Familia
Kultura

Hirikoa

Herri giro berria

Erlijioa

Modernitateak familien eta herrien artean bizirik zeuden harreman asko
urratu ditu. Tokiko komunikabideak (batez ere Ttipi-Ttapa) urratutako gizarteehun hori berregiten ari dira, biztanleen arteko harreman birtuala sortuz.
Herrien egunerokotasunari buruzko informazio iturri nagusiak dira. Haiei
esker, udalerri bakoitzean gertatzen denaren berri izaten dugu, antzina bezala,
eta, are gehiago, eskualdeko familien gertakari garrantzitsuak jakinarazteko
komunikazio bide bihurtu dira.
Antzinako gizarte ospakizunak (erromeriak, festak...), baserriak eta
herriak oinez zeharkatu beharraren ondorioz ohikoak ziren solasaldiak, familia
zabalak eskaintzen zuen laguntza... hori guztia galdu da, errepide berriengatik
eta autoaren gehiegizko erabilerarengatik, batez ere. Pertsonen arteko
harremanak urrundu dira eta, horrekin batera, nortasun kolektiboa ere galdu da
adinekoen iritziz.
- Nik ikusten dut gehiengoak, gizartearen gehiengoak,
berak erran duen bezela, bere etxean, bere familiarekin,
familia hurbila eta baita ere piska bat zabalagoarekin, eta
bizilagunekin mugitzen dela. Eta gero nere herrian eta
ikusten dut ingurukoetan ere, badago bertze jende multzo bat
irekia, elkarteetan dagoena, parrokian dagoena, ikastolan
dagoena, ehiza elkartean dagoena, eta hori izango zen ehuneko
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hogei edo holako zerbait. Eta gero bertze larogei horietatik
pila bat ateratzen dira afaltzera edo pote bat hartzera edo hola,
eta gero beste batzuk inoiz ateratzen ez direnak eta baserrian
bizi direnak edo etxean, holako zerbait.
Lehenago, ni oroitzen naiz beti nere aitaz eta horrela,
harrapatzen zuten norbait eta orduan solasean aritzeko ez
zuten deus ere beharrik. Tar, tar, tar, aritzen ziren solasean
eta beti gauza beraren gainean, baino beti solasean aritzen
ziren. Gaur dena presaka, etortzen gara, goizean lanera joan,
etxera etorri, zerbait egin eta lotara. Ez gara inoiz ere kanpora
ateritzen.
- Zuk oinez etorri behar zenuen, eta oinez etortzean
bazenekien etxe hartan nor bizi zen, eta harekin solas egiten
zenuen pasadatik. Orain pasatzen zara kotxean eta adios! Hori
galdu dela? Bai!
- Eta lehen bazekiten txoko guziak. Non bazkaldu, non
merendatu, non jan urdaiazpikoa arrautze prejituekin, eta
han topo egiten zuten bortz herrietako bertze jendeak. Eta gero
harreman handia zen Oiartzunekin, eta gero baita ere Sara
aldearekin. Eta kontaktua zen zuzena. Orain berriz daukagun
harremana, nere ustez, da askoz ere diferenteagoa.
- Bai. Ttipi-Ttaparen bidez edo telebistaren bidez, edo
bileretan elkartzen garelako...
G.D.3

Gizarte tradizionalaren krisiaren ondorioz, emakumeak, familiaren
euskarri gisa, betetzen ohi zuen eginkizuna ere aldatu da. Emaztekiak etxetik
kanpora lan egitearekin batera, hainbat berrikuntza etorri dira etxeetara: etxeko
lanen aldaketa, seme-alaba gutxiago izaten dira, seme-alaben heziketa
irakaskuntza sistemaren esku utzi da, generoen arteko harremanetan
berdintasunera eta askatasunera jotzen da, matriarkatuan oinarrituriko sistema
ere aldatu da...
- Nik uste... bueno nik Lesakan azkeneko hogei urte
hauetan ikusi dudana izan da eragin handia izan duela
emakumea etxetik kanpora lanean haste horrek. Neretzat, eh!
Gehienbat ikusi nuena izan zen amak izaten ziren aunitzetan
gauza aunitzetaz arduratzen zirenak, nahiko denbora izaten
zuten eta denbora hori eskaintzen zuten gizarteko gauza
horietara. Eta emakumeak agian Lesakan aunitzek lan egiten
dute eta denbora hori orain ezin diote dedikatu lehenago
bezala, denbora hori ezin dute dedikatu! Orduan, piska bat,
aldaketa... niretzat egoera sozial horrek aunitz aldatu duela
gizartean. Nik agian horri botako nioke aitzakia.
G.D.3

Kontsumo gizarteak eskaintzen –ekitaldien- saturazioa ekarri du.
Prestakuntza arloa ere kontsumo-gai bihurtu da. Berriemaile batzuek adierazi
dute azken urteotan gertatzen ari den etxera-biltze hori

gizartean dagoen

makro-eskaintzaren ondorioz etorri dela; izan ere halako eskaintza dago non
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haurrek eta gurasoek asteburuetan etxean gelditzea erabakitzen baitute, estresak
jota; haurrek astegunetan eskolaz kanpoko hainbat ekintzatara joan behar izaten
dutelako eta gurasoek, lanaren ondoren, seme-alabak toki batetik bestera
eramateko taxista lan nekagarria egin behar dutelako. Kasu askotan, gurasoak
etxetik ateratzeko bide bakarra seme-alaben ekintzak izaten dira.
Ekintzak ere bai. Udalak ekintzak egiten ditu, eskolak
ere bai, guraso elkarteak, gero bertze aldetik Decatlhon edo
Alcampo eta holakoek ere... mundu guziak antolatzen ditu
gauzak! Eta haurrak ja... esaten dizu nik etxean egon nahi dut.
Eta gero beti kanpoan ere, gure kotxe hauekin, erostera eta
lanera eta bilerara, pues gustora egoten da etxean, eta etxeak
oso komodoak, agitz komodoak dira, eta badugu etxean
denetatik eta badugu kalefakzioa eta badugu kafesne goxo bat
hartzeko agitz gustora eta itxitzen gara piska bat gure etxera
ere.
G.D.3
- Ze ari gara, europeizando, guztiok ari gara
europeizando.
- De todas formas nik uste dut, dena baita ere, bueno,
akuditzen dugula, niri iruditzen zait, igual deskuidatua nago,
baino... akuditzen dugula, gauza aunitzetan, seme-alabak parte
hartzen duten gauzetan,.... aparte ez zaigu interesatzen.
G.D.5

Ekitaldiak

iragartzeko

erabiltzen

diren

baliabideei

dagokienez,

informazio iturriak berraztertu beharko liratekeela azaldu dute talde aunitzetan.
Tokian tokiko komunikabideak oso baliagarriak dira horretarako, are gehiago
bertako telebistak. Kartelen bidezko sistema gainbehera dago, gero eta gehiago
jartzen direlako. Inor gutxik irakurtzen ditu. Iritzi horiek euskarazko
programazioa ere ukitzen duten neurrian, hausnarketarako bidea ireki beharko
luke, baliabideak optimizatuko badira. Biztanle batzuek topaguneetan panel
monografikoak jartzeko aukerabidea proposatu dute. Bestalde, dirulaguntzen
menpe ez dauden talde/erakunde indartsuen jokabidea kritikatzen dute, oso
publizitate gutxi egiten dutelako.
Cererna-Garalur edo Bertiz, eurek, nola gobernutikan
ailegatzen zaien dirua, antolatzen dute eta ez dute egiten
propaganda bat ere. Adibidez, hogeita zortzian, joan den
hilabeteko hogeita zortzian, bazegoen Lesakan eh, Oskorri. Ez
nuen ikusi paper bat ere.
G.D.5
Yo creo que una parte es la forma en que se informa,
que es lo que hemos comentado antes que hay cincuenta mil
carteles y no los miramos, y otra puede ser también que la
gente está desinteresada por las cosas, que a lo mejor se centra
más en su vida y en sus historias y lo de lo demás pasa, o bien
porque tiene el trabajo que le ocupa mucho tiempo o tiene más
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de un trabajo, pero yo a lo mejor quizás, primero
empezaríamos a ver cómo informamos o cómo damos a conocer
todo lo que va a haber.
G.D.4

Eskualde bakoitzak komunitatearen kontzeptua noren edo zeren inguruan
egituratzen duen gaiari helduz, argi dago Baztan eta Malerrekakoen arteko
diskurtsoa hurbilagoa dela; bien arteko harremana estuagoa da. Bortzirietakoek,
aldiz, Baztan-Malerrekara begiratu ordez, Gipuzkoa aldera jotzen dute,
hurbilago dagoelako eta zerbitzu gehienak, saltoki handiak eta aisialdirako
guneak hantxe dituztelako. Nolanahi ere, denek onartu dute errepidearen
konponketari esker, alde batekoak, eta Belateko tunelari esker, guztiak,
Nafarroako hiriburutik hurbilago sentitzen direla, fisikoki behinik behin.
Hizketaldietan Iruñarekin duten harreman administratibo birtuala ageri da
(harreman faktikoa da gainera), gaitzetsitako zerga sisteman zentratua (Foru
Ogasuna).
- Yo Baztan lo veo bastante lejano, no conozco.
- Desde Bera yo pienso que nos movemos más hacia
Guipúzcoa que hacia abajo.
- Además a mí me tira más ir a Irun que a Elizondo.
Yo lo conozco porque estudié allí, en Lekaroz, pero no me
atrae nada.
G.D.2
- Bueno, Arantzak adibidez Sunbillarekin badu
harreman handia, mendian bertzaldean baita.
- Baino nik uste dut hor aunitz markatzen duela gu
Gipuzkoatik askoz ere hurbilago gaude eta joera handia dugu
Gipuzkoara joateko, ikastera, medikutara, ospitalera...
Baztangoak, aldiz, Baztan edo Iruñera.
- Eta gero Maldaerreka alde hori zentratzen da nahiko
Donezteben, inguruko herri guzi horiek, baino horiek ere
joera dute Iruñera.
- Nik uste dut bizia Gipuzkoan egiten dugu, bueno zati
handi bat. Erosketak direla, jantziak, mila gauza, nik uste dut
Iruñara inpuestoak uztera. Ez gara ezertara joaten! Bueno,
agitz gutti.
G.D.3

Taldeetan bildutako diskurtsoen arabera, orografia komunitateak
bereizteko elementua da, oraindik ere. Gaur den egunean, noranahira bidaiatzea
eskura dugun gizaldi honetan, ondo-ondokoa arrotza bihurtu zaigu.

4.- Euskararen paisajea
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Txosten kualitatiboaren hasieran adierazi dugun bezala, dinamika
guztietan garbi gelditu da azken urteotan euskararen paisajea garbiago ageri
dela (hala kualitateari nola kantitateari dagokionez), baina sektore bakoitzak
adierazi dituen diskurtso-lerroen aberastasuna ikusita, atalez ataleko analisia
egitea erabaki dugu.
Izan ere, herri txikiak, handixeagoak, esparru publikoa, esparru pribatua,
familia, kalea, udala, saltokiak, Eliza, ikastetxeak, gizarte aktoreak... gune
bakoitzak kondentsazio kromatiko berariazkoak ditu eta guztiek batera osatzen
dute euskararen paisajea. Euskararen edo gaztelaniaren nagusitasuna hainbat
faktoreren araberakoa izaten da. Dena den, kontsentsua ideia honen inguruan
lortu da: gaur egun ia ezinezkoa da euskaraz bizitzea. Arantza da iritzi horren
aurkako elementu bakarra. Herri hori mitifikaturik agertzen da, euskaldunek
segitu beharreko erreferente eta eredu gisa.
- Bueno, nik Lesakan errango dut ni gaztea
nintzenetik orainera diferentzia handia dago; euskara gehiago
aditzen da. Nik gazte garaian harremanak nere ikaskideekin
erderaz nituen eta ederki kosta zitzaidan gero harreman
horiek euskarara pasatzea! Baino, gaur egun, nik uste dut,
kalean aunitz aditzen dela euskaraz. Eta horretan bai
diferentzia dagoela Maldaerreka eta horiekin. Horiek askoz
ere erdaldunagoak dira gu baino.
- Bai, Doneztebe penagarria da!
- Doneztebe bai. Eta Elizondon bertan.
G.D.3

Hona hemen taldeetan nabarmen-nabarmen ageri den beste iritzi bat:
“errepide

nazionalen”

ezker-eskuinetako

bazterretan

dauden

herrietan

nabarmenagoa da gaztelaniaren indarra.
Gaztelaniaren erabilera garai batean pertsona jakin batzuekin hartutako
ohituraren ondorio da. Elebiduna izan arren, erdaldun gisa kodifikaturik dagoen
pertsona batekin erabiltzen den harreman hizkuntza aldatzea zaila izaten da. Bi
pertsonaren arteko eskola harremana gaztelaniaz gauzatu baldin bazen,
etorkizunean, hizkuntza horretan mintzatuko dira. Jarrera eta kodea aldatzeko,
kontzientziazio maila altua behar da.
- No, no justifica nada pero son costumbres. Si tu a uno
habitualmente le hablas en castellano, aunque sepa euskera no
vas a cambiar.
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- Además si estás acostumbrado a hablarle desde un
principio en castellano, luego se te hace incluso raro, como al
revés, si estás acostumbrado a hablarle en euskera luego se te
hace raro.
- Aun y todo cuando hablamos en euskera hablamos
cada vez peor. Yo creo que cada vez con más palabras cogidas
del castellano, más expresiones. Yo misma lo noto.
G.D.2

Bestalde, talde guztien diskurtsoaren substratuan ageri da, sarreran
adierazi dugun bezala, adinekoek euskaraz mintzatzeko duten beldurra, aurreko
erregimen politikoak ezarritako errepresioarengatik eta, halaber, tokiko
burgesiak bultzatutako moda-bizimodu erdaldunek izandako eragin negatiboa.
- Nire irudiz, hor, hiru lau gauzak galdu dute eta ez
dakit zein ordenatan erran baino... Bat: diktadura denboran.
Bigarrena: informazione publikoak, erradioa eta telebisionea
eta guziak denak. Eta hirugarrena industria. Industria
tokitan puska handi bat galdu dute eskuara. Eta gero...
herrietako bizimodua aldatzeak. Nekazaritza galtzeak, horrek
ere negatiboa ekarri du.
G.D.7

Aiton-amonengandik hainbat ixtorio jaso dira, euskaldunak lotsarazteko
antzina erabilitako tekniken erakusle garbiak direnak eta, gaur egun, oraindik
ere, memoria kolektiboan dirautenak. Gazteek ere antzeko kontakizunak dituzte
gogoan, boteredunek erakutsitako aurreiritzi etnozentristaren erakusgarri,
gaztelania euskara baino kultuagotzat hartzen baitzuten. Haurrei gaztelania
barneratzeko gunerik egokiena eskola izan zen, dudarik gabe. Nolanahi ere,
egun diskurtso hori gainditua dago, “ageriko” planoan behinik behin,
mikrotalderen batean “ezkutuko” aztarnak gelditzen badira ere.
-Mi amatxi me contaba que antes la gente solía hablar
solo… hablaba en castellano porque pensaban que era mucho
más culto, de más nivel, y solo hablaban en euskera con los
niños pequeños o con los perros.
- Hay mucha gente que se siente, yo he tenido desde
pequeña alguna experiencia, yo siempre me sentía ridícula y
me hacíais sentir ridícula, me acuerdo en el autobús, nos
montábamos, ya habíamos bajado del monte a coger el autobús,
no sé, nos humillaban porque veían que el castellano era más
nivel.
En la época de mis padres o de mis abuelos, hablaban
con los críos porque era más culto y porque también estuvo
perseguido, porque había mucho miedo. Mi madre por lo
menos dijo que pasaba miedo hablando en euskera en algunas
zonas. Luego los jóvenes de ahora cogieron que creían que
hablar en castellano era más no sé qué.
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- Yo he conocido gente que a sus hijos no les han
enseñado a hablar euskera en casa no sabiendo casi castellano,
simplemente por pensar que serían mucho más que los demás.
G.D.2
- (...) Gure denboretan zaila zen, gaten zinen eskolara
eta euskaraz ez zizuten uzten. Es ke nola zigortzen zintuzten
euskaraz somatzen bazintuzten! Guri, Jesus! Sumatzen baldin
bagintuzten euskaraz zigortzen gintuzten.
G.D.9
- Nik amari aditzen nion, Bera adibidez, ez orain,
gerra baino hagitzez lehenago ere arront erdalduna zen Bera.
Zertaz? Zertaz Berako burgesia, adibidez nor errango nizuke
nik, pues Baroja eta ez dakit nor, denak erdaldunak ziren. Eta
nolabait ere, azkenean jendeak ere... . Eta beti erran da burgesi
katalanak beti mantendu zuen katalana gehiago, nahiz eta ez
da berdin izan. Hemen beti jende aberatsa edo burgesiakoak,
eta gainera herriko agintariak eta denak erdaldunak ziren.
G.D.5

Ildo horretan, gaurko gazteek hizkuntza erabiltzeko kontzientzia
handiagoa dute. Euskaraz egiten ez duten edo ez dakiten guraso askok semealaben bizkar defendatzen dute bere burua. Seme-alabek hobeki hitz egiten
dutela adierazten dute, eskolan hizkuntza hori erabili dutelako, eta alde
horretatik, euskarari dagokionez, nork bere larruan gozo bizi izateko aitzakia
dute, zuzen jokatu dutelakoan daude.
Tarteko belaunaldi horretan hizkuntzaren kalitatearen galera antzematen
da, gaizki artikulaturiko elebitasun baten ondorioz datorrena. Batzuek
“euskaranto” izenaz ezagutzen duten nahas-mahas hori, sektore batzuen iritziz,
emakumeei lotuta agertzen da sarritan. Hogeita hamaika eta berrogeita bost urte
bitarteko talde hori, hala ere, autokritikoena da, bai euskararen erabilerari
buruz, bai hizkuntzaren kalitateari buruz, nahiz eta kalitatearen galera hori,
maisu-maistra askok haurrengan ere somatzen dutena, gizartearen esparru eta
talde guztietara hedatu den.
- Beti izan dira pertsona batzuk edo talde batzuk beren
burua gehixeago edo bezela ikusten zutenak-edo, eta
horregatik aritzen ziren beti erderaz. Eta orain ere badira,
batez ere emakumezkoak, ez dakit zergatik, holako... Igantzi
bezelako nahasketa hori egiten dutenak, euskeraz hasten dira
eta “Ay chica! pero es que...” holako bat sartu eta...
- Bai, baino nik uste zuk erran duzuna, ama horiek
euskeraz eta erderaz egiten dute, bat edo beste, edo ez bat eta ez
beste. Orduan haurrak azkenean ikasten dute hori, modako
hitz horiek, superguay, da ez dakit nola...
- Ez, ez, ez! Arantzan badago orain momentu honetan
guraso talde bat, beraien artean mezkla bat! nahaste bat!
Lehen esaldi bat euskaraz gero parrafada bat erdaraz! Gero
esaldi bat euskaraz gero parrafada bat erdaraz! Gero
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umearekin euskaraz eta ondorengoarekin erdaraz. Baino,
baino... hori zer da!
G.D.3

Tokiko aldizkari batek hizkuntza hobetzeko egiten zituen lehiaketa eta
jokuek oso gogoan dituzte hainbat berriemailek, hiztegia eta gramatika
hobetzeko bide egokia zirelakoan. Izan ere, euskaldunen kantitatea eta kalitatea
hobetzeko eta ardura hori zabaltzeko bidean, komunikabideek zeresan handia
dutela uste dute solaskideek.
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5.- Euskararen eremua
Atal honetako helburua ez da euskarak irabazita dituen harreman-guneen
zerrenda egitea; bai, ordea, taldeen hizketaldietatik abiatuz, gai horren inguruan
gogoeta egiteko bide eman diezaguketen hainbat iritzi ekarri eta komentatzea.
Euskara, batez ere, eskola inguruan eta familia giroan erabiltzen da,
nahiz eta ikasgeletatik kanpora, hau da, patioan, eskolaz kanpoko ekintzetan eta
kalean, ikasleek euskaraz gutxiago egiten duten. Erabileraren datu objektiboak
atal

kuantitatiboan

kontsulta

daitezke.

Orain biztanleen

pertzepzioen

subjektbotasunari erreparatuko diogu gehienbat.
Eskola kontzentrazioak eskualdeko ikasleak integratzeko eragiletzat
hartzen dira, eratu zirenean horren inguruan eztabaida beroa piztu baldin bazen
ere. Haiei esker, eskualdeko gazte guztiek elkar ezagutzen dute, euskararen
bidez hartzen dute harremana. Horrek bestelako ohiturak ekarri ditu: kuadrilak
handiagoak dira eta bi generoen arteko harremanak naturalagoak bilakatu dira.
Gainera, garai batean herrien artean zegoen lehiakortasuna, neurri batean,
apaldu egin da.
- Gero herri txikiak batak bertzearen aurka zuten
hura orain ez da somatzen! Orain dela hogeita hamar urte
harrika aritzen ziren bestetara joanda eta neska batekin
ibiltzen bazinen, ez bazinen berezia edo, inguruko
herrietakoak kontuz! Hango neskari agur eta urrutitik!
- Zu ezkondua zara, Iruritako batekin. Baina gutti,
zure denboran!
- Baserritarrak baserrian egoten ziren eta jausten
zirelarik beheiti, baserritarrek iruditzen zuten zirela basa
animaliak. Hala tratatzen zituzten. Baino orain denak nola
eskolan zentroan sartzen diren, gehienak ibiltzen dira
elkarrekin eta badute konfiantza aise gehiago.
G.D.9

Euskararen erabilera-maila herrien ezaugarri fisiko eta soziologikoen
araberakoa izaten da. Errepidetik hurbil egotearen aldagaiaz gainera, herriaren
tamaina ere faktore erabakigarria da: Elizondo, Doneztebe eta Bera dira herririk
erdaldunenak (solaskide kritikoenek -euskaldunak berak gehienetan- adierazten
dute, eskualdeko buruak izanda, gainerako herrietako kideengandik bereizi
nahian-edo, gaztelaniaz mintzatzen zirela, hizkuntza hori kultuagoa eta maila
handiagokoa zelakoan, “señoritismoa” nabarmentzeko).
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Mi madre siempre dice, mi madre es de un pueblo de
cerca de Santesteban y siempre dice que en Santesteban toda la
vida se ha hablado más en castellano. Ella a los 10 años no
sabía casi hablar en castellano y decía que era bajar a
Santesteban y muchas veces, incluso se les reían porque eran
los que venían del pueblo, que igual eran caseros.
G.D.6

Euskara gehien erabiltzen duten talde-erakundeak, gure solaskideen
aburuz, Baztandarren Biltzarra, Gazte Asanbladak, aisialdiko taldeak, CedernaGaralur, eskualdeko partzuergoak, aisialdiko taldeak, mankomununitateak eta,
jakina, euskara sustatzeko taldeak dira, hala nola euskaltegiak eta tokiko
komunikabideak.
Doike eta Langarra taldeak ez dira oso ezagunak, baina ezagutzen
dituztenen iritziz, hasierako indarraldiaren ondoren, nolabaiteko gainbehera
jasan dute. Gauza bera egozten diote Erausian taldeari, zein desagertzeko
zorian ikusten baitute. Herri erakundeek euskararen normalizazioaren alde
egiten duten lan nekosoak herritar guztien etengabeko laguntza behar duela
uste dute. Laguntza hori, alabaina, ez da beti behar adinakoa izaten.
Udalen eginkizunari dagokionez, bi aztergai agertu dira taldeetan.
Batetik, funtzionarioak; langile talde handia, herriz herriko azterketa beharko
lukeena, baina lan hori ikerlan honen helburuetatik kanpo gelditzen da.
Funtzionario asko euskalduntze prozesuan izan arren, orohar, udaletan euskara
hizkuntza nagusia izan dadin lan eskasa egin dela uste dute gure solaskideek
(Arantzako kasuan izan ezik, eskualdeko udaletan UEMAn dagoen bakarra
baita). Osoko bilkurak euskaraz egin arren, aktak gaztelaniaz erredaktatzen
dituzten hainbat udal aipatu izan dira.
- Arantzan bai. Osasun etxean, medikua, erizaina, eta
udaletxean ere bai erabiltzen da, idazkaria eta zinegotzi
guziak, uste dut bat dela ez dakiena.
- Lesakan egiten dute, bueno egiten omen dute, ez
dakit, plenoak euskeraz egiten dituzte eta aktak erdaraz.
G.D.3
- Aquí el alcalde de Bertizarana, no sé si llevaba 13
años o 12 años y no sabe euskera.
- Y el alcalde de Baztan tampoco. Y el concejal de
Herri Batasuna no sabe tampoco y todas las reuniones que
hacen ellos, todo hablan en castellano.
G.D.8
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Beste alde batetik, alkate-zinegotzi erdaldunen gaia jorratuz gero, kritika
zorrotzagoa da, are gehiago alderdi abertzaleetakoak baldin badira. Kritika
Euskal Herriko politikari guztiei zuzentzen zaie, agerpen publikoetan ez baitute
apenas euskaraz hitz egiten. Kataluniako potikarien jokabidea eredugarria izan
beharko litzateke hemengoentzat, gobernutik hasita udal mailaraino, katalanez
mintzo baitira harro, baita estatu mailako komunikabideetan ere.
Elebitasunaren inguruko gaia ateratzen den bakoitzean, Kataluniako
gizartearen eredua behin eta berriz agertzen da, jarraitu beharreko eredu gisa.
Batzuek diote hemen erdaldun baten aurrean euskaldunek gaztelaniaz hitz
egiten dutela, “hezibide ona” erakustearren, baina jokabide “zintzo” hori gaizki
eratua dago. Auzian dagoena, diote, ez da hezibide onaren inguruko eztabaida,
nork bere hizkuntza erabili ahal izateko eskubidea baizik. Alde horretatik,
katalanek naturaltasunez jokatzen dute, eta ez adeitasunik gabe.
Kritikak gorabehera, zenbait udalek, Berakoak kasu, ekintza soziokulturaletan euskara sustatzearen alde azken urteotan egindako lana balioesten
da. Gainera, horiek prestatzeko orduan herriko talde eta biztanleei ekarpenak
egiteko bidea eman zaie. Euskarazko ekintzek euskara maila eta norberaren
prestakuntza

hobetzeko

aukera

eskaintzen

dute

eta

euskara

eta

euskaldunentzako gune berariazkoak zabaltzen dituzte.
También ofrecer sitios o actividades o historias que
puedas hacer en euskera, o cursillos o… o sea siempre euskera
hablas o con los amigos o en casa, entonces si tienes una
oportunidad de hacer un cursillo de lo que sea y que es en
euskera pues ahí igual ya conoces gente nueva y en euskera.
G.D.2

Bestalde, gazteek euskara esparru sozio-kulturalean sustatzeko lanean ari
diren talde eta mugimenduentzako laguntza ekonomikoa handitzeko eskatzen
diete udalei.
- Y luego por ejemplo, el poco apoyo que le dan a las
instituciones que trabajan a favor del euskera, como puede ser
el Baztandarren, que vamos, ninguna ayuda ni económica ni
de locales ni de nada. A Ttipi-Ttapa por ejemplo, el
Ayuntamiento de Baztan es de los que menos le da, o algún
año tampoco les han dado, pero ningún apoyo de nada.
- AEK está buscando un sitio para dar clase, porque
dan en la ikastola de malas maneras.
- En los pequeños no porque (…) Herriz Herri, en
Malerreka, había muchos pueblos chiquitos muchas ayudas
que nos venía el alcalde mismo hablando en vasco, felicidades,
todo en vasco, felicidades, me parece muy bien lo que estáis
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haciendo y unas ayudas de la leche. En el mismo pueblo de
Saldias fuimos y de repente todo el almuerzo teníamos pagado
y había trikitilaris y había un chiringuito de la leche y llegar
a Santesteban y cuatro gatos y ni el alcalde, ni los buenos días
ni nada, pasó de largo.
G.D.6

Osasun arloari dagokionez, komunikatzeko beharrak eragindako arazoak
planteatzen dira. Barneko mundua –sufrimenduaren mundua, askotan- zehatzmehatz adierazteko ezintasunak euskaldunei sortzen dien angustia aipatzen
dute solaskideek, hau da, alderdi emotiboa, sentimenei dagokiena, norberaren
hizkuntzan ere adierazten horren zaila den mundu hori (batzuetan tabuengatik,
besteetan mina adierazten zaila delako, geldiarazten zaituen beldurragatik, hitz
egokirik ez duzulako...) beste egitura batean oinarritzen den hizkuntza batean
adierazteko euskaldunek izaten duten zailtasuna. Horrexegatik, osasungintzari
lotutako terminologia erabiliz, hil edo bizikoa da osasun langile guztiak
elebidunak izatea, egoera larria baita.
Se han dado casos bastante… Uno de Berroeta se fue al
médico, volvió y a ver que tenía y decía que le iban a operar de
la pistola y era de la fístula.
G.D.6
- Eta haurrekin! Arantzan haurrak zazpi bat urte arte
ez dakite gazteleraz. Orduan, gaizki. Nere alabak, behinik
behin, ez du inoiz joan nahi medikuarengana, bere kezka da
dentistarengana joateko, dentistak jakingo duen euskeraz, edo
okulistak jakingo ote duen euskeraz eta kezkatzen dira
haurrak, ze… beharra sentitzen dute!
G.D.3
- Asistenta sozialak berak euskaraz jakiteak
inportantzia haundia dauka, haundia gainera, etxeetan eta,
zahar batzuk badirela eta erderaz jakinen ez dutenak ere!
G.D.7

Merkataritza arloan euskarak duen tokiaz den bezainbatean, iritziak ez
datoz bat. Euskararen erabilera, neurri handi batean, saltzailearen jarreraren
araberakoa izaten da. Hainbat kanpaina egin direla aitortzen bada ere, gehien
landu behar den sektoreetariko bat honakoa dela adierazten dute, biztanleen
hizkuntz ohiturak aldatzeko izan dezakeen eraginagatik. Nolanahi ere,
euskaldun aktiboek azaltzen dute saltokietan sartu eta euskaraz eskatuta,
saltzaileek euskaraz hitz egin ohi dutela (bezeroak eman behar du lehenbiziko
urratsa).
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Eta hor gainera kuriosoa da. Nik egiten dut prueba
aunitzetan dendan. Joaten naiz. Nik euskara egiten baldin
badut norbaitek egiten du, zertaz badakit han daudenetik
bederen bik badakitela edo hiruk... . Ez baduzu horrela egiten,
inork ez du egiten. Ez dut erraten gazteak ja, gazteak gehiago.
Dendek ez dute egiten, baina konparatu zure adineko
jendearekin, euskara gehiago, eta mejoratu da, hagitz ongi
mejoratu da.
G.D.5
Nik soluzione bat emango nuke segidan. Dendetan
euskaraz eskatzen duenari % 20 deskontua egitea!
G.D.9

Euskaldun konprometituenek nahiago izaten dute saltoki euskaldunetara
joan. Banketxe eta Aurrezki Kutxetan ere, bezeroek langile euskaldunengana
jotzen ohi dute, entitate batzuetan oso euskaldun gutxi egon arren. Ildo
horretan, euskarazko zerbitzu gehien eskaintzen duen finantza entitatea
Euskadiko Kutxa da, biztanleen iritziz, azterturiko hiru eskualdeetan gainera.
En la Caja Rural voy enseguida y como saben, no tengo
ningún problema, pero a la hora de..., no sé, un comercio que sé
que éste sabe vasco y aquél castellano pues voy al que sabe
vasco para pedir algo porque sé que me voy a explicar mejor
que en castellano.
G.D.6

Enpresa sektorean bertako hizkuntzarekiko nolabaiteko utzikeria
antzematen da, hizkuntza helburu komertzial zuzena duten zenbait enpresatan
izan ezik. Turismo arloan, BKZ enpresaren kasua aipatzen da, non kontratatua
izateko behar-beharrezkoa den euskaraz jakitea. Enpresa ertain eta handietan
langilearen lan kualifikazioari ematen zaio lehentasuna, hizkuntza gaitasunaren
kaltetan. Are gehiago, muga aldeko dendetan garrantzi handiagoa ematen zaio
ingelesez edo frantsesez jakiteari euskaraz hitz egiteari baino. Gazteen
diskurtsoa indarra duen sistema ekonomiko neoliberalaren

printzipioan

egituratzen da: ahalik eta etekinik handiena ateratzea. Enpresen arteko
lehiakortasunak eta merkatu berriak bilatze nahiak euskara garatzen lagun
dezakete, Telefónicaren kasuan gertatu den bezala.
Lo que pasa que para coser una silla, le importa tres
cojones que tú sepas euskera o que tú sepas inglés, lo que
importa es que cosas bien y ya está … a su negocio lo único que
le trae es problemas que la gente empiece a estudiar euskera
porque va a empezar a pedir la gente excedencia y ya no le
interesa hacerlo. De ese lado, en las empresas será difícil que
empiecen a pedir.
G.D.2
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Hay trabajos en que es indispensable el vasco. Si vas a
Legunetxe a Lesaka pues no te dirá: “¿sabes vasco?”, pues no, te
dirá a ver qué has estado haciendo, qué años tienes, si has
hecho la mili y no se qué, pero en BKZ la primera cosa que me
preguntaron fue “¿sabes vasco?”, “sí”, “ah entonces vale”, porque
aquí clientes, los críos que vienen de la ikastola pues solo saben
vasco, más que el castellano el vasco.
G.D.6
Baino nik pentsatzen dut Telefonikak hori egin duela
zergatik hor dago konpetibitatea, baino lehengo bezala baldin
bazen, si quieres tener el teléfono... . Eta hori da, bestela..., por
aquí!
G.D.5

Turismoa iritzi kontrajarri ugari sortzen dituen sektorea da. Talde
batzuek landa turismoa izenekoaren gehiegizko presioa salatu dute,
eskualdeotako sektore baten ekonomiari onura ekarrita ere (hasiera batean
nekazariei, baina, batzuen iritziz, iparra galdu da eta landa turismoa hasierako
parametro naturalistikoez gaindiko negozio kontrolaezina bilakatzen ari da).
Bisitarien masifikazioa gertatzen denean, bolada jakin batzuetan, herri txikien
eguneroko bizimoduari kalte egiten dio eta euskararentzat eta identitate
komunitarioarentzat ere kaltegarria da. Hemengo bizimoduan integratzeko eta
euskara ikasi/hobetzeko asmoz datozen kanpotarrak beso zabalik hartzen dira.
Bertako hizkuntza eta kultura errespetatzen ez dituzten beste batzuen jokabidea
da gatazka sortzen duena.
Ya, pero que influye en la pérdida del idioma de aquí,
de la cultura y todo. Y luego hay un montón de gente que
vienen, o sea que se compran bordas o lo que sea, se hacen
chalets aquí y que no intentan integrarse. Para mí es una
pérdida y al final para mí el turismo se puede convertir en
ayuda económica, para el Ayuntamiento más que nada, pero en
la pérdida de la identidad también.
G.D.6
- Yo no estoy en contra de las casas rurales ni mucho
menos, pero que por ejemplo desde que hay casas rurales ya no
se puede jugar en el frontón. Sábados y domingos que es
cuando podemos jugar con nuestros hijos, al frontón no
podemos jugar porque está lleno de gente de fuera, que ni te
saluda, con malos modales.
- Pues a mí no me gusta. Yo prefiero como antes. Yo
preferiría pasear tranquilamente. Yo para vivir agobiado ya he
estado en Barcelona y entonces yo venía a Bertiz, paseaba,
estaba dos horas con el crío y con la mujer tranquilamente,
veías uno y te parabas. Ahora vas un domingo a Bertiz y hay
un montón de gente, no puedes aparcar, autobuses, bicicletas,
críos chillando; se ha convertido en una gran ciudad el
domingo, pero un viernes o jueves no puedo ir a pasear, tengo
que ir el domingo que es mi día libre y mi día libre ya lo he
perdido.
G.D.8
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Gazteek neurri gabeko turismoa gaitzesten dute. Beren guneak
okupatzeaz gainera, eskualde honetako erakarpenik handiena, esan nahi baita
lasaitasuna, hankaz gora jartzen duen jardueratzat hartzen dute turismoa, aste
hondarretakoa batez ere. Baztan-Malerrekatik turismo masifikatuari aurre
egiteko deia luzatzen da, herri giroa mantentzearren, turismo hori, denboraren
joan-etorrian, hiriko bizitza bezain irrazionala bihur daitekeelako. Naturari
loturiko bizitzaren bila ibar hauetan bizitzen jarri direnek are diskurtso
zorrotzagoa dute turismoaren gehiegizko presioaren aurka. Era berean, herri
hauetako biztanleen izateko manera nabarmentzen dute, beste toki batzuetatik
datozenen aurrean jarrera itxia izaten baitute.
- Hay una curiosidad siempre del que viene de fuera a
instalarse en un pueblo pequeño, pues quién será éste, hasta
que lo estudien bien y tiene que andar con cuidado además
porque se puede llevar una mala crítica, o sea, como lo vean
por un camino diferente, lo pueden relacionar con cosas que no
tienen igual nada que ver, por eso, tiene que hacer un esfuerzo
en adaptarse.
- A mí me parece, como ha dicho la chica esta, que la
gente es aquí mucho más cerrada. Por ejemplo, vas a la ribera,
a pueblos pequeños también, aparentemente es otro carácter
totalmente diferente.
- Yo prefiero el de aquí que el de allá.
- Cuesta más que te acepten pero después no tienes
ningún problema. Allá te aceptan enseguida y los problemas
vienen después.
G.D.8

Talde dinamika guztietan gertatu ohi den bezala, nafarren izaera aipatzen
denean, Nafarroako bi etnien inguruko diskurtsoa azaltzen da: batetik,
Iparraldekoa, kanpokotarrekin itxia hasieran, baina denboraren poderioz
zintzoa (adiskidea-sakona) eta, bestetik, Hegoaldekoa, hasieran irekiagoa,
baina, aurrera begira, itxiagoa (ezaguna-azalekoa).
Azkenik, euskarak besta giroan toki nabarmenagoa hartu behar duela
aipatzen da eta horrek, halabeharrez, jarrera eta jokabideak aldatzea dakar:
kaleko esparrua berreskuratu behar da, azken urteotan hutsik gelditu baita,
ostatuak jaien gune nagusia bihurtu direlako.
Amaiurko bestetan egon nintzen eta gustatu zitzaidan,
eta ejenplo bat da, afalondoan denei bere papera, kantuan,
akordionista gazte bat zen, nik uste Olabidekoa, eta euskeraz
kantatzen zuen, denak beren papera eskuetan kantari eta...
hirurehun, eh! ez hiru lagun, eta denak, erdaldunak eta
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denak, kantari ordu bat edo bi ordu kantari eta horrek uzten
du holako...
G.D.9

Azkeneko hizketaldi horretan adierazi bezala, herri osoaren dibertsiorako
garai batean ohikoak ziren ereduetara itzultzea, kantua eta soinua
berreskuratzea, esate baterako, euskararen presentzia areagotzeko bide izan
daiteke, are erdaldunen artean ere.
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6.- Hizkuntza ikasteko motibazioa
Ikerlanaren marko teorikoan zehazturiko helburu berariazkoen artean,
atal kuantitatiboari dagokionez, euskara ikasteko interesa duten pertsonen
merkatuaren kotaren berri ematea agertzen da, hala gaur egungoa nola
potentziala. Horregatik, kapitulu honetan ikasketa prozesu hori egituratzen
duten jarrera eta motibazioen mundua aztertuko dugu.
Gaur egungo gizarte elebidunean, plano eta esparru guzti-guztietan
gaztelaniaz jokatu eta bizi ahal izatea da euskara ikasteko interesa izan
lezaketenak uzkurtzeko lehenbiziko argumentazioa. Kostua-etekina ekuazioa
eginez gero22, zalantzatien iritziz (gehienetan gutxien ideologizaturik
daudenak), ez du merezi horrenbeste ematea.
A mí me da vergüenza hablarlo delante de la gente que
sabe porque “este pardillo qué hace hablando en euskera, mejor
que hable en castellano”, pero nos corta también aprender
porque vaya vergüenza que vas a pasar, entonces hablando
castellano como ya te conocen, no hay tanta vergüenza como
iniciarlo ahora.
G.D.8
- La gente pasa. Yo estoy ahora aprendiendo euskera y
estoy en tercero y he acabado el curso sola. Nos quedamos otra
chica y yo y la otra que tenía exámenes y no se qué y sola;
empezamos seis o siete y quedamos dos.
- En Santesteban es lo mismo, empezamos para lo del
EGA cinco y terminamos tres intermitentemente
G.D.6

Hasierako dirua ordainduta ere, ikastaroak uzten dituztenak askotxo dira,
are gaitasun titulua prestatzeko ikastaroetan ere. Solaskideek jarduera soziokultural guztietan ohikoa den jarraipen falta aipatu dute, euskara ikastaroen
kasua gorabehera. Denak ados daude ikastaroetan apuntatzen diren pertsonei
irmotasuna falta zaiela adierazteko orduan. Baztandarren Biltzarraren
ospakizuna “Guadiana” efektu horren adibide garbia da. Dena den, ezaugarri
hori ez da hemengo kontua bakarrik, hirietan ere antzekoa gertatzen baita.
Jendeari asko kostatzen zaio esparru publikora ateratzea, eta egunerokoaren
erosotasunak zerbait ikasteko gogoa duen jende askoren ilusioa zapuzten du.
22

.- Kostu-etekina ekuazioa, nolabait jokatzeko erabaki bat hartu aitzin (jokabidea soziologiaren adieran), hainbat galderaren inguruan
adimenean egiten ohi dugun gogoetaren eskemaren laburpena da. Batetik, jarduketa horrek dakarren kostua baloratzen da, euskararen kasuan
(solaskideen iritziz beti ere): ikasketa prozesu luzea, hizkuntzaren zailtasuna, etxekoak eta lagunak egunero utzi behar izatea... Bestetik,

Azterketa kualitatiboa

Gaur

egungo

etxeek

eskaintzen

diguten

erosotasuna

47

gizartearen

desmobilizazioaren kausa nagusienetariko bat da (mobilizazioaren garairik
emankorrena hirurogeita hamarreko urteak izan ziren).
- Dentro de Bentin organizaba concursos de postres
para amenizar y relacionarse la gente de la zona y tal, pero
bueno, se quiso hacer mucho pero la cosa fue cayendo un poco
por su propio peso y al final Bentin desapareció y ahora
mismo creo que hay otro grupo, en Santesteban al menos o
funciona mucho por ahí pero creo que abarca toda la zona,
¿cómo se llama?, es expresamente para el euskera.
- Yo creo que funciona mejor cuando se hace cada dos
años que todos los años. Hace un par de años se dejó dos años
sin hacer y ese año fue espléndido. La gente hizo las carrozas
con mucha más motivación, los bailes y todo. En cuanto se
vuelve a hacer otra vez todos los años se cae.
G.D.8

Euskaraz jakinez gero, errazagoa izango da lanpostu bat aurkitzea; horra
jendea euskara ikastera bultzatzen ari den beste iritzi zabaldu bat. Hala ere,
denek onartzen dute elebitasun hori administrazio mailako lanpostu jakin
batzuk eskuratzeko baino ez dela lagungarria. Euskara ikasteko aukerabide
bortxatu horrek, baina, etorkizunari buruzko zalantza sortzen du: behin titulua
eta lanpostua lortuta, talde horrek euskaraz hitz egingo al du? Izan ere, ez da
aski hizkuntza ikastea. Euskarari transzendentzia soziala emango badiogu,
euskaldunberri horiek hizkuntza barneratu behar dute eta euskaldun aktibo
bihurtu.
Berriemaile batzuen iritziz, maisu-maistra batzuek, euskara ikastera
behartuta, beste ikastetxe batzuetara joateko erabakia hartu izan dute. Beste
solaskide batzuek, ordea, azaltzen dute euskararen etorkizuna ezin dela
irakasleek hizkuntza ikasteko agertzen duten borondatearen esku utzi. Aitzitik,
behar-beharrezkoa da, epe labur eta ertainean, irakasleak hizkuntza aldetik
berziklatzeko plangintza egokia abian jartzea. Egia esan, hizkuntza ikasteko
motibazioaren eta beharraren arteko oreka mantentzea zaila da, hala
irakaskuntzaren munduan nola, orohar, administrazioaren esparruan.
Yo creo que lo que se está tendiendo ahora es sobre la
necesidad de aprender euskera y te guste o no te guste pues ahí
lo tienes, lo tienes que aprender y aprobar el EGA o el examen
que te van a poner o la prueba o lo que sea y ahí yo sí que veo
que es bastante gordo, que la gente no sé hasta qué punto…
Porque luego ésa es la típica gente que en el trabajo o donde le
etekina baloratzen da: gaur arrotzak zaizkion guneetara joan ahal izatea, euskaldunen unibertsoan parte hartzea, bizi-estilo jakin bati segida
ematea, kanpotarra bazara, gizartean integratzea, seme-alabei etxeko lanetan laguntzea, lan aukera gehiago izatea...
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exigen o donde ve que es mejor que hable en euskera va a
hablar, pero una vez salido de ese tema ya, ni hablar de
euskera.
G.D.6
- Enpresa publikoetan, Nafarroako Gobernuan, bai
beharrezkoa da. Lan egin nahi baduzu, behar duzu gainera...
titulua behar duzu adierazi, baino enpresa pribatuan lan
egiteko inglesa bai baino euskera ez da beharrezkoa. Baldin
badakizu...
- Bai, baina nik uste dut bakoitzaren izakeran,
borondate hutsean ezin dela utzi euskeraren auzia.
- Baino beste alde batetikan, nik ikusten dudana edo
iruditzen zait aunitzetan badago jende bat bortxatua ikusi
duena bere burua, agian ez maila honetan konkretuki baino...,
bueno... hainbat irakasle, euskara ikastera behartuak izan
dira. Horiek maitasuna transmitituko dute euskerarekiko?
G.D.3

Bestalde, erdaldunek aitortzen dute, neurri batean, gizartearen esparru
jakin batzuetan mugaturik daudela, euskara talde edo jarduera horren lokarria
den kasuetan, hain zuzen. Oso zaila da benetako elebitasunean oinarrituriko
gizartea eratzea. Alde horretatik, komunikazio guztiak bi hizkuntzetan egitea
ezinezkoa denez, gaztelaniara jotzen ohi da.
- Ya, pero no solo es vivir en tu casa, tus hijos y el
trabajo, tienes que también hacer un poco vida en sociedad y
con gente. Si por ejemplo hay una cena popular, a mí muchas
veces digo: a gusto iría, pero muchas veces el idioma me impide
mucho. Según con qué gente vaya, si voy con gente que me
relaciono…
- Es que además te lleva un montón de tiempo, nosotros
por ejemplo en la ikastola nos hacen primero en euskera y
después en castellano y al final terminan diciendo todo en
castellano porque el tiempo se prolonga muchísimo y la gente
llega a aburrirse.
- Mi padre sabía y si hubiera tenido mucho empeño
nos hubiera hablado pero mi padre, como tantos otros, dice:
antes nos llamaban caseros y se reían porque hablábamos mal
el castellano. Igual no se ha empeñado en que nosotros
hablemos y sin embargo a sus nietos les habla y le encanta que
sus nietos hablen en euskera, y con ellos no les habla una
palabra en castellano y sin embargo a nosotros no. Igual ahora
está viendo que es necesario y además le gusta.
G.D.4

Hizketaldi horretatik ondorioztatzen da tarteko belaunaldi erdaldun
horren gurasoak hizkuntzari buruzko jokabidea aldatzen ari direla. Euskarari
urtetan egindako mesprezu ofizial hura dela kausa, haietako askok ez zieten
euskara transmititu seme-alabei. Gaur, ordea, euskaraz egiten diete bilobei.

7.- Euskaldunak eta euskara
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Aipatu dugun bezala, azken urteotan euskara esparru herrikoiak galtzen
ari da. Aldi berean, euskara landu ez duten euskaldunzaharrek euskara kultua
nagusi den gune berrietara sartzeko arazoak dituzte, hots, irakaskuntza, kultura
eta komunikabideen mundura.
Izan ere, alfabetaturik ez dauden euskaldunei oso zaila egiten zaie
esparru horietan sartzea. Hasiera batean, beren hizkuntz mugez gaindi dagoen
oro saihesten dute. Dena den, euskaldunek beraiek aitortzen dute informazioa
erakargarria baldin bada, hizkuntza kultu horrekiko (euskara batuarekin
identifikatua) aurreiritzi guztiak desagertzen direla. Ttipi-Ttapa aldizkariaren
erakargarritasuna horretan datza: herritar euskaldunei inguruko gauzen berri
hurbila ematea, kalitatezko hizkuntzan eman ere. Solaskideek aitortzen dute
hasierako zailtasuna gaindituta, jatorrizko hizkuntzan irakurri ahal izateak
ematen duen gogobetetasun puntura iritsi direla (horrek gainera nork bere
burua estimatzeko eta hizkuntzak kultura mailan duen tokia berresteko balio
du). Gaiak interesgarriak badira, beraz, jokabideak alda daitezke.
Ez zen batere irakurtzen eta horretan bai lagundu
duela Ttipi-Ttapak.
G.D.3
- ... erraten dut Ttipi-Ttapa eta errebistak sentidu
horretan lantxo hori egiten duela. Nik por ejemplo da bakarbakarra euskaraz leitzen dudana da hori. Ez dut deus erraten.
Eta niri gustatzen zait El Diaro Vasco, gustatzen zait
periodiko hori.
- Graziosoa da... nik baditut lagunak erdaldunak,
euskaraz piska bat dakitenak eta Ttipi-Ttapa irakurtzen dute.
Eta, asombrate! telebistak oraindik eragin gehiago du.
Ezagutzen dut andre bat baino nahiko fatxa da berez.
Erdalduna, eta sekulan ez du kontesta egunon edo hori, eta
telebistan Ttipi-Ttapa ikusten du euskaraz eta erraten du:
ikusi dut Ttipi-Ttapa telebista, eta zerbait entenditzen du!
- Baino, adibidez, nik Gara erosten dut, eta gaur orri
osoa kirolena pues elkarrizketa bat Aranzabaleri, dena
euskaraz. Poliki, irakurri dut. Jarri naiz poliki-poliki punpun-pun...
G.D.5

Hizkuntzaren eguneroko erabileran ohiturak duen garrantzia adierazteko,
katalanen jokabidearen aipamena egiten da, berriz ere, jokabide eredugarria
delakoan. Katalanek beti katalanez hitz egiten dute, are telefono bidezko
harreman baten hasieran ere, eta taldekideren batek katalanez ez badaki beste
hizkuntza erabiltzen dute. Gure inguruan, berriz, aspaldiko ohiturek indarra
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handia dute, gaztelaniaren mesederako, euskal jatorrizko familien arteko
harremanetan ere. Ohiturak aldatzeko kontzientzia aski altua behar da.
- Kataluniara nik askotan deitzen dut eta beti
“Digim?”. Katalanez hasten dira. Hemen neri ez zait gogotzen
ere, fabrikan telefonoa hartzen dudanean euskeraz egitea, ez
zait gogotzen ere, burutik pasatzen ere, eh!
G.D.3
- ...zazpik badakite euskaraz, batek ez daki. Eta gero,
eske por educación... Eso es educación? Educación denek... Y
aprender o si no... Eta, no, por educación, eta denak erderaz
pan-pan-pan..., batengatik, batengatik! Eta hori gertatzen da
pila koadriletan Lesakan.
- Zoazi Bartzelonara...
- Orain beti ere ikasketak orain bederen... Baina zuk
paratu behar duzu zure partez. Gu por ejemplo, gu bi ahizpa,
erderaz egiten genuen etxean. Eske gure kasua da terriblea.
Gure gurasoak euskaldunak, nere ahizpa zaharrenarekin
euskaraz egiten zuten, nere anaiarekin baita ere, gu biekin
berriz erderaz, nik ez dakit. Hagitz gaztea joan nintzen
kanpora orduan nik pentsatzen dut ni nahiko... orduan zen
kasu bat. Eta nik ahizparekin ez nuen egiten eta orain
ahizparekin euskeraz egiten dut. O sea, tarteka joaten zait
nahi gabe eta berari ere bai. Baino hasieran kostatzen zen,
kostatzen da.
G.D.5

Beste kapitulu batean aipatu dugun gizakien arteko harremanen
beherakada alde batera utzita, euskaldunen iritziz, euskaraz mintzatzeko
guneak ere gero eta gutxiago dira. Ostatuek garai bateko pisua galdu dute,
poteadoreen kuadrilak galtzear daude eta, horrenbestez, horien inguruan
sortzen ziren solasak ez dira egiten. Denek onartzen dute, bestalde, ostatuetan
jartzen den musikaren bolumen altua solaserako traba dela.
Modernitateak ekarri duen gure bizitzen goitik beherako programazioak
ere lekua kendu dio euskarari. Osasun etxeetako aurretiazko hitzordua
ezartzearekin batera, adibidez, anbulatorioetako itxaron geletan ohizkoak ziren
solasaldi luzeak galtzen ari dira.
Eta bertzalde ere aunitz galdu dena da, aunitz galdu
dena, hori, por ejemplo lehenago joaten zen jende aunitz
elizara. Eta gero, ateri eta hitz egiten zuten, tar-tar-tar, tartar-tar, eliza batean aurkituko zenuen igual, ordu erdi bat
koadrila edo hola solasean, orduan, gehiago komunikatzen
zen, nahiz eta elizara joan eta deus ez egin, nahiz enteratu
gabe utzirik, baino, nik uste dut tertulia eta gehiago...
Arantzan...
G.D.5

Erlijiotasunaren

gainbeheraren

ondorioz,

edo

hobeki

esateko,

elizkizunetara gero eta jende gutxiago joatearen ondorioz, euskaldunen

Azterketa kualitatiboa

51

unibertsoarentzako ohikoa zen beste solas-leku bat galtzen ari da. Hori dela eta,
eztabaida talderen batean tokiko eta eskualdeko errealitatearen inguruko gaiak
jorratzeko hizketaldi laikoak antolatzeko beharra adierazi zen.
Horrekin batera, baina, irakaskuntzako, kiroleko, sukaldaritzako,
zientzietako eta beste arlo batzuetako hainbat profesional euskaraz hitz egiten
agertzen dira komunikabideetan eta horrek hizkuntzari loturiko erreferente
berriak sortzen laguntzen du. Egoera berri hori biziki balioesten dute
euskaldunek, euskararen normalizazio prozesuan eta, iritzi publikoak
menperatutako gizarte moderno honetan, gure hizkuntzak behar duen estatusa
lortzeko bidean aurrerapausu garrantzitsua delakoan.
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8.- Erdaldunen unibertsoa
Erdaldunen diskurtsoa nork bere egoeraren onarpenean oinarritzen da. Bi
belaunaldi

euskaldunen

arteko

gizaldia

osatzen

dute,

baina

arrazoi

historikoengandik etxean edo eskolan ikasteko aukerarik ez zuten izan eta
egoera hori onartzen dute, eguneroko bizitzarako trabarik ekartzen ez dielako.
Bitxia bada ere, estatuko beste toki batzuetatik etorritako erdaldunek
euskalduntzeko interes handiagoa erakutsi dute bertako erdaldunek baino, nahiz
eta denek onartu oso lan nekosoa dela, hizkuntza ikastea oso zaila gertatzen
zaielako (oso erroturik dago aurreiritzi hori). Ikasteko beharrari dagokionez, bi
diskurtso ezberdin antzeman ditugu erdaldunen taldean, erdaldunen jatorriaren
arabera. Ikus ditzagun, lehenik, beste autonomi erkidego batetik etorritako
erdaldun baten asmoak:
Yo, de todas formas, a lo que aspiro, en mi caso
concreto y que creo que es lo que deberíamos tender, al menos
la gente que hemos llegado, que nos ha pillado a una edad que
ya no lo vamos a hablar, pero al menos sí entender para no
cortar el que aquí se siga hablando.
A mí siempre me ha dado mucho corte cuando he
llegado a un grupo que estaba hablando y por acercarme yo, la
gente se ha puesto a hablar en castellano por que yo
entendiera. Lo agradeces porque es una grandísima amabilidad
pero al mismo tiempo te fastidia porque están cortándose de
hablar su idioma.
G.D.8

Bertako erdaldun baten diskurtsoan, ordea, hizkuntzarekiko kezka
gutxiago antzematen da. Haren iritziz, auziak ez du erdaldunek eman ohi dioten
bezainbesteko garrantziarik.
- Yo creo que no hay que darle demasiada importancia.
Yo soy de aquí y no sé vasco porque nací en un momento que se
hablaba en castellano y más en el pueblo y mucha gente me ha
dicho: “y tú no sabes el vasco siendo de aquí y tus padres son
vascos y saben”, pues no lo sé; la verdad es que no me culpo a
mí mismo porque un idioma, si no lo aprendes cuando eres
pequeño, o estás obligado a aprenderlo porque estás trabajando
en el extranjero o donde sea, tienes que tener mucha
motivación y mucho tiempo para aprender ese idioma. Si no lo
aprendes, lo dejas, por comodidad o lo que sea, al final te
habitúas a eso y no le das ninguna importancia, no pasa nada.
- Además que la gente que lo habla no te rechaza por
eso, no pasa nada, no hay ningún conflicto con eso.
G.D.8
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Eta, berriz ere, betiko hiru aurreiritzi topiko agertzen zaizkigu:
katalanarekiko ohiko konparazioa, euskara ikasteko motibazioa (beharrezkoa
ez den gizarte batean) eta euskararen zailtasuna, hizkuntza erromanikoen
aldean.
- No te marginan si no sabes euskera, cosa que en
Cataluña sí que pasa, como no sepas catalán igual te marginan.
- Por un lado, el catalán es más fácil de entender para
un castellanoparlante y entonces también más fácil lo puede
aprender y más pronto lo hablará, cosa que aquí, por suerte
para nosotros nos lo ponen muy fácil, porque si no, no nos
comemos ni una rosca.
- Si nos lo pusiesen como allá, ya hablaríamos euskera.
- Ya hablaríamos euskera o ya nos habríamos ido, una
de dos.
G.D.8
- Cantidad de los exámenes de EGA suspende la gente
euskaldun y los que aprenden te los sacan.
- Es muy difícil el euskera porque yo cuando fui a un
curso de... éste que había de AEK, pues había una chica que
sabía inglés y no sé qué más idiomas, pues el euskera no había
manera de que le entrara.
G.D.4

Erdaldunen

taldeetan

jorratutako

beste

gai

bat

euskararen

irakaskuntzaren ingurukoa izan zen. Euskara ikasteko tokiak ongi ezagunak
dira. Alabaina, dikurtsoaren aldagai batek (ez du kontsentsu osoa lortu)
adierazten du zenbait ikastetxe ideologia jakin batzuei loturik agertzen direla
eta uste hori oso kontzientziaturik ez dauden erdaldunak desmotibatzeko
faktorea

da

(baita

beren

jarrera

justifikatzekoa

ere).

Euskarazko

irakaskuntzarako esparru neutralagoa eskatzen da, akademia moduko
ikastetxeak, ideologikoki eta politikoki aseptikoak.
Adin batera iritsita, lanaren eta aisialdiaren aldetik ohitura ezagun batzuk
izanda, berriemaileek aitortzen dute zaila dela onartua duten monotonia hori
haustea. Bere buruaren ikuspegi negatibo hori eta bertako hizkuntza ez ikasteko
erakusten duten utzikeria hori taldekide guztiek onartzen dute.
A mí me da pena pero también te digo, me da pena
pero soy incapaz de dejar de ir a andar en bici o de dejar de ir
a echar la partida por estar esas horas aprendiendo euskera.
- Creo que el 80% de los que no sabemos ya, no vamos a
aprender, yo creo que no vamos a ser capaces de aprender.
- Lo que decía, ves a un chico de 16 años que no sabe
euskera y dices: qué raro, no sabe euskera. A nosotros no se nos
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demanda que sepamos, se da por asumido que no tenemos que
saber y ya está.
G.D.8

Euskara ikastera prest ez daudenen diskurtsoa konkatenazio justifikatibo
honetan oinarritzen da:

Adina/Belaunaldia

Erosotasuna/Egunerokotasuna

Ikasketa baldintzatua

Ez da beharrezkoa

Euskararen zailtasuna

Eskema hori ixten duen beste faktore garrantzitsu bat ageri da, gainera:
haiek euskara ikasiko ez dutela onartuta badute ere, seme-alabak eskola eredu
elebidunetara bidalita, hurrengo belaunaldiei euskara transmititzearen beharra
segurtatuta dute. Horrela, euskara ikastera behartuenik egon ziren haiek gozo
eta lasai bizi daitezke.
- Sí. Y bueno pues eso, dentro de 20 años yo me
imagino que quitando cuatro que seremos entonces los viejos,
los demás hablarán en euskera. Al mus yo creo que todo el
mundo juega en euskera.
- Yo creo que incluso los críos piensan en euskera. El
mío por ejemplo piensa en euskera y para hablar en castellano
tiene que traducir, cuando habla conmigo le cuesta. Habla los
dos idiomas perfectamente pero él piensa en euskera.
G.D.8
- Estamos hablando del euskera. Yo personalmente es
como que lo he aparcado, como que, bueno pues lo dejo en
mano de mis hijos, que estoy encantada que lo sepan y todo eso
y como a mí no me dificulta para nada para vivir pues no es un
tema importante en mi vida.
- Cuando ya la vida te obligue no te quedará más
remedio.
- Bueno pero nuestra generación… Yo es como que ya
tengo cumplida esa misión y no me crea ningún problema,
ahora de momento.
G.D.4

Norberaren egoera gorabehera, seme-alabek euskara berreskuratu dutela
ikusirik, etorkizun itxaropentsua opa diote euskarari. Dena den, guraso diren
aldetik, Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskarazko ikasketa gehiago
jartzeko eskatzen dute. Haien iritziz, zentzugabekoa da oinarrizko ikasketa
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guztiak euskaraz egitea eta, goi mailara iritsita, gaztelaniaz ikasi behar izatea,
gaztelaniaz ikasteko ohiturarik ez dutelako.
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9.- Euskara zerbitzu eta mankomunitateak
Eskualdeko udal euskara zerbitzuen ezagutza maila ezberdina da
eztabaida talde batetik bestera23. Zerbitzuen berri dutenek honako eginkizun
hauek esleitzen dizkiete: langileak hautatzeko prozesuetako epaimahaietan
parte

hartzea

(izangaien

euskara

maila

neurtuz),

publizitate

eta

komunikaziorako idazki eta eskuhartzeetan hizkuntz kalitateari buruzko
aholkularitza ematea, itzulpen lanak, e.a. Saltokietan euskarazko txartelak
jartzeko kanpaina eta izen-abizenak euskalduntzekoa dira herritarren gogoan
errotuenik gelditu diren ekinbideak. Ageri denez, komunitatearentzako
prestazioen eskalan kokatzen dituzte euskara zerbitzuak, maila estatiko batean.
Hizkuntzaren normalizazioaren eginkizuna zerbitzu horiek hurbiletik ezagutzen
dituztenek aipatzen dute, ez besteek.
- Algún estudio, algunas estadísticas, no sé, yo lo que
oigo.
- El trabajo del técnico qué será, darte esa facilidad
para trabajar en euskera ¿no?, digo yo. En Bera por ejemplo…
sabes que si quieres hacerlo en euskera pues tienes esa
oportunidad, es que no sé.
- Lo que hicieron hace un año o así era para poner los
apellidos y los nombres en euskera, una campaña hicieron, y
ellos hacían todo el papeleo.
G.D.2
- Gero baita ere, horren bidez piska bat aztertzen dute
euskeraren egoera komertzioetan, baita ere toponimia eta
seinalizazioak eta guzti hauek...
- Nik uste dut Mankomunidadeak egiten duela pila
bat. Hemen egiten ez duena da enpresa pribatua.
G.D.3
En Santesteban hay un sitio que si tú vas te traducen
cosas de castellano a euskera. No sé si te refieres a esto que es
de Malerreka. Tu vas allá y te traducen.
G.D.8

Bestalde, administrazioaren estamentuak (udala, osasun arloa,...)
presionatzeko lana eskatzen zaie, euskara hiritarren eta ente horien arteko
komunikazio hizkuntza izan dadin. Horrez gainera, enpresa munduan ere
eskuhartzea eskatzen diete euskara zerbitzu eta mankomunitateei.

23

.- Atal kuantitatiboan zerbitzuen ezagutza-mailari buruzko kapitulu berezi bat ageri da. Hortaz, haien ezagutza neurtu ezik, biztanleen
aurrean ematen duten irudia eta kokapen sinbolikoa aztertuko ditugu hemen.
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Udal teknikariek jorratu beharko luketen beste arlo bat, berriemaileen
iritziz beti ere, herritarren motibazioa/kontzientziazioa litzateke, euskaldunek
euskara arlo guztietan erabil dezaten, hau da, euskararen unibertsoa
konpartitzen duten guztien hizkuntz arloko militantzia-edo sustatu beharko
lukete. Ildo horretan, lan horren osagarria izango litzateke hizkuntzaren
kalitatea hobetzea, hedatzen ari den gaztelaniatze prozesuari aurre egiteko.
Eskuhartzearen erritmoari dagokionez, taldearen diskurtsoa nahiko
moderatua da. Teknikarien lana ezagutzen dutenak orain arte bezala segitzearen
aldekoak dira, urratsez urrats, gizartearen eta politikaren planoan gehiegizko
presio/tentsioa eragin gabe, baina eskualdean abian den normalizazio prozesua
galarazi gabe.
Taldeko tutorea udaletako euskara zerbitzuen gaineko zuzeneko
eztabaida pizten behin eta berriz ahalegindu bazen ere, erakunde haien lanari
buruzko infomazio eskasak garrantzi gabeko diskurtsoa eratzea ekarri zuen.
Berriemaile batzuk gai izan dira euskara teknikarien izenak aipatzeko, baina,
kasu gehienetan, tokian tokiko zerbitzuaren arduradunarekin harreman zuzena
dutelako izan da, eskola munduan edo elkarteen munduan lan egiten zutelako.
Izan ere, inguru horretan lanean ari diren taldeetako partaideek aisago
ezagutzen dituzte teknikariak eta, era berean, gehiago estimatzen dute horiek
egiten ari diren lana.
Horrek guztiak euskara zerbitzu eta mankomunitateen ezagutza apal
horren inguruan gogoeta egitera garamatza24. Egia da azken urteotan egindako
lana zerbitzuen ezagutza-maila baino garrantzitsuagoa dela eta, euskararen
ezagutza eta erabilerari buruzko datuak ikusita, lan polita egin dela eskualdean,
ikerlan honen atal kuantitatiboan ikus daitekeen bezala. Eginkizun horretan
euskara zerbitzuek zeresan handia izan dute, zalantzarik gabe. Hala ere,
hurrengo urteei begira, zerbitzu horien ezagutza-maila hobetzea planteatzen
badugu, behar-beharrezkoa da esparru eta biztanle gehiagotara iristea eta,
horrenbestez, talde gehiago dinamizatzea. Dinamizazio lan horren ondorioz,
erakunde eta biztanle gehiagok joko dute zerbitzuetara, berez.

24

Elkarrizketaturiko hiru biztanletatik bik ez dute tokian tokiko euskara zerbitzua ezagutzen. 1993ko datuekin konparatuta, dexente igo da,
aina indizeak nahiko baxuak dira.
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Datuak ikusirik, lana eta baliabideak optimizatzearren, gure iritziz,
eskualde honetako euskara zerbitzu eta mankomunitateek honako estrategiaildo hauek garatu beharko lituzkete lehenbailehen:
1.- Ezinbestekoa dirudi, lehenik, euskara zerbitzuak ezagutaraztea hiru
eskualdeetan. Hori helburu, haien berri emateko irudi eta komunikazio
estrategia bat diseinatu beharko litzateke. Horretarako biderik egokiena tokiko
komunikabideak erabiltzea litzateke, gainerako baliabide konbentzionalak
deusetan baztertu gabe, baina estrategia irudimentsuak beharko lirateke, beti
ere.
2.- Zerbitzu horietako teknikari arduradunen eginkizunak zehatz-mehatz
ezagutarazi behar dira egun nagusi den ezjakintasuna eta nahasmendua
gainditzearren, eta, halaber, pertsona eta entitate interesatuei jakinarazi behar
zaizkie zerbitzuetako teknikarien kokapena eta harremanetarako bideak.
Bestalde, argi dago eskualdeko biztanleek ez dutela batere garbi zein
administrazioren menpe dauden aipatu zerbitzuak.
3.- Hirugarrenik, eskualdeko entitate publiko eta pribatuei zuzenduriko
marketing estrategia bat garatu beharko litzateke. Irudi homogeneizatu bat
beharko litzateke, logo bat sortu eta komunikazio estilo berariazkoa landu,
zerbitzuaren jarduketa guztietan erabiltzeko (tokian tokiko egoera soziokulturalean eta tokiko euskalkian oinarritua).
Eskuhartzeko esparruei dagokienez, azterketan zehar aipatutako hainbat
puntu bildu nahi genituzke ondoren, llabur-llabur.
Ezinbestekoa da gizartearen planoan gertaturiko testuinguruaren
aldaketaren garrantzia aintzat hartzea. Gizarte pluralago baterantz goaz eta,
bide horretan, motibazioaren inguruko elementuak nagusitu den kontsumo
gizartearen barrenean ulertu behar dira. Norbanakoen egintzen transzendentzia,
kontzientzia soziala eta erantzukizun historikoa, hirurogeita hamarreko urteetan
horren garrantzitsuak ziren baloreak,

gainbehera daude egun eta, alde

horretatik, gizartean eta hizkuntza mailan esku hartzeko ereduak berraztertu
behar dira. Argi dagoena zera da: eskuhartzearen oinarrizko aldagaiak
adina/belaunaldia eta euskaldun/erdaldun izatea liratekeela.
Gazteei dagokienez, argi dago erronka nagusia euskararen erabilera
ikasgeletatik haratago bultzatzea dela (patioan, kalean, lagunartean...).
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Bestalde, eskolaz kanpoko ekintzen esparrua ere oso baldintzatua dago,
euskarazko ekintzak hautatzeko bidea oso murritza delako. Bi eskuhartze-ildo
horiez gainera, gazteen artean antzeman den hizkuntzaren kalitatearen galerari
ere aurre egin beharko litzaioke, maisu-maistra batzuek haurren gurasoen
eragina dela uste arren. Ezin dugu ahaztu, azkenik, zein inportantea den famili
giroan euskara komunikazio hizkuntza izatea, haurrek hizkuntzaren erabilera
afektibo-sentimentala eta jolaserakoa barnera dezaten (eskolako hizkerak nekez
aintzat hartzen duen arloa). Horri dagokionez, kontuan hartzekoa iruditzen
zaigu ezkontideen arteko harremanetan euskarak duen indar apala, bilketa
kuantitatiboan egiaztatu dugun bezala.
Dinamizatzeko talderik zailena tarteko belaunaldia da, dudarik gabe.
Erdaldun gehienak adin-tarte horretan kokatzen dira eta, euskararen kontrako
diskurtso garbia erakusten ez badute ere, konpromiso pertsonal zein sozialak
hartzeari

muzin

egiten

diote

(gurasoek

seme-alabak

eskola

eredu

euskaldunetara bidali izanaren aitzakia izaten dute). Gizartean eroso bizi dira
eta euskara ikasteko zaharregiak direla adierazten dute (kasu askotan horrela ez
bada ere). Haien iritziz “elebiduna” den gizarte honetan anbiguotasunez
jokatzen dute (konpromisorik gabe). Euskarak esparru guztietan benetako
aurrerapausua emango balu, orain ukatzen duten arazoari heldu beharko
liokete: batetik, euskara ikastea edo erdaldun segitzea erabaki beharko lukete,
eta, bestetik, diskurtso berri bat eratu beharko lukete, zintzotasunean oinarritua,
ez birtualtasunean, hori baita hizkuntzari buruz ari direnean gaur egun
erabiltzen duten diskurtsoaren funtsa.
Konpromisurik gabeko egoera hori begi-bistakoa da gizartean. Ez dute,
alabaina, hizkuntzaren inguruan gatazkarik sortu nahi, “gauzak daudendaudenean” utzi nahi dituzte (aipatu dugun anbiguotasuna). Belaunaldi oso
baten diskurtso hau azaleratzen dutenak gizartearen botereguneetan ongi
kokaturik daude, eta, alde horretatik, kasu askotan euskararen normalizazio
prozesuaren aurrera/atzerapausuen arduradunak izaten dira. Boterean dagoen
belaunaldia den aldetik, aldaketarako tresna eta baliabideei abiadura handiagoa
eman diezaieke, dudarik gabe.
Gizartearen goragoko beste plano batzuetan egoera berbera dugu.
Frankismoaren ondoren gizarte aldaketa eragin zuen belaunaldia da honakoa,
baina botere maila batera iritsita, belaunaldiaren diskurtsoak eratu zuen
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testuinguru “ideal” hori ezartzeko ahalmena duenean, bere burua kontrolatzen
du.
Ikerlan kuantitatibo gehienetan belaunaldi kritikoena da oraindik ere,
aurrerapen sozial gehien planteatzen dituena (plano ideala), baina, aldi berean,
boterea izan arren, bere belaunaldiak eskatzen dituen aldaketak ez ditu eragin
nahi (plano pragmatikoa). Boterea eskuratzearekin batera, jardunbideen
moderazioa etorri da, lortutakoaren inguruko kontserbadurismoa (hausteko
ahalmena galdu duen belaunaldia da). Hala ere, horrek ez du ukatzen
belaunaldiaren barrenean kontrako jokabideak agertzea, hala plano sozialean
nola euskarari dagokionean, baina ez dute gehiengoa eta ahots dibergente
horiek politika eraldatzaileak garatzeko bidea ematen duten botereguneetara
iristeko zailtasunak izaten dituzte (batzuek boterea izaten dute eta gainerakoei
eusten diete).
Adin bateko euskaldunen belaunaldiari dagokionez, euskarak identitate
balore gisa duen ideiaren inguruan lan egin behar da, jende batzuengan
beldurra eragiten duten mamuak uxatzeko eta euskarak gizartearen eta
kulturaren arlo guzti-guztietan erabilia izateko duen balioa aldarrikatzeko.
Kolektibo horren hizkuntz gaitasuna hobetzeko programazio berariazkoa
diseinatu beharko litzateke, euskara maila apala baitute, dela irakurtzeko
ohiturarik izan ez dutelako, dela urtetan hizkuntza alde batera utzi izan
dutelako. Antzeko kolektiboen gaineko ikerkuntzak erakutsi digu, alfabetatzeko
eredu klasikoen partez (eskolak), intentsitate baxuko tailerrak burutzea lan ildo
interesgarria izan daitekeela. Tailer hitza erabili dugu, izan ere, molde horretan
helduen kultur alfabetatzea sustatzeko burutu diren hainbat esperientziak
emaitza interesgarriak lortu dituzte. Tailer horiek solasaldirako gune gisa
bultzatu beharko lirateke, eskualdeko biztanleek horrelakoen falta sumatzen
baitute. Horrela, nazioarteko egoerari buruzko tailerrak antola litezke, esate
baterako, aditu baten laguntzaz, euskarazko prentsa irakurri eta hainbat
herrialderen inguruko informazioa jasotzeko, partehartzaileen hiztegia eta
mintzamena lantzeko, gaztelaniazko harremana duten ezagunen arteko
harremanak euskaraz bideratzeko, e.a.25, hori guztia aisialdi eta solaserako giro

25
.-Hemen euskara sustatu eta hobetzeko bide gisa planteatzen baditugu ere, Ipes Elkarteak prestakuntzarik gabeko pertsonekin burututako
tailerretako esperientziak abiapuntuko eredu gisa erabil litezke.
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batean. Tailerretako gaiak taldeen arabera aukeratu beharko dira: heziketaren
inguruko gaiak gurasoentzat, emakumeei buruzko gaiak, poesia testuak
irakurri, landu eta sortzeko tailerrak, euskal literatura, kultura tradizionala,
kontsumo eta publizitatea, e.a. Horrelako ekinbideak herriz herri eraman
beharko lirateke, eskualdeko biztanle guztien partehartzea sustatzeko.
Azkenik, begi-bistakoa da hiru herri-buruak lehentasunezko jarduketa
esparru direla, haietan nabarmenagoa baita gaztelaniaren indarra eta euskararen
kalitatearen galera.
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10.- Politikaren arrastoa ezkutuan
Egoera politikoari eta gaur egun politikak hizkuntzaren gainean duen
eraginari dagokienez, hainbat iritzi ezberdin bildu dira talde dinamiketan. Garai
hartan, su-etenak nolabaiteko distentsioa eragin zuela aitortzen zuten denek,
aurretiko bolada gatazkatsuagoak gogora ekarriz, azterturiko eskualdeetako
ikastolen sorreraren ingurukoak, batez ere. Dena den, gaia planteatuta, zerbait
gordetzen dela antzematen da talde guztietan, ezkutuko gatazkaren seinale,
gaur egun horren agerian ez dagoen gatazka, baina gizartearen planoan
azaleratzen diren ideologia ezberdinekin zerikusia duena.
Antes igual había más política, ahora ya no se politiza.
Antes había un poco más por el tema de las ikastolas.
G.D.2
Igual no sé si conviene tocar el tema pero la política
tiene mucha influencia. No sé si conviene tocar o no ese tema
pero tiene mucha influencia.
G.D.6

Alderdi abertzaleak normalizazioaren alde agertzen direla garbi ikusten
da,

nahiz

eta,

norberaren

jokabideei

dagokienez,

politiko

batzuek

koherenteagoak izan beharko luketela mahaigaineratzen den. Eskuineko
taldeei, berriz, euskararen kontra ez daudela aitortuta ere, konpromiso publiko
nabarmenagoa eskatzen zaie, beti ere taldeetako berriemaileen iritziz.
Eskakizun hori kontuan hartzekoa da, izan ere, ohizko estereotipoen gainetik,
eskualde honetan euskaldun izateak ez dakar berekin abertzale izatea,
hauteskundeek behin eta berriz erakutsi duten bezala. Nafarroako aniztasun
politikoaren arrasto hori Arantzan ere somatzen da, udalerri euskaldunena eta
euskararen aurrean konpromisorik handiena erakutsi duena, guztien esanetara.
- Lotua dago. Adibidez, Udaletan dauden gure
ordezkariak gehiengo batean euskaldunak dira eta partidu
euskaldunetakoak, gizartean bezela. Eta hori modu natural
batez. Hemen badira talde independienteak, euskaldunak eta
gero daude PNV, EA eta EH. Ez dakit. Garai batean gehiago
zen politizatua euskera. Orain aunitz aldatu da hobera. Orain
normalizazio bidean dago hemen, oraindik falta da baino...
- Nik uste dut gelditzen dela, agitz eskuinean dauden
sektore horiek, horiek dira erdaldunenak edo euskararekiko
lotura ttikiena dutenak.
G.D.3
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Euskararen eta politikaren arteko harremana bertan behera uztea
euskararen erabileraren normalizazio prozesua burutzeko ezinbesteko urrats
gisa ikusten da. Berriki izandako egoera sozio-politikoa (su-etena) lagungarria
gertatu dela onartzen da, euskararen normalizazioari eta garai bateko tentsioak
arintzeari begira. Euskara biztanleen barren-barreneko planoan kokatu beharra
dago, emozioen eta sentimendu filikoen munduan, hortik aldarazi baitaitezke
erabiltzen ez dutenen jokabideak. Barreneko mundu emotiboa eta harremanen
kanpoko mundua lotzea, hortaz, landu beharreko beste esparru bat litzateke.
Adibidez, papera batekin joan pertsona batengana...
orain ez dakit, baino neri suertatu zait euskeraz eta... “Que sois
unos asesinos! Fuera! Ez dakizue egiten bertzerikan eta beti
tiroka eta ze pentsatzen duzue! Horrela ezin da bizi! Bueno,
behintzat hori ja ez dago. Lehen agitz lotua zegoen biolentzia
eta guzi hori eta euskera. Dena nahasten zen, kakaztua zuk
erran duzun bezela, dena nahasten zuten jende batzuk,
beharbada nahita nahasten zuten, baina orain behintzat
aitzakia hori ez dago. Orain aisa erran dezakezu, nik euskera
hemen barrenean dut, euskera maite dut eta euskeraren alde
ari naiz eta... bueno!
G.D.3
Lehenago gaten ginen erderara, ez zegoen euskararik,
baino nik hasteko daukat gauz bat argi daukatana, nire
momentu goxoenak eta familiako goxoenak, amatxirekin-eta
euskaraz egiten ditut. Orduan hori ez da inolaz ere galtzen,
hor dago...
G.D.7

Azkenik, ezin dugu kapitulu hau amaitu hasieran aipatutakoa berriz
gogora ekarri gabe. Politikari abertzaleei eskatzen zaie agerpen publikoetan
euskaraz egin dezaten, beste autonomia erkidego batzuetako politikariek egiten
duten bezala. Horrela egingo balute, euskara “normalizatuagoa” egongo
litzateke eta euskaldunen komunitatetik kanpora daudenek ere gehiago
balioetsiko lukete gure hizkuntza.
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11.- Diskurtsoaren kateaketa berria
Azkeneko kapitulu honetan, taldeen hizketaldien azterketatik abiatuta,
euskarari buruz azaleratzen ari den diskurtsoaren oinarrian dagoen arrazoibidea
eratzen saiatuko gara, laburpen gisara. Diskurtso berri horren bilbea
beheragoko eskeman azaltzen da. Behin baino gehiagotan esan bezala,
ezinezkoa da hizkuntzaren analisia egitea modernitatearen eraginez gizartean
gertaturiko aldaketa aintzat hartu gabe. Bestalde, ezin dugu ahaztu, euskararen
garapenari dagokionez, argi eta garbi identifikaturik dauden beste bi diskurtso
erradikalago ageri direla gizartean, ideologizatuagoak dauden bi muturretako
sektoreetan oinarrituak, arrazoibide moderatu hau bultzatzen duen gizarte
kolektiboaren diskurtsotik haratago.

Azaleratzen ari den DISKURTSO BERRIA

BARRUTIK

- Sukaldaritza,…

- Literatura

Herri/nekazaritza giroari lotua eta hirikoa

Elebitasuna balore intelektuala da

Euskara jakiteak lanpostu bat aurkitzeko balio du

Hainbat gunetan jarduteko baliagarria

Testuinguru politikoaren aldaketa euskararen garapenerako
lagungarria da

“Besteen” errekonozimendua

Mito euskaldun berriak

Pragmatikoagoa (ez abstraktoa)

KANPOTIK

- Moda
- Zientzia
- Kirola

Desideologizatuagoa
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Diskurtso berri horren funtsean euskararen garapena nahi dutenen
nolabaiteko desideologizazioa dago (hori da hedatuen dagoen korrontea, baina
horrek ez du ukatzen sektore oso ideologizatuak egotea, bai euskararen alde,
bai

euskararen

kontra).

Bigarrenik,

hizkuntza

gero

eta

dimentsio

pragmatikoagoa bereganatzen ari da. Gaur egun, gero eta lagungarriagoa da
lana aurkitzeko eta gizartearen esparru gehiagotan jarduteko, lehen ez bezala.
Gainera, haur elebidunek adimena gehiago lantzen dutela onartzen dute denek.
Azkenik, euskara eta jarduera politikoa bereizten ari da.
Konkatenazio diskurtsibo horren ezker-eskuin, testuinguruko bi alderdi
ditugu: bata, barrenekoa, izan ere, kultura eta kirolaren mundutik, modatik eta
beste arlo batzuetatik hainbat mito eta/edo erreferente euskaldun sortzen ari
dira, euskarari prestigioa ematen diotenak eta euskaldunen izen ona bultzatzen
dutenak euskaldunen komunitatearen barrenean; bestea kanpokoa; gero eta
euskaldun gehiago ageri dira gizartean eta horrek berekin dakar “besteen” “gure” taldetik kanpo daudenen- errekonozimendua, hala nola euskal hizkuntza
eta kultura gizarte post-moderno honetan balioetsiak izatea. Gizartearen
onespen hori zabaldu da komunikabideen nolabaiteko laguntzari esker, baina,
gatazka politikoa jorratzen den aldiro, euskal kutsua duen guztiari
komunikabideetan ematen zaion ikuspegi negatiboak eragina moteltzen du.
Prestigio hori lortzea behar-beharrezkotzat jotzen da euskaldunen
jokabideak aldatuko badira eta gure hizkuntzak, etxe barreneko esparruaz
gainera (gune pribatua), non urtetan zokoratua izan den, esparru publiko guztiak
bereganatuko baditu.
Amaitu aurretik, gizartearen aktoreek beraiek mahaigaineratutako alderdi
baten inguruko aipamen laburra egin nahi genuke. Gaia azaletik ukitu dute
berezia delako eta ikerketaren aztergai nagusietatik kanpora gelditzen delako,
baina hona ekartzea merezi duelakoan gaude. Nafarroako Unibertsitate Publikoa
euskararen normalizazioaren behin betiko sustatzaile bilakatzearen beharraz ari
gara, ez bakarrik ikasle guztiek goi ikasketak euskaraz egiteko duten eskubidea
bermatzeko, baizik eta azaleratzen ari den diskurtsoak adierazten duelako
etorkizuneko profesionalek lanaren, kulturaren eta zientziaren esparru guztietan
jardun ahal izateko, ezinbestekoa dela goi ikasketak euskaraz eskaintzen dituen
Unibertsitate batean prestatzea. Horri esker, euskarak mendetan ukatu zaion
estatusa lortuko luke gure erkidegoan, talde guztien diskurtsoan behin eta berriz
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aipatzen den prestigio hori, alegia. Hortaz, unibertsitateko irakaskuntza planetan
euskarak izan behar duen tokiaren gainean unibertsitateko komunitatearen
barrenean azken urteotan pil-pilean den gatazka, ez da, ez, deskuiduan piztu.
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1.- Hasierako azalpenak

Galdetegiaren lehenbiziko atalaren helburua ikerlan berarariazko honen
xede den biztanleria, hots, hamabi eta hamasei urte bitarteko gazte eskolatuak,
mugarritzeko oinarrizko datuak biltzea da. Metodologiaren atalean adierazi
bezala, urte bitarte horretan irakaskuntza derrigorrezkoa izanik, unibertsoaren
barrenean adin-tarte horretako pertsona guztiak sartu dira, salbu eta ikerketaren
eremutik kanporako ikastetxeetan eskolaturik dauden ikasleak.
Inkestak ikasgelan berean bete dira, euskara irakasleen laguntzaz.
Lehenbizi, galdetegia betetzeko modua zehatz-mehatz azaldu genien irakasleei
eta, gero, haien esku utzi genituen galdera-sortak, egokien juzkatzen zuten
eskola orduan betetzeko26. Izan ere, hori izan zen ikastetxeetako zuzendariek
hobetsitako bidea eta horrela onartu genuen. Alde horretatik esan beharra dago,
emaitzen kalitateari dagokionez, batere galerarik ez dela izan.
Gaizki betetako galdetegiak alde batera utzi ondoren, datuak kodifikatu
eta grabatu genituen. Bigarren fase batean, barne koherentzia test bat aplikatuz,
datuak garbitu egin dira, Barbwin 3 datuen tratamendurako programaren
bitartez. Azkenik zazpiehun eta hogeita hemezortzi (738) galdetegi aztertu dira,
ikasleen bizitokiaren arabera, honela banatzen direnak:
Baztan

247

Malerreka

194

Bortziriak

297

Interesgarria da, halaber, azterturiko ikastetxe bakoitzak ikerlanaren
unibertsoari ekarritako ikasleen banaketa portzentuala ezagutzea27.

26

Azterketa lan-proposamenean adierazitako epeen barrenean bukatu ahal izateko, inkestak ekainean egin behar izan ziren, ikerketa
talde honi leporatu ezin zaizkion arrazoiak direla kausa lanaren hasiera atzeratu baitzen. Horren ondorioz, landa-lana egiteko,
ikastetxetxeetako zuzendaritzek emandako jarraibideei segitu behar izan genien. Dena den, gure datu-bilketa ikasturteko azken
ebaluazioaldiarekin batera egitea zaila zela aitortu arren, ikastetxe guztiek emandako erantzuna eta laguntza bikaina izan da.
27
Datu baseak ikastetxeen araberako azterketa egiteko bide ematen badu ere, ez dugu aldagai hori bereiziko, ikastetxe bakoitzeko
isilpeko informazioa izan daitekeelakoan. Dena den, bezeroak nahi izanez gero, interesgarria litzateke ikastetxe bakoitzari bere
datuak ematea, laguntza eskertzeko.
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1. grafikoa.Ikerlanaren
unibertsoa
hiru
eskualdeetako ikastetxeen arabera.

11,9
26
33,7
28,3

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Doneztebeko IESO/DBHI

Toki Ona Institutua

Lekarozko BHI

Labiaga Ikastola

Hezkuntza mailaren araberako banaketa kontuan harturik, lau taldeetan
antzeko portzentaiak ageri zaizkigu:

DBHko lehena % 25,3
Bigarrena

% 25,1

Hirugarrena

% 29

Laugarrena

% 19,1

Galdera-sortako laugarren galderaren bidez, ikerlanaren xede diren hiru
eskualdeetako ikasleen

eskola eredua ezagutu nahi genuen. D eredua da

aukeratuena, nabarmen gainera, ikasleen hiru laurden inguru hartzen baitu (%
71,4). A eredua da bigarrena (% 19,2) eta B eredua hirugarrena (% 5,8).
Eskualdeen araberako banaketari erreparatuta, Baztanen A ereduak onespen
handiagoa duela ageri da (baztandarren % 22,7k gaztelaniaz ikasten du), nahiz
eta D eredukoen ehunekorik altuena ere erakusten duen (% 72,5). B ereduari
dagokionez, ehuneko konparatiborik altuena Bortzirietan ageri da, biztanleen %
10,1.
Eskola ereduak eta ikasleen adina gurutzaturik, joerak aztertzeko datu
interesgarri bat aurkitzen dugu; ikasgai guztiak euskaraz ematen dituen
ereduaren etengabeko igoera, hain zuzen. Hamabost urtetik gorakoen artean
eredu horretan matrikulaturikoen portzentaia % 69,6koa da eta hamalau urtetik
beherakoen artean, berriz, % 73,4koa. Datu horrek, jakina, A ereduaren
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zenbakietan du eragina. Izan ere, hamabost urtetik gorakoen adin tartean eredu
horretako matrikulazioa % 25,2koa da eta gaztetxoagoen tartean % 15,2koa.
Bera, Elizondo, Lesaka eta Doneztebe dira, hurrenez hurren, ikasle
gehien ekarri duten herriak; guztira, ikerturiko unibertsoaren % 53,7 egiten
dute28.
Elkarrizketatutakoen batezbesteko adina 14,1 urtekoa da, eskualde
guztietan berdintsua. Sexuari dagokionez, mutil gehiago ageri dira (% 53,5)
neska baino (% 44,9). Mutilen nagusigo hori hiru eskualdeetan aurkitu dugu,
hots, Baztanen, Malerrekan eta Bortzirietan.

28
Galdera horri edo beste bati buruzko emaitza zehatzak nahi izanez gero, txosten honekin batera aurkeztutako estatistika taulen
eranskinetara jo.
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2.- Euskara maila

Zortzigarrenetik aurrerako galderetan ikerlanaren alderdi kuantitatiboaren
funtsezko gaiei heldu genien. Galdera horretan, zehazki, norberaren euskara
maila aitortzeko eskatu zitzaien ikasleei, ulermena, mintzamena, irakurmena eta
idazmena bereiziz. Ondoko grafikoan elkarrizketaturiko ikasle guztien emaitzak
ageri dira.

2. grafikoa.Euskara maila (ulermena, mintzamena,
irakurmena, idazmena).

0,9
ed/ee 0,93,3
1,5
48,6
Oso ongi

60,3
61,7
77,8

40,9
29
30,8

Ongi
17,5

Zerbait

Idatzi
Irakurri
Hitz egin
Ulertu

6,8
3,5
3,8
1,9

1,9
3
Gutxi 1,9
0,9
0,8
0,9
Deus ez 0,9
0,4

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Emaitza orokorrak ikusita, ulermen maila oso altua da; gazteen % 95,3k
ez du euskara ulertzeko arazorik (oso ongi % 77,8 + ongi % 17,5).
Portzentaiarik baxuenak idazmenaren atalean aurkitu ditugu, non emaitza
orokorra % 89,5ekoa izan den (oso ongi + ongi).
Eskualdeak eta ulermen maila kontuan harturik, Malerreka euskara
ulertzeko zailtasunak dituzten pertsona gutxien duen eskualdea da, % 1. Ongi
eta oso ongi ulertzen dutenen taldeak baturik portzentaiak toki batetik bestera
oso antzekoak izanik ere, Bortzirietan ageri da “oso ongi” ulertzen dutenen
portzentaiarik altuena (% 80,5). Orobat, 14 urtetik beherakoak dira ulermen
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maila kualifikatuenean portzentaiarik altuena dutenak (hamabost urtetik
gorakoena baino 8 puntu handiagoa). Gaztelaniaz, hots, A ereduan,
matrikulaturik dauden ikasleen % 16,2k baino ez du adierazi euskera
konprenitzen ez duela edo nekez ulertzen duela.
1. taula.Euskara maila. Ulermena, eskualdearen eta eskola
ereduaren arabera.

ESKUALDEA

Deus ez
Gutxi
Zerbait
Ongi

Osotara
0,4
0,9
1,9
17,5

Baztan
*2
2,4
17,4

Malerreka
1
21,1

Oso ongi
ed/ee

77,8
1,5

76,1
2

75,8
2,1

ESKOLA EREDUA

Bortziriak
A
0,3
*2,1
0,7
*4,2
2,7
*9,9
15,2
*36,6
80,5
0,7

*47,2
-

B
27,9

D
*11,2

72,1
-

*86,7
*2,1

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Ahozko komunikazioari dagokionez, gazteen % 6,6k arazoak ditu
euskaraz adierazteko. Baztango ikasleen taldean, datu hori % 9,3ra igotzen da.
Malerrekan % 3,6 dira eta Bortzirietan % 6,4. Sexuaren eta adinaren arabera ez
dago aldaketa nabarmenik, bai, ordea, eskola ereduaren arabera.

2. taula.Euskera maila. Mintzamena, eskualdearen
eta eskola ereduaren arabera.

Deus ez
Gutxi
Zerbait
Ongi
Oso ongi
ed/ee

Osotara
0,9
1,9
3,8
30,8
61,7
0,9

ESKUALDEA

Baztan
1,2
2,4
5,7
*25,9
63,6
1,2

Malerreka
1
2,6
*36,6
58,8
1

ESKOLA EREDUA

Bortziriak
A
B
D
0,7
*4,9
2,7
*9,2
3
*19,7
31
*39,4 *48,8 *26,8
62
*26,1 51,2 *72,1
0,7
0,7
1,1

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Hirugarrenik, irakurmen maila aztertu dugu. Ikasleen % 7,4k
nolabaiteko zailtasunak ditu euskaraz idatzitako testuak irakurtzeko. Portzentaia
altuxeagoa da Bortzirietan. Datuei begiratuta, irakurtzeko gaitasunik handiena
gaztetxoenek dutela argi ikusten da. Eskola eredua, bestalde, erabakigarria da
atal honetan.

Azterketa kuantitatiboa. Euskara eskola eremuan

3. taula.Euskara maila. Irakurmena, eskualdearen eta
eskola ereduaren arabera.

Deus ez
Gutxi
Zerbait
Ongi
Oso ongi
ed/ee

Osotara
0,9
3
3,5
28
60,3
3,3

ESKUALDEA

Baztan
1,6
2,4
3,2
25,1
64,4
3,2

Malerreka
1
1
3,6
34
57,2
3,1
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ESKOLA EREDUA

Bortziriak
0,3
*4,7
3,7
29
58,9
3,4

A
*4,2
*14,1
*15,5
*39,4
*26,1
0,7

B
2,3
2,3
4,7
41,9
48,8
-

D
*25,2
*70,6
*4,2

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Azterturiko azkeneko atala idazmen mailari dagokiona da. Hizkuntz
trebetasun hau erabiliz zuzen adierazteko gai ez diren ikasleak % 9,5 dira.
Portzentaia handiagoa da adinean gora egin ahala eta, A ereduan
matrikulaturiko gazteen artean, % 35,9ra iristen da.

4. taula.Euskara maila. Idazmena, eskualdearen eta
eskola ereduaren arabera.

ESKUALDEA

ESKOLA EREDUA

Deus ez
Gutxi

Osotara
0,8
1,9

Baztan
1,2
2,4

Malerreka
0,5
0,5

Bortziriak
0,7
2,4

Zerbait
Ongi
Oso ongi
ed/ee

6,8
40,9
48,6
0,9

6,5
*34
*54,3
1,6

7,2
44,3
46,9
0,5

6,7
44,4
45,1
0,7

A
*3,5
*9,9

B
-

D
-

*22,5 4,7
*2,5
47,9 *62,8 *37,8
*15,5 *32,6 *58,6
0,7
1,1

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Biztanleriaren hizkuntz gaitasunak neurtzeko erabiltzen diren galdetegi
estandarizatuek kanpoko adierazpena neurtzen ohi dute, barreneko elementuen
garrantzia alde batera utzita, ametsen subjektibotasunaren eginkizun sinbolikoa,
esate baterako. Kanpoko alderdi hori osatzeko asmoz, bederatzigarren
galderaren bitartez, inkestaturiko gazteen barren-barreneko ikuspegian arakatu
nahi izan dugu, pentsakerari lotutako hizkuntza zein den galdetuz. Ikasleen %
52rentzat euskara da alderdi subjektibo horretako hizkuntza nagusia eta % 10,4k
adierazi du gaztelania dela sakoneko egitura horretako hizkuntza nagusia. %
36,8rentzat bi hizkuntzak bizikide dira barreneko egituran.
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54,3

3. grafikoa.Ohiko pentsamendu hizkuntza
eskualdearen arabera.
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52,2
Baztan
Malerreka
Bortziriak

49

21,1

26,8
22,6

16,5
12,5
12,6

11,3 11,8
Iturria: Taller de Sociología S.L.

0,8
0,5 1

7,2
Gaztelaniaz Euskaraz

Bietan

Egoeraren
arabera

ed/ee

Erantzunak eta aintzat hartu ditugun aldagaiak gurutzaturik, ikusiko dugu
Baztango ikasleen % 54,3k adierazi duela normalean euskaraz pentsatzen duela;
Malerrekan % 49k eta Bortzirietan % 52,2k. Euskara gogoeta hizkuntza gisa
erabiltzen dutenak mutilak eta hamalau urtetik beherakoak dira, gehienbat.
Eskola ereduei dagokienez, euskaraz pentsatzen dutenen portzentaia igotzen da
hizkuntza horren presentzia irakaskuntzan handiagoa den heinean (A, B, D).

4. grafikoa.Ohiko pentsamendu hizkuntza, eskola
ereduaren arabera.

ESKOLA EREDUA
A
B
D

0,6
ed/ee

0,7
21,4

Egoeraren
arabera

44,2
24,6
11
11,6

Bietan

22,5
65,1

Euskaraz

34,9
8,5
1,9

Gaztelaniaz

9,3
43,7
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Hamargarren galderaren bitartez, familia unitatea osatzen duten kideen
arteko harremanetan gure hizkuntzak duen tokia neurtu nahi izan dugu. Ondoko
taulak galdera horretan bildutako emaitzak laburbiltzen ditu:

Azterketa kuantitatiboa. Euskara eskola eremuan

5. taula.- Aita-amen eta anai-arreben euskara
maila.
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Ez dut
Deus ez
Gutxi

Aita
3
9,2
5,3

Ama
0,5
7,2
7,5

Anai-arrebak
4,5
2,6
3,1

Zerbait
Ongi
Oso ongi
ed/ee

8,9
25,1
47,6
0,9

10
31,3
42,8
0,7

5
22
59,1
3,8

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Euskaraz “Ongi” edo “Oso ongi” egiten dutela erantzun dutenak biltzen
baditugu, honako datu orokor hauek ageri zaizkigu: aita euskalduna dutenak %
72,7 dira, ama euskalduna, % 74,1. Anai-arreben artean, azkenik, % 81,1 dira
euskaldun. Datu horiek garbi erakusten digute belaunaldi gazteetan euskara
errekuperatzen ari dela (ama euskaldunen batezbestekoa baino 7 puntu
gehiago).
Egin dezagun eragiketa berbera eskualdez eskualde.

6. taula.Aita-amen eta anai-arreben euskara maila
(Baztan).

Ez dut
Deus ez
Gutxi
Zerbait
Ongi
Oso ongi
ed/ee

Aita
3,6
8,5
5,3
10,5
23,9
47,4
0,8

Ama
0,8
7,7
7,3
10,5
27,5
45,3
0,8

Anai-arrebak
2,8
3,2
3,2
*7,7
21,1
56,3
5,7

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Aipatu bi kategoriak baturik (ongi + oso ongi) aita euskaldunen
portzentaia % 71,3koa da Baztanen, amena % 72,8koa eta elkarrizketaturiko
ikasleen anai-arrebena % 77,4koa. Goranzko joera dugu hemen ere, baina
apalxeagoa.
7. taula.Aita-amen eta anai-arreben euskara maila
(Malerreka).
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Ez dut
Deus ez
Gutxi
Zerbait
Ongi

Aita
4,6
6,2
*2,1
6,7
25,8

Ama
5,7
6,2
10,3
33

Anai-arrebak
5,7
1
3,6
4,1
24,2

Oso ongi
ed/ee

*54,1
0,5

44,8
-

59,3
2,1
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Ikasleen aiten % 79,9k (oso) ongi egiten du euskaraz, amen % 77,8k eta
senideen % 83,5ek.

8. taula.Aita-amen eta anai-arreben euskara maila
(Bortziriak).

Aita
*1,3
*11,8
*7,4
9,1
25,6
43,4
1,3

Ez dut
Deus ez
Gutxi
Zerbait
Ongi
Oso ongi
ed/ee

Ama
0,7
7,7
8,4
9,4
33,3
39,4
1

Anai-arrebak
5,1
3
2,7
3,4
21,2
61,3
3,4

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Aurreko taulatik ondoko portzentaia bateratu hauek atera ditzakegu: aiten
% 69 (eskualdez eskualde baxuena), amen % 72,7 eta anai-arreben % 82,5.
Ikerketaren helburu izan diren gazteen % 89,4rentzat euskara izan da
ama-hizkuntza (horietatik % 29,9rentzat gaztelaniarekin batera) eta % 10ek
gaztelaniaz baino ez zekien eskolan hasi aurretik. Beste hizkuntza batzuk
bazterrekoak dira ( % 0,3 besterik ez).

5. grafikoa.Ama-hizkuntza eskualdearen
arabera.

61,9
58,7

58,6

Baztan
Malerreka
Bortziriak

33
29,6

27,9

12,1

11,4
0,8

0,4

0,3

5,2
Euskara

Gaztelania

Biak

Besteren bat

ed/ee

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Grafikoan islatu bezala, eskolan hasi aurretik euskara edo bi hizkuntzak
zeki(zki)ten neska/mutikoen portzentaiak altuagoak dira Malerrekan beste bi
eskualdeetan baino.
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Azterketa/kontrasterako beste ildo batek haurren ama-hizkuntzak eskola
ereduaren hautaketan duen eragina aztertzera garamatza. Hori helburu,
kontingentzia taula baten bitartez, laugarren aldagaia (A, B eta D ereduak) eta
hamaikagarrena (elkarrizketatuen ama-hizkuntza) gurutzatu ditugu.

9. taula.Eskola eredua ama-hizkuntzaren
arabera.

A
B
D
ed/ee

Osotara Euskara
19,2
*10,5
5,8
*3,9
71,4
*81,8
3,5
3,9

Gaztelania Biak
*48,6
*25,3
9,5
*8,6
*37,8
*63,3
4,1
2,7

Besteren bat
*100
-

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Bi galderen arteko eragina nabarmendu beharra dago. Ji Karraturen
bidezko asoziazio estatistikoak berretsi egiten du ondorioztapen hori, gainera.
Familia euskaldunetan nabaria da D eredurako joera (% 81,8). Gaztelaniaz
baino ez zekitenen taldea hartzen badugu, A eredua da nagusi (% 48,6), heren
bat D ereduan matrikulaturik badago ere. Txiki-txikitako elebidunen kasuan,
aldiz, gehienek D eredura jo dute (% 63,3), baina laurden batek A eredua
aukeratu duela gogoan hartu beharra dago.
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3.- Euskararen erabilera hainbat esparrutan

Gurasoek erabiltzen duten hizkuntzak seme-alaben ohituretan izan
dezakeen balizko eragina aztertzeko asmoz, interesgarria da gurasoen euskara
mailaren eta erabileraren arteko ezberdintasunak azaleratzea. Horretarako,
hamabigarren galderan ikasleei galdetu genien zein zen gurasoek elkarren
artean erabiltzen ohi zuten hizkuntza. Erantzunen arabera, gurasoen % 47k
euskaraz egiten dute elkarrekin eta % 42,4k gaztelaniaz.
Urrats bat aurrerago joan nahian, galdetegian atzera egin dugu eta,
iragazki informatikoen bidez, honako talde hau bereizi: aitak eta amak euskaraz
ongi edo oso ongi hitz egiten dutenen taldea, hau da, gurasoen % 61,1. Hortaz,
ezagutza eta erabileraren arteko galera % 14,1ekoa izango litzateke. Honatx
eskualdez eskualdeko datuak: euskaraz hitz egiten duten gurasoak Baztanen %
48,2 dira (bikote euskaldunak % 59,5), Malerrekan % 58,8 (euskaldunak %
69,6) eta Bortzirietan % 38,4 (euskaldunak % 56,9).

6. grafikoa.Aita eta ama euskaldunak dira eta euskaraz egiten
ohi dute. Ezagutza eta erabileraren arteko galera
indizeak, eskualdearen arabera.

-11,3
-18,5

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Baztan
Malerreka
Bortziriak

-10,8

Gurasoek elkarrekin erabiltzen duten hizkuntzak eraginik al du semealaben eskola eredua hautatzeko orduan? Galdera horri erantzuna emateko,
aldagaiak gurutzatuz, sarrera biko taula hau prestatu dugu:
10. taula.Gurasoek erabiltzen duten hizkuntza eta semealaben eskola eredua.

Osotara

Gaztelaniaz

Euskaraz

Biak
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A
B
D
ed/ee

19,2
5,8
71,4
3,5

*24,6
7
*65,8
2,6
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*15
4
*76,9
4

13
10,1
71
5,8

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Egia baldin bada ere elkarrekin euskaraz mintzatzen diren gurasoek
seme-alabak D eredura igortzeko joera handiagoa dutela eta, halaber,
gaztelaniazko harremana dutenek besteek baino joera handiagoa dutela semealabak A eredura bidaltzeko, bi galderen arteko asoziazioa ez da hasiera batean
pentsa litekeen bezain nabarmena.
Hamahirugarren galderak euskararen erabilera hiru esparruotan neurtzea
zuen xede: etxekoekin, ikastetxearen inguruan eta merkataritzako harremanetan.
Galdera bakarra osatu arren, azterketa egiteko orduan hiru azpiataletan
aurkeztuko ditugu emaitzak. Aldez aurretik, zortzigarren galderan oinarrituriko
iragazki informatiko bat aplikatu dugu, euskaraz hitz egiteko gai diren ikasleak
bereizteko (682).
Hasierako

taula

batean

elkarrizketatuek

hainbat

senitartekorekin

(aitarekin, amarekin, anai-arrebekin eta aiton-amonekin) duten hizkuntz
harremanaren datu orokorrak aurkeztuko ditugu:

11. taula.Euskararen erabilera famili giroan.

Amarekin Aitarekin
Beti gaztelaniaz
Gaztelaniaz gehiago
Eus/gazt. berdin
Euskaraz gehiago

11,6
9,1
12,9
18,8

10,3
8,5
7,6
13,6

Anaiarrebekin
6,3
8,2
12,2
12,2

Beti euskaraz
Ez daukat
ed/ee

46,5
1
0,1

56
3,4
0,6

53,8
5,6
1,8

Aitatxiamatxiekin
7,3
2,8
7,9
10,6
64,4
5,7
1,3

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Aurreko taulatik abiatuz eta “beti euskaraz” erantzuna aztergai harturik,
bereiziriko unibertso osoari dagokion lehenbiziko ondorioa da euskarazko
harremana maizago izaten dela aitarekin amarekin baino (9,5 puntuko aldea).
Anai-arrebekin beti euskaraz hitz egiten dutenak erdiak baino ez dira (% 53,8)
eta % 64,4k (item guztietan lortutako emaitzarik altuena) erantzun du euskara
aiton-amonekiko harremanetarako hizkuntza (ia) bakarra dela. Atal hau
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eskualdez eskualde aztertzearen garrantziaz jabeturik, ondoko taulan ikerketaren
xede izan diren hiru eskualdeen arabera aurkeztuko ditugu emaitzak.

12. taula.Euskararen erabilera famili giroan
(Baztan).

Amarekin Aitarekin
Beti gaztelaniaz
Gaztelaniaz gehiago
Eus/gazt. berdin
Euskaraz gehiago
Beti euskaraz
Ez daukat
ed/ee

10
7,2
13,1
19
48,4
1,8
0,5

*6,8
10,9
6,3
15,4
55,7
4,1
0,9

Anaiarrebekin
6,3
8,1
12,2
13,6
53,4
5
1,4

Aitatxiamatxiekin
5,9
3,2
5,4
*15,4
62
6,3
1,8

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Amarekiko erabilerari dagokienez, Baztan batezbestekotik gora ageri da
(2 puntu). Gainerako kasuetan batezbestekoaren inguruan dago.

13. taula.Euskararen erabilera famili giroan
(Malerreka).

Amarekin Aitarekin
Beti gaztelaniaz
Gaztelaniaz gehiago
Eus/gazt. berdin
Euskaraz gehiago
Beti euskaraz
Ez daukat
ed/ee

13
*5,4
14,1
21,6
45,9
-

7
*4,9
8,1
14,1
61,1
4,9
-

Anaiarrebekin
5,4
7,6
15,1
12,4
50,8
7
1,6

Aitatxiamatxiekin
5,4
2,7
7
8,6
*70,3
4,3
1,6

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Malerrekan euskarazko harremanak batezbestekotik gora daude aitaren
eta aiton-amonen kasuetan eta senideen artekoetan, ordea, batezbestekotik
behera.

Amarekin Aitarekin
14. taula.Euskararen erabilera famili giroan
(Bortziriak).

Beti gaztelaniaz
Gaztelaniaz gehiago
Eus/gazt. berdin

12
*13
12

*15,2
9,1
8,3

Anaiarrebekin
6,9
8,7
10,1

Aitatxiamatxiekin
*9,8
2,5
*10,5
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Euskaraz gehiago
Beti euskaraz
Ez daukat
ed/ee

16,7
45,3
1,1
-

12
52,9
1,8
0,7
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10,9
56,2
5,1
2,2

8
62,3
6,2
0,7

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Eskualde honetan famili giroko erabilera batezbesteko orokorra baino
apalxeagoa da orohar, anai-arreben arteko harremanetan izan ezik.
Aztergai diren gainerako aldagai nagusiak harturik, hamalau urtetik
beherakoek ikasle helduagoek baino gehiago erabiltzeko joera dutela ikus
dezakegu. Bestalde, zerrendaturiko senitarteko horiekiko harremana beti
euskaraz dutela aitortu dutenen artean mutilen ehunekoak altuagoak dira.
Eskola eredua ere famili giroan erabiltzen den hizkuntza hautatzeko
erabakigarria da. Eredu euskaldunetan gora egin ahala (A, B, D), handiagoa da
euskararen erabilera familiartekoekin.
Ikastetxearen ingurua eta lagunartea harturik, bestalde, argi gelditzen da
euskararen erabilera handiagoa dela irakaskuntza jarduera berariazkoetan
(irakasle eta ikaskideekin), baxuagoa baita patioko erabilera eta koadrilako
lagunen artekoa.

15. taula.- Euskararen erabilera
eskola giroan.

Beti gaztelaniaz
Gaztelaniaz gehiago
Eus/gazt. berdin
Euskaraz gehiago
Beti euskaraz
Ez daukat
ed/ee

Irakasleekin Ikaskideekin Ikaskideekin
gelan
patioan/kalean
2,2
3,8
3,2
6,9
6,3
6,6
10,1
11,9
16,7
22
21,7
22,7
56,7
55,9
50,3
2,1
0,4
0,4

Koadrilako
lagunekin
4,4
9,1
17,9
18,9
49,3
0,3
0,1

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Eskualdearen arabera harturik, Bortzirietako ikasleek gehiago erabiltzen
dute euskara hala irakasle eta ikaskideekin nola koadrilako lagunekin. Gai hau
sakonago azter daiteke taulen eranskinari erreparatuta.
Ikerlaneko beste atal batzuetan, euskararen erabilerari dagokionez,
adinaren arabera agerian gelditu den joera hemen ere azaltzen zaigu.
Proposaturiko item guztietan, 14 urtetik beherakoak gehiago dira “beti
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euskaraz” erantzunean 15 eta 17 urte bitartekoak baino. Irakasleekiko
harremanetan bi taldeen arteko aldea % 19koa da, ikaskideekin gelako
harremanetan % 21ekoa, patioko elkarrizketetan % 14,6koa eta koadrilen
kasuan % 15,2koa.
16. taula.Euskararen erabilera eskola giroan
adinaren arabera.

Beti gaztelaniaz
Gaztelaniaz gehiago
Eus/gazt. berdin
Euskaraz gehiago
Beti euskaraz
Ez daukat
ed/ee

IRAKASLEEKIN IKASKIDEEKIN IKASKIDEEKIN
GELAN
PATIOAN/KALEAN

KOADRILAKO
LAGUNEKIN

-14
2
*4,4
8,8
*18,6
*64,8
-

15-17
2,3
*10,3
11,8
*26,7
*45,8
-

-14
*2
*4,4
10,5
*18,6
*64,1
-

15-17
*6,1
*8,8
14,1
*27,5
*43,1
-

-14
*1,2
*4,9
15,9
21,3
*56,2
-

15-17
*5,7
8,8
18,3
25,6
*41,6
-

-14
*2,4
7,6
16,6
17,4
*55,7
0,2

15-17
*7,3
10,7
19,1
21,8
*40,5
0,4

1,5

3,1

0,5

0,4

0,5

-

-

0,4

Iturria: Taller de Sociología S.L.

D ereduan matrikulaturiko ikasle gehienen eskola eta harreman hizkuntza
euskara baldin bada ere, ikasgelatik urrundu ahala euskararen erabilera jaisten
da. Izan ere, irakasleekin “beti euskaraz” aritzen direnak % 68,3 dira,
ikaskideekin gelan % 66,8, patioan % 59,7 dira eta, azkenik, koadrilako
lagunekin % 57,4 (gogora dezagun azken kasu honetan batezbestekoa %
49,3koa zela).
Galdera honen hirugarren atalean merkataritzako harremanak aztertu nahi
izan ditugu.
Elkarrizketaturiko ikasle euskaldunetatik lautik bat (% 27,3) beti euskaraz
aritzen da eskualdeko dendariekin (horri “euskaraz gehiago” erantzun duten %
26,7 eransten ahal diogu). Bi kategoria horiek bat eginda, honako emaitza hauek
lortu ditugu eskualdez eskualde: Baztanen % 38,5, Malerrekan % 56,7 eta
Bortzirietan % 64,5. Nabarmentzekoa da, bereziki, Baztango harreman
komertzialetan euskarak duen agerpen eskasa.
Ostatuei dagokienez, hizkuntzaren erabilera dendetan ikusi dugunaren
antzekoa da. Eskualdekako datuak harturik, ordea, diferentzia aipagarriak ageri
dira, ondoko taulan ikus daitekeen bezala.
17. taula.Euskararen erabilera ostatuetan, eskualdearen arabera.

ZONA

ADINA
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Beti gaztelaniaz
Gaztelaniaz gehiago
Eus/gazt. berdin
Euskaraz gehiago
Beti euskaraz
Ez dut egiten
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Osotara
5,9
13,3
25,8

Baztan
5
*18,1
*32,6

Malerreka
5,9
13
28,1

Bortziriak
6,5
*9,8
*18,8

-14
6,1
11,7
24,4

15-17
5,3
16
27,1

23,8
30,1
1,2

22,2
*21,3
0,9

22,2
30,8
-

26,1
*36,6
*2,2

*21
*35,2
1,5

*28,2
*22,5
0,8

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Hurrengo galdera hamabi eta hamasei urte bitarteko ikasle guztiei (738)
egin genien eta ekintza sozio-kultural andana baten hizkuntz eremua aztertzea
zuen helburu. Hona ekintza horiek guztiak taula batean laburturik.

18.- taula.Ekintza sozio-kulturalak zein
hizkuntzatan egiten dituzten.

Musika kontzertuak
Kirola/entrenamenduak
Hitzaldiak/ikastaroak
Katekesia
Eskolaz kanpoko ekintzak
Udalekuak

Euskaraz Gaztelaniaz
34,4
6,9
39
7,9
35,9
8,5
40,1
12,6
46,1
11,5
32,7
9,6
16,7
22,4
27,4

Zinea/antzerkia/bideoa
Klase partikularrak
Musika eskolak

28,7
16,5
11,2

Bietan
32,4
18,8
21,8
5,8
32,5
17,5

Ez dut
26,3
34,3
33,7
41,5
9,9
40,2

39,1
10,4
10,8

15,4
50,7
50,5

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Zine, antzerki eta bideoaren kasuan izan ezik, euskara da nagusi. Klase
partikularren kasuan aipagarria da gaztelaniaren indarra, horrelako eskolak
hartzen dituztenen kopurua kontuan harturik.
Ikus ditzagun Baztango emaitzak.

19. taula.Ekintza
sozio-kulturalak
zein
hizkuntzatan egiten dituzten (Baztan).

Musika kontzertuak
Kirola/entrenamenduak
Hitzaldiak/ikastaroak
Katekesia
Eskolaz kanpoko ekintzak
Udalekuak
Zinea/antzerkia/bideoa

Euskaraz Gaztelaniaz
35,2
7,7
*27,9
7,3
32,4
42,9
*39,3
*24,7
18,2

10,5
*18,6
*15,4
*14,6
26,3

Bietan
30
19,4

Ez dut
27,1
*45,3

20,6
*8,5
35,6
*23,9
40,5

36,4
*30
9,7
36,8
15
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Klase partikularrak
Musika eskolak

25,1
25,9
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*11,7
*16,6

*3,6
8,5

*59,5
49

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Datu orokorrekin alderatuz, gaztelania gehiago agertzen da katekesian,
eskolaz kanpoko ekintzetan, kanpaldietan eta musika klaseetan.

20. taula.Ekintza
sozio-kulturalak zein
hizkuntzatan
egiten
dituzten
(Malerreka)

Musika kontzertuak
Kirola/entrenamenduak
Hitzaldiak/ikastaroak
Katekesia
Eskolaz kanpoko ekintzak
Udalekuak
Zinea/antzerkia/bideoa
Klase partikularrak
Musika eskolak

Euskaraz Gaztelaniaz
*40,2
5,2
41,8
6,7
39,2
*3,6
*49
*1,5
47,4
7,7
34
*5,2
19,1
*22,7
*27,8
*10,8
*39,2
7,7

Bietan
*23,7
20,1
23,2
6,2
30,4
13,4
37,6
10,3
10,3

Ez dut
30,9
31,4
34
43,3
*14,4
*47,4
*20,6
51
*42,8

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Malerrekan euskara hutsez egiten diren jarduerak gehiago dira.
Aipatzekoak dira musika klaseak, klase partikularrak, katekesia eta musika
kontzertuak.
Hona hemen, azkenik, Bortzirietan bildutako emaitzak:

21. taula.Ekintza
sozio-kulturalak zein
hizkuntzatan
egiten
dituzten
(Bortzirietan)
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Musika kontzertuak
Kirola/entrenamenduak
Hitzaldiak/ikastaroak
Katekesia
Eskolaz kanpoko ekintzak
Udalekuak
Zinea/antzerkia/bideoa
Klase partikularrak
Musika eskolak

Euskaraz Gaztelaniaz
*30
7,4
*46,5
9,1
36,7
10,1
*32
14,8
*50,8
10,8
*38,4
8,4
13,8
*34,7
*16,5
*24,2
*20,9
9,1

Bietan
*40,1
17,5
21,9
*3,4
31,3
14,8
39,1
*16,2
13,1

Ez dut
22,6
*26,9
31,3
*49,8
*7,1
38,4
12,5
*43,1
*56,9

Zine, antzerki eta bideoaren atalean, heren batek erantzun du gaztelaniaz
egiten dituela. Ji Karraturen aplikazioak erakusten digu aipatzekoa dela, orobat,
gaztelaniaren erabilera ikasleen klase partikularretan.
Azkenik, ekintza sozio-kultural horiek zein hizkuntzatan egiten dituzten
alde batera utzita, zein hizkuntzatan egin nahi lituzketen galdetu genien.
Erantzunak ondoko taulan laburbildu ditugu.
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22. taula.Ekintza sozio-kulturaletan Musika kontzertuak
nahiago duten hizkuntza.

Kirola/entrenamenduak
Hitzaldiak/ikastaroak
Katekesia
Eskolaz kanpoko ekintzak
Udalekuak
Zinea/antzerkia/bideoa
Klase partikularrak
Musika eskolak

Euskaraz
54,7
59,1
59,5
54,6
66,7
58,4
42
50,1
55,3

Gaztelaniaz
6,1
6,2
6,5
7,9
6,4
6,1
19,9
9,1
6,2

Bietan
16,7
7,5
9,9
4,7
13,3
9,3
18,4
7
5,6
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Berdin zait
11,1
7,5
6,8
3,8
7,3
6,2
10,6
5,4
5,3

Ez dut
11,4
19,8
17,3
29
6,4
19,9
9,1
28,3
27,6

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Ikusten denez, erdiek baino gehiagok euskara hutsez egin nahiko
lituzkete. Proposaturiko item guztietan, nahia (nahiago nuke) errealitateari
gailentzen zaio, ausarki.
Ondoren, euskaldunekiko hizkuntz jokabidea adierazten duten esaldi
batzuen bitartez, hizkuntzaren eguneroko erabilera maila neurtu nahi izan dugu.
Horretarako, berriz ere, iragazki logiko bat aplikatu dugu aurretik, gazte
euskaldunak bereizteko. Horietatik % 39,6k euskaldun guztiekin hitz egiten
duela aitortu du (“Euskaldun guztiekin egiten dut euskaraz”) eta % 34k
“Euskaldun gehienekin”. Bi erantzunak batuta, unibertsoaren % 73,6rentzat
euskara euskaldunekiko harreman hizkuntza dela ondorioztatuko genuke.
Sakonago joan nahirik, euskaldunekiko erabilera maila adierazten duen
aldagaia elkarrizketatuek euskaraz mintzatzeko duten gaitasunarekin gurutzatu
dugu kontingentzia taula batean. Honatx aldagai gurutzaketa horren emaitzak:

23 taula.Hizkuntz joera euskaldunekin,
mintzamen mailaren arabera.

Osotara Deus ez
37
Denekin
32
Gehienekin
8,9
Batzuekin
8
Bi hizkuntzak berdintsu
9,3
Gehienetan gaztelaniaz
3,8
*100
Beti gaztelaniaz
0,9
ed/ee
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Gutxi
14,3
21,4
*57,1

Zerbait
14,3
3,6
*60,7
*21,4

Ongi
*27,3
32,2
*14,1
7
*15
3,1

Oso ongi
*45,7
*34,9
*6,6
9,2
*2,9
-

*7,1

-

1,3

0,7
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Datuak adierazgarriak dira berez, Ji Karraturen asoziazioak erakusten
duen erreferentzia garbia gorabehera. Ikusten den bezala, zenbat eta hobea izan
elkarrizketatuen mintzamen maila, hainbat handiagoa da euskaldunekin
euskaraz hitz egiteko joera. “Ongi” edo “oso ongi” hitz egiten duten ikasleen %
80,6 sarritan mintzatzen da euskaraz euskaldunekin.
Ikus dezagun egoera eskualdeka: Bortzirietako gazteek joera handiagoa
dute euskaldunekiko harremanetan euskara erabiltzeko. Izan ere, Baztan eta
Malerrekako indizea 7 puntutik beherago agertzen da. Bestalde, hamalau urtetik
beherakoak, mutilak eta D ereduko ikasleak batezbestekotik gora azaltzen ohi
dira “euskaldun guztiekin egiten dut” eta “euskaldun gehienekin egiten dut”
kategorietan.

24. taula.Hizkuntz
joera
euskaldunekin,
eskualdearen arabera.

Denekin
Gehienekin
Batzuekin
Bi hizkuntzak berdintsu
Gehienetan gaztelaniaz
Beti gaztelaniaz
ed/ee

Osotara Baztan Malerreka
39,6
36,7
36,2
34
34,4
36,8
9,1
8,5
6,9
1
0,9

9,5
10,4
8,6
0,5

10,3
8,1
4,3
1,6
*2,7

Bortziriak
*44,2
31,9
8
7,2
7,2
1,4
-

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Aurreko galderaren ondo-ondotik, beste hau egin genien: “Posible den
guztietan egiten ez baduzu, zergatik da?” Galdera hori irekia zen, nork nahi
zuena erantzun beharrekoa. Hona hemen gehien errepikatu diren erantzunak:
Erdaldunak tartean izaten direlako % 43; besteak gaztelaniaz hasten direlako,
% 19,5; ohituragatik, % 17,4; eta (batzuetan) gaztelaniaz errazagoa delako, %
7,8. Kontuan hartu ditugun aldagai guzti-guztietan erdaldunak tartean egotea
euskaldunak erderaz aritzeko arrazoi nagusia da. Ji Karratuak erakutsi dizkigun
beste ondorio adierazgarri batzuk aipatuko ditugu jarraian. Malerrekan dexente
izan dira galdera honi erantzunik ematen jakin izan ez dutenak eta gehiago dira,
orobat, gaztelaniaz solas egiteko arrazoia euskalkia dela aipatu dutenak. Orohar,
ohiturak pisu handia du hamabost urtetik gorakoen artean eta “gaztelaniaz
ateratzen zait” erantzuna nesken aukera berariazko gisa agertzen da. A
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eredukoen artean, irakaskuntzan erabiltzen duten hizkuntza nagusian gaitasun
hobea izateari loturiko arrazoiak azaldu dira, gehienbat.
Prospekzio lanaren xede izan den unibertso osoari berriro helduz, eskola
eremutik kanpora irakurtzen dituzten liburu eta komikien hizkuntzaz itaundu
genien. Emaitzak ondoko grafikoan ikusiko ditugu, azterturiko eskualdeetan
banatuak.

7. grafikoa.Liburu eta komikien hizkuntza
eskualdearen arabera.

2
ed/ee

0,5
1,2
44,4

Berdintsu

37,1
37,2
26,3

Bortziriak
Malerreka
Baztan

32,5
30

Euskaraz

27,3
29,9
31,6

Gaztelaniaz

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Ikasleen % 69,2k euskaraz irakurtzeko ohitura du; horietatik % 40,1ek
berdintsu irakurtzen du hizkuntza batean zein bestean. Sexuen araberako
emaitzak, aurreko galderetan ikusi dugunaren aurka, homogeneo samarrak
badira ere, adinak eta eskolaratze ereduak ezberdintasun adierazgarriak
erakusten dituzte.

25. taula.Liburu eta komikien hizkuntza, adinaren eta eskola
ereduaren arabera.

Gaztelaniaz
Euskaraz
Berdintsu
ed/ee

ADINA

Osotara -14
29,4
*24,3
29,1
*33,9
40,1
40,5
1,4
1,4

Iturria: Taller de Sociología S.L.

15-17
*35,7
*22,4
40,6
1,4

ESKOLA EREDUA

A
*73,9
*2,1
*22,5
1,4

B
32,6
23,3
44,2
-

D
*17,1
*36,4
*45,2
1,3
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Aipagarria da gaztetxoenek euskarazko liburu eta komikiak sarriago
irakurtzen dituztela eta, orobat, B ereduko ikasleen ohiturak, euskarazko zein
gaztelaniazko irakurgaiei dagokienez.
Egoera erreala eta gustukoena konparatzeko asmoz, aisialdian irakurtzen
dituzten liburu/komikiak zein hizkuntzatan nahiago lituzketen galdetu genien.
Euskaraz irakurtzeko nahia erakutsi diguten egoera errealetik haratago doa.
Euskara aukeratuko luketela erantzun digutenen kopurua, behinik behin,
harrigarria da; izan ere, nagusiki euskaraz irakurtzen dutenak % 29,1 dira eta
euskaraz irakurri nahiago dutenak % 53 (23,9 puntuko aldea). Ondoko
grafikoan bi galdera horien erantzunak jaso ditugu.

60
8. grafikoa.Aisialdiko liburu/komikiak nola
irakurtzen dituzten eta nola
nahiago.

53
50

Gehienak…
Nahiago dituzu…

40
30

40,1
29,4

34,1
29,1

20
10

11,1

0
Gaztelaniaz

1,8
Euskaraz

Berdintsu

1,4

ed/ee

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Kontuan hartutako aldagai guztietan, gazteek euskarazko liburu gehiago
irakurri nahiko lituzkete. A ereduko ikasleetan, “nahiago nuke gehienak
gaztelaniaz irakurri” aukerabidea hartu dutenak % 13,4 dira, besterik ez.
Ikasleei gehien gustatu zaizkien euskarazko liburuak ikusita, ez dirudi
adostasun edo batasun handirik dagoenik. Titulu andana bat aipatu digute, baina
gutxi dira errepikatzen direnak: horien artean, zertxobait nabarmentzen dira
Kutsidazu bidea Ixabel (% 6,2), Kittano (% 5,8), Irakasle alu bat (% 4,9) eta
Lur zabaletan (% 3,1). Estatistika taulen eranskinean aukeraturiko zerrenda
dago aztergai, hainbat aldagairen arabera emana.
Liburu horietatik zer gustatu zaien gehien galdeturik, bostetik batentzat
(% 21,1) aipagarriena pertsonaien gorabeherak izan dira. Narrazioaren gai
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nagusia % 19,8k nabarmendu dute, liburua orohar % 7,7k eta idazkera/euskara
% 7,6k.
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4.- Komunikabideak

Eskola munduko populazioari buruzko ikerketa kuantitatibo honetan
azterturiko hurrengo atala ikasleek hainbat euskarritan grabatuta duten musika
izan da, euskarazko musika zein neurritan hobesten duten antzemateko asmoz.
Gazteen % 48,3k adierazi dute euren zinta/disko erdiak edo gehienak
euskarazkoak direla. Baieztapen horretan gehiago dira Malerrekakoak eta
neskak (horietatik % 25,1ek diote musika grabazio gehienak euskaraz dituztela).

ed/ee 0,8

9. grafikoa.Norberaren CD, disko eta zintak
euskaraz.

Ez dut
9,3
Gehienak
21,3
Ia batere ez
12,6

Bakar batzuk
29

Erdiak edo
27

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Aztertu beharreko hurrengo gaia komunikabideek, bertakoek zein
kanpokoek, hiru eskualdeetako gazteen artean duten indarra eta presentzia da.
Elkarrizketatuen % 42,1ek adierazi digu Euskadi Gaztea entzuten duela;
ia heren batek (% 30,9) astean bost ordutik behera entzuten du. Gehien entzuten
dutenak Bortzirietako gazteak dira, non % 53,8k aditzen duten gehiago ala
gutxiago. Datuetatik ondoriozta daiteke emisore hori erakargarriagoa dela 15
urtetik gorakoentzat, neskentzat eta D ereduko ikasleentzat. Testaturiko hiru
irratietatik horixe izan da entzule gehien bildu duena.
Galdeturiko hurrengo komunikabidea Xorroxin Irratia bertako emisorea
izan da, zein gazteen % 37,7k entzuten baitute, neurri batean ala bestean; kasu
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honetan ere, gehienek (% 31,3) astean bost ordu baino gutxiago entzuten dutela
aipatu dute.

10,4

10. grafikoa.Xorroxin Irratiaren entzunaldia astean,
eskualdearen arabera.

ed/ee

11 baino gehiago

6-10

5,7

9,7

0,3
1,5
3,6
1,3
6,2
7,3
17,2
37,1

5 baino gutxiago

43,7

Bortziriak
Malerreka
Baztan
70,7

Ez dut entzuten

49,5
35,6
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Baztanek sintonizazio indizerik altuena erakutsi du, % 54,6; Malerreka da
bigarrena (% 44,8) eta Bortzirietan nabarmen gutxiago aditzen da, % 18,8, hain
zuzen.
Gaztelaniaz aritzen diren kateek (Cadena 100, Los 40 Principales... e.a.),
gazteen % 27,8 erakartzen dituzte. Haiekiko interes handiagoa erakutsi dute
Malerrekakoek, neskek eta A ereduko ikasleek.
Telebisten egoerari erreparatuz, lehenbiziko ondorioa da irratiek baino
ikus/entzule gehiago erakartzen dituztela. ETB1 gazteen % 93,2k ikusten ohi
du; % 40,2k adierazi digu egunero, batezbeste, hiru ordu baino gehiago ematen
dituela telebista horri begira. Kate horretako ikus-entzuleri indizea berdintsua da
adin-talde guztietan, baina hamalau urtetik beherakoak dira ordu gehien ikusten
dutenak.
Bortzirietako

ikus-entzuleen

26. taula.-eguneroko ikusaldia dexente baxuagoa
ETB1en eguneroko ikusaldia, eskualdearen eta
adinaren arabera.

parametroak

antzekoak

badira

ere,

da, orohar.
ESKUALDEA

Osotara Baztan Malerreka

Bortziriak

ADINA

-14

15-17
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Ez dut ikusten
Ordu bat baino gutxiago
1-3
3tik gora
ed/ee

3,8
19,6
33,3
40,2
3

3,2
17,4
34,8
41,7
2,8

2,6
17
*39,7
40,2
*0,5

5,1
*23,2
*27,9
39,1
*4,7
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3,6
*17
31,4
*44,5
3,4

4,2
*23,4
36
*34,3
2,1

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Herri telebistei dagokienez, Ttipi-Ttapa Telebistaren pantaila-kuota %
41,1ekoa da hiru eskualdeetako gazte guztiak harturik (kontuan hartu behar da
kate hau ez dela ikertutako eremu oso-osoan ikusten). Bortzirietan, Ttipi-Ttapa
TBren eragin eremurik zabalenean, gazteen % 74,1ek ikusten dute eta
Malerrekan % 39,7k.
Xaloa TB, gehienbat Baztanen ikusten baita, bertako gazteen % 59,9k
ikusten ohi dute eta Malerrekan % 65,5ek.

11. grafikoa.Gaztelaniazko TV kateen eguneroko
ikusaldia.
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Iturria: Taller de Sociología S.L.

Estatu mailako telebistak aztertzen ditugunean, aldaketa kuantitatibo
handia sumatzen da, ikasleen % 91,8k ikusten baititu, gehiago edo gutxiago.
Gainera, % 47,3k dio egunero hiru ordutik gora ematen duela haiei begira. Kate
horien sintonizazio maila nahiko antzekoa da aldagai guztietan eta eskola
ereduak berak ere ez du desberdintasun nabarmenik erakusten.
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5.- Ikasten segitzea eta euskara

Beste gai bati helduta, euskararen ingurukoa beti ere, honako galdera hau
egin genien ikasleei: “DBH bukatutakoan, ikasten segitzeko asmoa duzu?
Euskararekiko jarreraz gain, irakaskuntza maila altuago bat egitea noraino den
erakargarria aztertu nahi izan dugu. Ikus ditzagun, lehenik, lortutako emaitzak:

12. grafikoa.DBH bukatutakoan ikasten segitzea.

0,8
18,7

Bai
Ez
Ez dakit
ed/ee

6
74,5

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Lau gaztetik hiru (% 74,5) baiezkotan daude, hots, ikasten segitzeko
asmoa dute. % 6k ikasketak amaitutzat emango ditu eta gainerakoek ez dute
oraindik erabaki. Datuak eskualdearen arabera aztertzen baditugu, ikasten
segitzeko asmoa hartua dutenen artean (beti ere inkesta egin zenean
adierazitakoaren arabera) gehiago dira Bortzirietakoak, % 79,1 egiten baitute.
Malerrekako eta Baztango ikasleetan bostetik batek ez du oraindik erabaki DBH
bukatutakoan hartuko duen bidea.

27. taula.- DBH bukatutakoan ikasten segitzea, eskualdearen, adinaren eta sexuaren arabera.
ESKUALDEA

Bai
Ez
Ez dakit
ed/ee

Osotara Baztan Malerreka
74,5
*71,3
*71,6
6
6,5
6,2
18,7
*21,1
*22,2
0,8
1,2
-

ADINA

Bortziriak -14
*79,1
*69,5
5,4
*6,8
14,5
*22,3
1
*1,4

15-17
*82,5
3,8
13,6
-

SEXUA

Gizonezkoa Emakumezkoa
*68,6
*82,8
*9,1
*1,2
*21,3
*15,4
1
0,6

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Aurreko taulan ikusten denaren arabera, adinean aurrera jo ahala, ikasten
segitzeko aukera garbiago ikusten da. Neskak irakaskuntza sisteman segitzeko
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erabakiaren aldekoagoak agertzen dira (baiezko erantzunetan 14,2 puntu
gainetik). Eskola ereduari dagokionez, B eredukoak dira DBH bukatutakoan
ikasten segituko ote duten galderaren aurrean zalantza gehien dutenak (% 30,2k
ez dakitela erantzun dute).
Lau ikasletik hiruk (% 74,4) euskaraz ikasten segitzeko asmoa du eta %
21,4k gaztelaniaz. Eskualdearen arabera, euskaraz ikasten segitzeko joera
handiagoa dute Malerrekako ikasleek, hamalau urtetik beherakoek, neskek eta B
eta D eredukoek.

13. grafikoa.DBH bukatutakoan, aukeratuko duten eskola
hizkuntza, eskualdearen arabera.
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76,6
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ed/ee
Iturria: Taller de Sociología S.L.
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Euskaraz ikasteko asmoa dutenen taldea bereizirik, erabaki horren
zergatiaz galdetu genien. Heren batek (% 33,3) “Errazagoa delako” erantzun
du, % 22,4k “Orain arte bezala” segitzeagatik eta bostetik batek
“Nahiago/maiteago dudalako”. “Nire hizkuntza delako” aukerak ere azken
horren antzeko portzentaia bildu du (aukera hau adierazgarriagoa da Baztanen).
Gaztelaniaz segitzeko asmoa agertu dutenen artean, berriz, arrazoirik
aipagarrienak “Orain arte bezala” segitzeagatik (% 36,9) eta “Niretzat
errazagoa delako” (% 34,2) izan dira.
Azkenik, ikasle guztiek bete beharreko galdera-sortaren azkeneko
itaunaren bidez, etorkizunean lanpostu bat aurkitzeko euskaraz jakitea
lagungarria izan daitekeenentz galdetu genien.
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14. grafikoa.Euskararen baliagarritasuna etorkizunean lanpostu bat
aurkitzeko.

43,6

26,7
20,7
2,2

4,7
2

Deus ez
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Gutxi Zerbait

Nahikoa Asko

ed/ee

Grafikoan argi islatu denez, elebidun izateak lanpostu bat aurkitzeko
lagun diezaiekeelako ideia nahiko zabalduta dago, batez ere nesken eta B
ereduko ikasleen artean.
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6.- Udal euskara zerbitzuen jarduna

6.1.- Baztango Udalaren Euskara Zerbitzua

Atal honetan eskualde horretako ikasleei propio egindako galderak
aztertuko ditugu. Lehenbiziko itaunean Udalaren Euskara Zerbitzua ezagutzen
ote zuten galdetu genien, bai/ez erako galderaren bidez. Hamar ikasletatik ia
seik ezagutzen dute Euskara Zerbitzua, % 58,7k hain zuzen. Euskarak eskola
hizkuntza gisa duen garrantziak gora egin ahala (A, B eta D eredua), gehiago
dira zerbitzua ezagutzen duten ikasleak.

28. taula.Udalaren Euskara Zerbitzuaren ezagutza,
eskola ereduaren arabera.
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Ez
ed/ee

Osotara
58,7
39,3
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A
30,4
*66,1
3,6

B
66,7
33,3
-

D
*69,3
*29,1
1,7

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Hurrengo galderan, zerbitzuak antolatutako hainbat ekintza/jardueraren
berri ba ote zuten galdetu genien eta, ondoren, baloratu zitzatela eskatu, batetik
bostera. Ondoko taulan bi galderotako erantzunak laburbildu ditugu:

29. taula.- Udalaren Euskara Zerbitzuaren ekintzak. Ezagutza eta balorazioa.
EZAGUTU

Non zabiltza euskaraz mintza
Udal bideoteka
Bertso Eskola
Udalekuak
Euskarazko produktuen katalogoa
Udal liburutegia
Euskarazko liburu eta komiki lehiaketa
Euskara Zerbitzuaren egutegiak

Ez

Bai

79,4
53,8
59,1
33,2
60,3
27,1
42,1
71,7

20,6
46,2
40,9
66,8
39,7
72,9
57,9
28,3

BALORATU

Oso
gaizki
5,9
2,6
4
4,2
5,1
0,6
2,8
4,3

Gaizki Halahola
2
27,5
8,8
22,8
12,9
20,8
6,7
18,2
4,1
25,5
5,6
18,9
7
16,8
11,4
21,4

Ongi
25,5
32,5
23,8
22,4
21,4
22,8
25,2
17,1

Oso
ongi
27,5
28,9
34,7
43
31,6
46,7
39,9
38,6

Ez du Batezbaloratu beste
11,8
3,8
4,4
3,8
4
3,8
5,5
4
12,2
3,8
5,6
4,2
8,4
4
7,1
3,8

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Udal liburutegia, udalekuak eta euskarazko ipuin eta komiki lehiaketa
dira gehien ezagutzen diren ekintza/jarduerak. Gutxien ezagutzen den kanpaina,
berriz, “Non zabiltza, euskaraz mintza“ izan da.
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Ekintzen balorazioa, orohar, altua da29, izan ere, kasu guztietan, batetik
hamarrera bitarteko eskala batean, 7,6 puntutik gorako puntuazioa eman baitute.
Eskualdeko ikasleetatik % 73,7k ezagutzen du Doike Euskara Taldea.
Ezagunagoa da hamabost urtetik gorakoen artean eta D ereduko ikasleen artean.
Galdetegiaren
eskualdeko

Udalak

hogeita

hemezortzigarren

gazteentzat

antolatu

galdera

beharko

irekiaren

lituzkeen

bidez

ekintzak

proposatzeko eskatu genien. Hona hemen gehien errepikatutako erantzunak,
lehenetik hasita: bidaia, ibilaldi eta udalekuak, kontzertuak, kirol ekintzak,
lehiaketak, euskara sustatzeko ekitaldiak eta, azkenik, gazteendako ekintza eta
festak.

29

Balorazioa ekintza ezagutzen zutela esan zutenei eskatu zaie bakarrik. Iragazki informatiko hori hiru eskualdeetan erabili da.
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6.2.- Malerrekako Euskararen Mankomunitatea

Malerrekako Euskararen Mankomunitatea eskualdeko gazteen % 62,4k
ezagutzen du.

15. grafikoa.Malerrekako Euskararen Mankomunitatearen ezagutza.

62,4

33,5

4,1
Bai
Ez

Iturria: Taller de Sociología S.L.

ed/ee

Ikerketan erabilitako funtsezko aldagaiak kontuan harturik, Ji Karraturen
aplikazio estatistikoak erakusten digu ezagutza maila dexente altuagoa dela
nesken eta A eta B ereduko ikasleen artean.
Aurreko atalean bezala, erakunde horrek antolaturiko ekintzen berri ba
ote zuten galdetu genien eta haiei buruzko iritzia eskatu ere. Ondoko taulan bi
galdera horiei emandako erantzunak bildu ditugu:

30. taula.- Malerrekako Euskararen Mankomunitatearen ekintzak. Ezagutza eta balorazioa.
EZAGUTU

Ez

BALORATU

Bai

Non zabiltza euskaraz mintza

78,4

Oso gaizki Gaizki Halahola
21,6
7,1
4,8
23,8

Udal bideoteka
Bertso Eskola
Udalekuak
Euskarazko produktuen katalogoa
Udal liburutegia
Euskara Zerbitzuaren egutegiak

49,5
62,4
41,2
46,9
30,4
58,2

50,5
37,6
58,8
53,1
69,6
41,8

Iturria: Taller de Sociología S.L.

9,2
9,6
7
4,9
4,4
3,7

8,2
8,2
7
8,7
3,7
1,2

19,4
27,4
23,7
17,5
17
18,5

Ongi
19

Oso
ongi
38,1

Ez du
baloratu
7,1

Batezbeste
3,8

18,4
16,4
15,8
22,3
24,4
21

34,7
23,3
36
35,9
41,5
48,1

10,2
15,1
10,5
10,7
8,9
7,4

3,7
3,4
3,7
3,8
4
4,2
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Udal liburutegia, kanpaldiak, euskarazko argitalpenen katalogoa eta
bideoteka eskolaturiko gazteen erdiek edo gehiagok ezagutzen dituzte. “Non
zabiltza, euskaraz mintza” kanpaina, aldiz, bostetik batek baino ez du
ezagutzen. Jardueren batezbesteko balorazioa zazpi puntutik gorakoa da.
Langarra taldeaz galdeturik, % 62,4k ezagutzen duela adierazi digu.
Harrigarria da, benetan, euskara talde honen ezagutza tasarik baxuena D
ereduko ikasleek erakustea.
16. grafikoa.Langarra taldearen ezagutza, eskola
ereduaren arabera.

5,1
ed/ee
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35
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Bai

59,9
71,4
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Iturria: Taller de Sociología S.L.

Eskualdeko gazteek gehien eskatu dituzten ekintzak, garrantziaren
arabera, kontzertuak, kirol instalazioak/ igerilekuak eta gaztetxeak/lokalak dira.
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6.3.- Bortzirietako Euskara Mankomunitatea

Aurreko ataletan bezala, lehenbiziko galdera Bortzirietako Euskara
Mankomunitatearen ezagutzaren gainekoa izan da. Hiru ikasletatik batek
ezagutzen du erakunde hau, % 30,6k hain juxtu. Adinean aurrera egin ahala
gazte gehiagok ezagutzen dute. Ezagunagoa da, halaber, nesken eta D ereduko
ikasleen artean.

17. grafikoa.Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen ezagutza.

ed/ee
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Bai - 30,6

Ez - 64,6

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Prospekzio lanaren hurrengo urrats batean, erakunde horretatik
antolatutako ekintzen gaineko informazioa eta balorazioa izan ditugu aztergai.
Jasotako erantzunak ondoko taulan ageri dira.

31. taula.- Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen ekintzak. Ezagutza eta balorazioa.
EZAGUTU

Non zabiltza euskaraz mintza
Udal bideoteka
Bertso Eskola
Udalekuak
Euskarazko produktuen katalogoa
Udal liburutegia
Euskara Zerbitzuaren egutegiak

Ez

Bai

79,5
70,7
35
28,3
49,5
22,2
56,9

20,5
29,3
65
71,7
50,5
77,8
43,1

BALORATU

Oso gaizki Gaizki Halahola
11,5
11,5
36,1
6,9
11,5
25,3
4,7
4,7
18,1
4,7
5,2
12,2
6,7
6,7
29,3
2,2
4,3
13,9
5,5
4,7
21,9

Ongi
21,3
28,7
23,8
21,6
20
25,1
22,7

Oso
ongi
16,4
25,3
40,9
49,8
33,3
50,6
42,2

Ez du
baloratu
3,3
2,3
7,8
6,6
4
3,9
3,1

Batezbeste
3,2
3,6
4
4,1
3,7
4,2
3,9

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Udal liburutegia, kanpaldiak eta bertso eskola dira ekintza ezagunenak.
“Non zabiltza, euskaraz mintza” eta bideoteka, ordea, gutxik ezagutzen dituzte.
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Mankomunitateak antolatutako ekintzei buruzko balorazioa aski altua da,
batetik hamarrera bitarteko eskala batean, 6,4 eta 8,4 puntuen artean kokatu
baitituzte ekintza guztiak.
Erausian taldea hamar gaztetik bik (% 20,2) ezagutzen dute. Gazte horiei
kolektiboaren lanaren balorazioa eskatu genien, batetik hamarrerako eskala
batean, hamar izanik puntuaziorik onena. Batezbestekoa 7,8 puntukoa izan zen.
Batezbesteko hori altuagoa da hamalau urtetik beherakoen eta nesken taldeetan.
Bestalde, Kaxerna Aisialdirako Taldearen jardunaz ere galdetu nahi izan
genien. Gazteen hiru laurdenek ezagutzen dute, % 74,4k hain zuzen. Nesken
arteko ezagutza indizea handiagoa da oraindik, % 83,3. Taldearen lanaz
galdeturik, batetik hamarrera bitarteko eskalan batezbesteko puntuazioa 7,9koa
izan da (8,5ekoa nesken artean).
Inkestan bilduriko azken galderan Bortzirietako udalek gazteentzat
antolatu beharko lituzketen ekintzak adierazteko eskatu genien eta aipatuenak
ondoko hauek izan ziren: kontzertuak, kirol instalazioak (igerilekuak, batik bat),
gaztetxea, biltokiak eta zine/antzerki/bideo emanaldiak.
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II.2. BIZTANLERIA ETA EUSKARA
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1.- Alderdi soziodemografikoak

Ikerlan honen lehenbiziko atalean prospekzio kuantikoaren xede izan den
biztanleriaren
diseinatzeko,

ezaugarriak

zehaztuko

bizilekuaren,

ditugu.

adinaren

eta

Gogora

dezagun,

generoaren

lagina

araberako

proportzionaltasuna aintzat hartu dela.
Lehenengo aztergaia hamazazpi urtetik gorakoen egoera zibila izan da.
Emaitzen arabera, gehienak ezkondurik daude edo bikotekide egonkor batekin
bizi dira, izan ere, elkarrizketatuen erdiek horixe erantzun digute. Ezkongabeak,
orohar, gazteak, gizonezkoak eta Malerrekakoak dira. Alargunak, berriz,
Baztangoak, emakumezkoak eta adinekoak, nagusiki (hirurogeita bat urtetik
gorako biztanleen herena alarguna da).
Elkarrizketaturikoen % 11,3k ez du ikasketa arauturik egin. Portzentaia
dexente igotzen da 61 urtetik gorakoen taldean (% 34,1). Oinarrizko ikasketak
izatea da egoerarik hedatuena (% 45,2) eta unibertsitateko ikasketak dituztenak
% 10,4 dira. Emakumeek ikasketa maila altuagoa dute; unibertsitateko
ikasketak dituzten emakumeen portzentaia, esate baterako, gizonezkoena baino
2,4 puntu altuagoa da. Era berean, euskaldunberriak dira ikasketa maila
altuenak erakusten dituztenak; horietatik % 41,2k unibertsitate mailako
ikasketak egin ditu.
1. grafikoa.Irakaskuntza sistema arautuan
eskuratutako maila.
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Ikasketarik gabe
11,3
Oinarrizkoak/OHO
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DBH/BBB/UBI/LH
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ed/ee

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Azterturiko hurrengo alderdia elkarrizketaturikoen jaiolekua izan da.
Haietatik % 80,6 hiru eskualdeotariko batean jaio dira, % 6,4 Nafarroako beste
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toki batean eta % 12,9 estatuko beste autonomi erkidego batzuetatik (batez ere
Bortzirietan) edo atzerritik (emakumeak nagusiki) etorri dira. Ji Karratua
aplikatuz gero, euskaldunzaharra eta eskualdean jaioa izatearen artean harreman
estua dagoela ohartuko gara eta alderantziz, hots, Baztan-Malerreka-Bidasoatik
kanpo jaio izanaren eta erdalduna izatearen artean. Beste autonomi erkidego
batzuetan jaiotakoen % 56,1 Euskal Autonomi Erkidegoan sortuak dira.
Galdetegiaren zazpigarren galderaren bitartez lan jarduera adierazteko
eskatu genien elkarrizketatuei. Bostetik bat (% 21,2) jubilaturik dago eta,
horrenbestez, aurretik finkaturiko jardueren sailkapenean talderik jendetsuena
horixe suertatu da. Horiek alde batera utzita, zerbitzuen sektorea da, orohar,
langile gehien biltzen duena. Horren atzetik, norberaren etxeko lanak egitea %
16,2ren jarduera nagusia da. Industria sektorea hirugarren tokian agertzen da
eremu osoa harturik, baina Bortzirietan indar franko altuagoa du. Azkenik,
aipagarria da % 6,5en jarduera nagusia lehen sektorea dela (Baztanen % 11,7
dira). Ikus dezagun ondoko taulan proposaturiko aukerabideetan hautaturiko
erantzunen zerrenda.
1. taula.Lan jarduera, sexuaren eta adinaren arabera.

SEXUA

Osotara Gizonezkoa Emakumezkoa 17-24 25-39
6,5
*10
*3,1
*0,6
6,2
Nekazaritza/abeltzaintza
11,6
*21,6
*2,1
10,1 *17,8
Industria, tailerra, fabrika
14
*9,9
*17,8
13,4 *23,3
Zerbitzuak, dendak, bankuak
2,3
*4,8
*6,8
3,3
Eraikuntza
3,4
3,1
3,6
2,4
4,8
Irakaslea
3,3
4,3
2,4
*0,8 *7,4
Funtzionarioa
0,6
0,9
0,2
0,4
1
Enpresarioa
0,8
1,2
0,4
1,4
Lanbide liberalak
5,5
*8,6
*2,5
*1,2 *7,9
Langile autonomoak
0,4
*0,9
1
0,7
Haurtzainak
2,4
*4,6
2,1
3
Etxeko langilea, garbitzailea
16,2
*0,3
*31,3
*3
16,9
Etxeko lanak, nor bere etxean
8,2
7,2
9,2
*51,9 *0,8
Ikaslea
3
2,9
3
*6
*4,7
Langabetua
21,2
24,6
*17,9
Jubilatua-Pentsionista
0,1
0,1
0,2
Ezindua
0,5
0,3
0,7
0,6
Erlijiosoa
0,1
0,2
0,1
0,4
ed/ee

ADINA

40-60
8,3
*16,8
15,4
1,1
*4,9
3,7
0,5
0,9
*8,6
0,3
3,4
*25,2
2
*7,7
0,8
0,3

61 edo +
7,8
*0,4
*3,1
*0,3
*0,7
*0,3
0,3
0,6
*1,9
*0,7
*12,7
*0,6
*69,9
0,5
-

Nekazaritza-abeltzaintzan aritzen direnak gizonezkoak dira, bereziki, eta

Iturria: Taller de Sociología S.L.

zerbitzuen sektorean, berriz, emakumezkoak. Hiru emakumeetarik batek bere
etxeko lanetan du ardura nagusia (portzentaia altuagoa da 40 eta 60 urte
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bitartekoen taldean). 17 eta 24 urte bitarteko gazteen artean, hedatuena ikasten
egotea da. Talde horretako langabezi tasa % 6koa da. Lanean dauden gazteek
zerbitzuetan eta industrian jarduten dute, batik bat. Bestalde, % 6,8 eraikuntzan
ari da, taulan ezarritako adin-tarte guztietan jarduera horretan ari direnen
portzentaiarik handiena, hain zuzen. 25 eta 39 urte bitarteko taldean, berriz,
zerbitzuko langileak, funtzionarioak eta langile autonomoak dira jarduera
ohikoenak. 40-60 urte bitartean, norberaren etxeko lanetan eta industrian ari
direnak nabarmentzen dira. Azkenik, 61 urtetik gorakoen taldean, jubilazioa da
egoera nagusia.
Lan egoeraren eta euskara mailaren arteko datuak gurutzaturik, harreman
interesgarri batzuk azaldu zaizkigu. Erdaldunen erdiak edo jubilaturik daude
edo norberaren etxeko lanetan aritzen dira. Bestalde, nekazaritzan/abeltzaintzan
aritzen diren asko euskaldunzaharrak dira, batezbestekotik gora. Azkenik,
euskaldunberrien taldean aipagarria da irakasleen indarra (% 21,3).
Galdetegiaren zortzigarren galderaren bitartez, jakin nahi izan genuen
elkarrizketatuen gurasoek euskaraz ba ote zekiten. Ikus ditzagun emaitzak
ondoko grafikoan.

2. grafikoa.Aita/amak euskaraz daki/bazekien.

77,6

3,9
6,4

12,1

Bai, aitak eta amak
Aitak besterik ez
Amak besterik ez
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Ez batak, ez besteak

Lagin osoa aintzat hartuta, gehienek (% 77,6) guraso euskaldunak
dituzte/zituzten. Guraso erdaldunak dituztenak/zituztenak % 12,1 dira.
Portzentaia hori % 16,7ra igotzen da Bortzirietako elkarrizketatuen kasuan. Aita
eta ama euskaldunak dituztenen tasarik altuenak, aitzitik, Baztanen eta
Malerrekan aurkitu ditugu. Adinean aurrera egin ahala, aita eta ama
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euskaldunak dituzten/zituztenen kopurua ere igotzen da (61 urtetik gorakoen
taldean, azterturiko kasuen % 85,1).

2. taula.- Aita/amak euskaraz daki/zekien, eskualdearen eta euskara mailaren arabera.
ESKUALDEA

Osotara Baztan

Bortziriak

EUSKALDUN MOTA

Malerreka Ez dakit Ikasten ari Euskaldun
naiz
zaharra
*87,8
*33,5
*38,3
*90,7

Bai, aitak eta amak

77,6

80,4

*69,4

Aitak besterik ez

3,9

3,2

*5,6

2

*8,4

7,6

*2,5

Euskaldun
berria
*22,5
*13,1

Amak besterik ez

6,4

6,2

*8,3

*3,3

*11,6

*17,3

*4,6

12,3

Ez batak, ez besteak

12,1

10,2

*16,7

*7

*46,5

*36,9

*2,2

*52,1

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Euskaldunzaharrek jasotako transmisio garbia alde batera utzita,
aipatzekoa da erdaldunen portzentaia altu batek (% 53,5) aita eta ama
euskaldunak zituela (% 33,5) eta beste askok (% 20) bata edo bestea. Belaunaldi
jauzi horretan, beraz, galera nahiko handia izan da. Dena den, hizkuntzaren
errekuperazio datuak ere aski baikorrak dira: egun euskara ikasten ari
direnetarik % 63,1ek aita eta/edo ama euskaldunak dituzte (% 38,3 aita-amak).
Bestalde, aipatzekoa da euskaldunberrien % 52,1ek aita eta ama erdaldunak
dituztela.
Aztertu beharreko hurrengo alderdia ondorengo belaunaldiaren hizkuntz
egoera da. Aurrera egin baino lehen, laginaren % 44,3k seme-alabarik ez duela
aipatu beharra dago. Seme-alabarik badutela erantzuten dutenak aukeratu
ondoren, ondoko datu hauek atera ditugu:
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6,2
4,5
Bai, denak
Bai, baina ez denak
Ez, bat ere ez
89,3

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Gurasoen % 89,3k erantzun dute beren seme-alaba guztiek dakitela
euskaraz eta % 4,5ek baten batek badakiela, ez denek, ordea. Ikerturiko hiru
belaunaldietako datuak hartzen baditugu, ondoko hizkuntz bilakaera aurkituko
dugu (kasuan kasuko lerroak definitzeko, aita eta ama euskaldunak ziren
kasuak, seme-alaba guztiak euskaldunak direnekoak eta, azkenik, elkarrizketatu
euskaldunen indizea hartu dira aintzat, hurrenez hurren; hau da, euskara ahantzi
dutenak eta euskara ikasten ari direnak alde batera utzi ditugu).

4. grafikoa.- Euskararen bilakaera belaunaldi batetik bestera, eskualdearen arabera.

Gurasoak
Elkarrizketatuak
S eme-alabak

95
89,3
90

87,1

94,8
87,8

88,2

85
80
80
75

80,4

85,3
77,7

77,6

79,4

70
69,4
65
Zona
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Baztan

Malerreka

Bortziriak
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Eremu osoa harturik, euskarak gora egin du belaunaldiz belaunaldi.
Eskualdeka harturik, baina, elkarrizketatuen belaunaldiak euskara galdu du
gurasoen aldean, Bortzirietan izan ezik, non transizio horretan 8,3 puntu
errekuperatu diren. Seme-alabenganako transmisioan, aldiz, euskarak gora egin
du hiru eskualdeetan.
Galdetegiaren hurrengo atalean elkarrizketatuen hizkuntz gaitasunak
aztertu genituen. Kontuan hartu dezagun, beti ere, datuok elkarrizketatuek
beraiek bere buruaz duten pertzepzio subjektiboaren ondorio direla, nork bere
maila baloratu behar izan baitzuen, hiru aukerabide hauen artetik: ongi, nekez,
deus ez.

Hona hemen ikerketaren eragin esparru osoan lortutako emaitza

orokorrak:

3. taula.Euskara maila. Ulermena, mintzamena,
irakurmena eta idazmena.

Ulertu
5
9,4
85,6

Deus ez
Nekez
Ongi

Hitz egin
11,2
11
77,7

Irakurri
21,9
27,9
50,2

Idatzi
31,2
29,6
39,3

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Hizkuntz gaitasunak banan-banan harturik, ahoz jasotako mezuen
ulermen mailari buruzko datuak aztertuko ditugu lehenik.
4. taula.Ulermena, eskualdearen eta adinaren
arabera.

Deus ez
Nekez
Ongi

Osotara
5
9,4
85,6

ESKUALDEA

Baztan
5
*12,2
*82,9

Bortziriak
5,8
9
85,2

ADINA

Malerreka 17-24 25-39
3,5
*0,4
5,8
*6
*4,4
9,2
*90,5
*95,3 84,9

40-60
6,5
*12,8
*80,7

61 edo +
5
8,7
86,3

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Ikertutako biztanleriaren % 85,6k dio euskara ongi ulertzen duela
(Malerrekan % 90,5). Hogeita lau urtetik beherako biztanleen taldean,
portzentaia hori % 98,4koa da. Erdaldunen % 29,1ek erantzun du ulertzeko
gauza dela.
Solas egiteko

gaitasunari

dagokionez,

“ongi” erantzun

dutenen

portzentaia 7,9 puntu jaisten da, ulermen mailaren gaineko datuekin alderatuta.
Malerrekako datuak, berriz ere, dexente altuagoak dira (% 84,5), bederatzi
puntu beste bi eskualdeen gainetik. Gazteenak (% 89,5) eta zaharrenak (% 81,4)
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dira euskal hiztun gehien biltzen dutenak. Euskaldunberrien taldean, nabarmen
dira, “ongi” aukerabidearen partez, nekez mintzatzen direla diotenak.
5. taula.Mintzamena, eskualdearen eta adinaren
arabera.

Deus ez
Nekez
Ongi

Osotara
11,2
11
77,7

ESKUALDEA

Baztan
*14,4
9,7
75,9

Bortziriak Malerreka 17-24
11,2
*6,5
*3,5
*13,3
9
7
75,5
*84,5
*89,5

ADINA

25-39
11
*16,4
*72,6

40-60
*15,3
11,7
*73

61 edo +
11,3
*7,3
81,4

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, ongi irakurtzen dutenen portzentaia
ehuneko berrogeita hamar ingururaino jaisten da (beste % 27,9 batek erantzun
du nekez irakurtzen duela).
6. taula.Irakurmena, esdualdearen eta adinaren
arabera.

Deus ez
Nekez
Ongi

Osotara Baztan
21,9
22,6
27,9
29,5
50,2
47,9

ESKUALDEA

Bortziriak
20,1
27,2
52,7

Malerreka 17-24
24
*4,2
26,8
*8,3
49,3
87,5

ADINA

25-39
18,2
23,8
*58

40-60
*26,5
*34
*39,4

61 edo +
*30,6
*36,5
*33

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Bortzirietan euskaraz irakurtzeko gaitasun maila altuxeagoa da.
Begibistakoa da, bestalde, adinak afera horretan duen eragina eta euskara
irakaskuntza sisteman ezartzeak hurrengo belaunaldietako alfabetizazio mailan
duen pisu nabarmena. Azkenik, aipatzekoa da euskaldunberrien irakurmen
maila txikitatik dakitenena baino altuagoa dela (8,6 puntu).
Azterturiko laugarren gaitasuna idazmena izan da. Komunikatzeko
baliabide hori “ongi” erabiltzeko gaitasuna dutenak nabarmen gutxiago dira,
izan ere, % 39,3 besterik ez dira ongi idazten dutela adierazi dutenak.
7. taula.Idazmena, eskualdearen eta adinaren
arabera.

Deus ez
Nekez
Ongi

Osotara Baztan
31,2
*34,7
29,6
31
39,3
*34,2

ESKUALDEA

Bortziriak
28,2
30,6
41,3

Malerreka 17-24
31
*5,8
25,5
*8,6
43,5
*85,6

ADINA

25-39
*24,9
29
*46,1

40-60
*38,2
*34,9
*26,9

61 edo +
*44
*35,8
*20,2

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Aldagai bereizgarrien eragina aurreko hizkuntz gaitasunetan aipatutako
ildotik doa eta ji Karratuaren estatistikoa aplikatuz gero, halaber, antzeko
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harremanak gelditzen dira agerian. Emaitza horiek guztiak zorrotzago aztertu
nahi duenari ikerlanaren eranskin gisa aurkeztutako estatistika taulen gehigarrira
joateko gonbitea luzatzen diogu.
Helduen galdetegian atal berezi batean azterturiko beste alderdi bat
hizkuntzak norbanakoen barrenean jokatzen duen eginkizuna izan da; gogoeta
hizkuntzaz ari gara. Elkarrizketatutakoen % 45,6k adierazi du gehienetan
euskaraz pentsatzen duela. Datu horrek, neurri batean, kontraesanetan jartzen
ditu bere burua euskaldunzahartzat hartu dutenak, % 77,4, hain zuzen. Horrek
ama hizkuntzatik gaztelaniara igarotzeko adimeneko prozesu horretan kanpoko
errealitateak duen eraginari buruz gogoeta egiteko bide ematen du. Bestalde, %
17,6k adierazi du subjektibotasunaren munduan ere elebitasun egoerari eusten
diola.

5. grafikoa.Gogoeta hizkuntza.

45,6
36,7

17,6
0,1
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Euskaraz

Gaztelaniaz

Bietan

ed/ee

Gaztelania gogoeta hizkuntza gisa erabiltzea ohikoagoa da Bortzirietan,
emakumeen artean, 25 eta 39 urte bitartekoen taldean eta euskaldunberrien
taldean.
Hizkuntz gaitasunak neurtzeko informazio zehatza jasotzera bideraturiko
galdera sortaren ondoren, elkarrizketatu bakoitzari eskatu genion, euskarari
dagokionez, bere burua definitu zezala. Hori helburu, hainbat termino aurkeztu
genizkion, euskara mailari eta alfabetizazio mailari lotuak, haien artetik bere
buruarekin bat zetorrena aukera zezan. Emaitzak ondoko grafikoan bildu ditugu:
6. grafikoa.- Euskararekiko egoera, gaur egun.
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4
0,7

Euskaldunberri
alfabetatugabea

1,5

Euskaldunberri
alfabetatua

0,4
Euskaldunberri tituluduna
Euskaldunzahar
alfabetatugabea

43,7

Euskaldunzahar
alfabetatua

27,6
6,1

Esukaldunzahar tituluduna

2,3

Ikasten ari naiz
Ez dakit

13,6
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Proposaturiko kategoriak batuz gero, ikuspegi zabalagoa izango dugu.
Biztanleriaren

%

82,2k

euskalduntzat

hartzen

du

bere

burua,

edo

euskalduntzeko bidean da (elkarrizketatuen % 2,3 euskara ikasten ari ziren
landa-lana egin zenean). Euskal gramatikan alfabetaturik daudenak % 35,6 dira
eta euskara ahantzi dutenak % 4 (gehienek txikitan galdu zuten). Ikus dezagun
orain galdera honetan bildutako emaitzak eskualdez eskualde.

8. taula.Euskararekiko egoera,
eskualdearen arabera.

Ez dakit
Ikasten ari naiz
Euskaldunzahar tituluduna
Euskaldunzahar alfabetatua
Euskaldunzahar alfabetatugabea
Euskaldunberri tituluduna
Euskaldunberri alfabetatua
Euskaldunberri alfabetatugabea
Banekien, baina atzendu/ahaztu zait

Osotara
13,6
2,3
6,1
27,6
43,7
0,4
1,5
0,7
4

Baztan
14,1
2,7
*4,2
25,1
47,4
0,2
1,5
1
3,7

Bortziriak
15,3
2,2
*8
24,8
42
0,2
1,9
0,7
4,9

Malerreka
*9,8
2
5,8
*36,5
41
1
0,8
0,3
3

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Alfabetizazio indizeak honakoak dira: Baztanen % 31, Malerrekan %
43,4 eta Bortzirietan % 35,4. Euskaldunberrien portzentaiak nahiko antzekoak
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dira hiru eskualdeetan eta euskaraz ez dakitenen portzentaia altuxeagoa da
Bortzirietan eta Baztanen. Berrogei urtetik goiti, adierazgarria da alfabetatu
gabeko euskaldunzaharren portzentaia. Era berean, berrogei eta hirurogei urte
bitarteko taldean aurkitzen dugu euskaraz ez dakitenen portzentaiarik altuena
(erdaldunen % 41,6 adin tarte horretakoak dira). Azkenik, hamazazpi eta
hogeita lau urte bitartean dagoen biztanleria euskaldunena da: talde honetan
erdaldunak % 6,1 baino ez dira.
Euskaldun ez-alfabetatuak bereizita, alfabetatze ikastaroetara joango
liratekeen galdetu genien. Horietatik % 19,5ek baietz erantzun zuten (batez ere,
Baztan eta Bortzirietan, emakumeak, hogeita hemeretzi urtetik beheitikoak eta
euskaldunberriak) eta % 0,8 elkarrizketa egin zen garaian alfabetatze prozesuan
ari ziren.
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2.- Euskaldunak eta euskara

Hamalaugarren galderak hasiera ematen dio biztanle euskaldunentzat
prestaturiko atal berariazkoari. Galdera sorta horren helburua euskararen
erabilera maila eta erabilera gune nagusiak ezagutzea zen. Hortaz, kontuan hartu
kapitulu honetan aurkezten diren datu guztiak bere burua euskalduntzat hartu
dutenei eta euskera ikasten ari diren biztanleei buruzkoak direla, erdaldunak
alde batera utzita.
Lehendabizi, galdera zabal batean familia eta lan/gizarte arloko
hemezortzi harreman mota ezberdin aurkeztu genituen eta haietako bakoitzean
euskaraz egiten ote zuten adierazteko eskatu genien. Emaitzak modu orokorrean
aztertu ahal izateko, erantzun guztiak proposaturiko estatus ezberdinen arabera
antolatu ditugu30.

9. taula.Norekin egiten ohi du euskaraz.

Aitarekin
Amarekin
Aitatxi-amatxiekin
Seme-alabekin
Senar/emaztearekin/bizilagunarekin
Senargai/emaztegaiarekin
Anai-arrebekin
Familiako beste batzuekin
Lankideekin
Lagunekin
Mediku/erizainekin
Maisu/maistra/irakasleekin
Apaizarekin
Alkate/zinegotziekin
Dendari/tabernariekin
Banku-etxe/Kutxako langileekin
Herriko Etxeko langileekin
Nafarroako Gobernuko langileekin

Bai
78,8
78,6
84,8
89,2
67,3
55,6
77,4
84,5
73,3
80,5
47,4
74,1
86,8
77,2
79,6
57,3
76,1
52,7

Ez
8,4
12
11,5
8,9
24,1
38,6
20,3
13,2
20,7
17,8
29
22,1
12,2
18,3
19,5
39,6
23,4
40,4

Ez daki euskaraz
12,8
9,4
3,7
1,9
8,6
5,8
2,2
2,4
6
1,7
23,6
3,8
1
4,5
0,9
3,1
0,5
6,9

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Erabilera indizerik baxuenak osasun arloko langileekiko harremanei
dagozkienak dira (% 47,7). Bigarrenik, Nafarroako Gobernuko langileak aipatu

30

Alde batera utzi ditugu proposaturiko familiar/pertsonarekin harremanik ez dutela edo hura hil zela adierazi dutenen erantzunak
eta, halaber, proposaturiko egoera/mailetan harremanik ez dutela erantzun dutenenak.
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dira (% 52,7). Bitxia da gune erdaldunetan hirugarrena ezkongaien arteko
harremanak izatea, non % 55,6 euskaraz aritzen diren.
Euskarazko harremanak, batez ere, familia girokoak, erlijioaren
ingurukoak eta lagunartekoak izaten dira.
Ondoren, azterketa horrek eskualdeen arabera emandako emaitzak
ikusiko ditugu. Lehenik, Baztango errealitateari erreparatuko diogu.

10. taula.Norekin egiten ohi du euskaraz
(Baztan).

Aitarekin
Amarekin
Aitatxi-amatxiekin
Seme-alabekin
Senar/emaztearekin/bizilagunarekin
Senargai/emaztegaiarekin
Anai-arrebekin
Familiako beste batzuekin
Lankideekin
Lagunekin
Mediku/erizainekin
Maisu/maistra/irakasleekin
Apaizarekin
Alkate/zinegotziekin
Dendari/tabernariekin
Banku-etxe/Kutxako langileekin
Herriko Etxeko langileekin
Nafarroako Gobernuko langileekin

Bai
76,8
77,8
86,2
*84,2
65,9
*42
*70,8
*80,6
70,7
*73,1
45,2
*63,9
*75
*55,9
*70,3
*50,2
*60,5
53,2

Ez
*12,3
15,2
12,3
*13,1
25,7
*54
*26,8
*17,9
23,6
*25,1
*37
*33,3
*22,5
*31,5
*28,1
*44,5
*37,9
41,8

Ez daki euskaraz
10,9
7
1,4
2,7
8,4
4
2,4
1,5
5,8
1,8
*17,8
2,8
*2,5
*12,6
1,6
*5,4
*1,5
5,1

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Ezezko erantzunei erreparatuz gero, gunerik erdaldunenak ezkongaien
arteko harremanak eta banketxeetako, Nafarroako Gobernuko eta Udaleko
langileekikoak dira. Adierazgarria da, halaber, osasunaren eta alkate/zinegotzien
atalean, “ez dakite euskaraz” erantzun dutenen kopurua, beti ere eskualdeko
datu orokorrak aintzat harturik, beste eskualdeekiko azterketa konparatiboa alde
batera utzita.
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11. taula.Norekin egiten du ohi euskaraz
(Bortziriak).

Aitarekin
Amarekin
Aitatxi-amatxiekin
Seme-alabekin
Senar/emaztearekin/bizilagunarekin
Senargai/emaztegaiarekin
Anai-arrebekin
Familiako beste batzuekin
Lankideekin
Lagunekin
Mediku/erizainekin
Maisu/maistra/irakasleekin
Apaizarekin
Alkate/zinegotziekin
Dendari/tabernariekin
Banku-etxe/Kutxako langileekin
Herriko Etxeko langileekin
Nafarroako Gobernuko langileekin

Bai
*74,5
75,5
83,1
91,2
62,6
60,9
76,8
83,2
71,6
*83,8
49,7
73
*91,9
*87,8
*83
*62,8
*86,1
47,8

Ez
6,8
11,3
10,8
6,9
26,3
30,4
19,9
12,4
20,5
15
26
20
*8,1
*11,7
17
*35,1
*13,9
43,5
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Ez daki euskaraz
*18,6
*13,2
*6,1
1,9
11,1
8,7
3,3
*4,3
7,9
1,3
24,4
*7
*0,4
2
8,7

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Berriz ere, bankuen zerbitzua, Nafarroako Gobernuko administrazioaren
esparrua eta ezkongaien arteko harremanena dira, euskararen erabilerari
dagokionez, gunerik bazterrekoenak.

12. taula.Norekin egiten ohi du euskaraz
(Malerreka).

Aitarekin
Amarekin
Aitatxi-amatxiekin
Seme-alabekin
Senar/emaztearekin/bizilagunarekin
Senargai/emaztegaiarekin
Anai-arrebekin
Familiako beste batzuekin
Lankideekin
Lagunekin
Mediku/erizainekin
Maisu/maistra/irakasleekin
Apaizarekin
Alkate/zinegotziekin
Dendari/tabernariekin
Banku-etxe/Kutxako langileekin
Herriko Etxeko langileekin
Nafarroako Gobernuko langileekin
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Bai
*88,5
*85,4
85,7
*94,1
*77,5
*75
*87,5
*92,4
*81,5
*86,2
46,6
*89,7
*94,6
*88,4
*87,8
59
*81,6
58,1

Ez
5,6
8,8
11,6
5,4
17,8
21,9
*12,2
*7,3
16,2
*11,7
*23,2
*9
*5
*11,3
*10,9
39,7
18,4
34,4

Ez daki euskaraz
*6
5,9
2,7
0,5
4,7
3,1
*0,3
*0,3
2,3
2,1
*30,2
1,3
0,4
*0,3
1,2
1,4
7,5
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Beste eskualdeetan adierazitako joerak ere nabarmentzen dira hemen,
baina erabilera indizeak, atal gehien-gehienetan, beste eskualdeetakoak baino
dexente altuagoak dira. Aipatzekoa da, azkenik, Malerrekako biztanleen %
30,2k adierazi duela eskualdeko osasun langileek ez dakitela euskaraz.
Ondoren, hizkuntzak komunikabideetan eta beste jarduera soziokultural
batzuetan duen tokia aztertu nahi izan dugu, euskaldunen jokabideen azterketan
sakontzearren.
13. taula.Euskaraz egiten ohi diren jarduerak.

Prentsa irakurri
Liburuak irakurri
Idatzi
Telebista ikusi
(euskarazkoak)
Irratia entzun (euskarazkoak)
Mintzaldiak
Musika entzun
Kirol/aisialdiko ekintzak

BAI

EZ

1999
32,3
27,8
28,6
93,6

1993
24,7
12,2
7,9
80,1

1999
67,7
72,2
71,4
6,4

1993
75,3
87,8
92,1
19,9

77,3
21,6
61,5
43

61,7
13,1
24,8
-

22,7
78,4
38,5
57

38,3
86,9
75,2
-

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Galdera horretako erantzunak 1993ko ikerlanean bildutakoekin konparatu
31

ditugu . Gaur egun, ikertutako eremu osoa harturik, telebista ikustea eta euskal
musika eta irratiak entzutea dira euskaraz gehien burutzen diren jarduerak.
Aurreko ikerlanarekin konparatuta, euskararen tokia nabarmen altuagoa da
jarduera guztietan.

14. taula.Euskaraz egiten ohi diren jarduerak
(Baztan)

Prentsa irakurri
Liburuak irakurri
Idatzi
Telebista ikusi (euskarazkoak)
Irratia entzun (euskarazkoak)
Mintzaldiak
Musika entzun
Kirol/aisialdiko ekintzak

Bai
32
28,4
*24,8
95,5
76,4
18,4
*68,3
*51,4

Iturria: Taller de Sociología S.L.

31

Taller de Sociología, S.L. (1995), Euskara Nafarroan zertan den-Investigación sociológica sobre el euskera en Navarra,
Nafarroako Gobernuko Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusia, Iruña.

Ez
68
71,6
*75,2
4,5
23,6
81,6
*31,7
*48,6
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Telebista ikustea eta irratia entzuteaz gainera, euskarazko musika
entzutea eta aisialdiko/kirol ekintzak egitea eremu osoko batezbestekotik gora
daude. Eskualde honetan euskaraz gutxien garatzen diren denbora-pasako
jarduerak, aldiz, hitzaldietara joatea, idatzi eta irakurtzea dira.

15. taula.Euskaraz egiten ohi diren jarduerak
(Bortziriak).

Prentsa irakurri
Liburuak irakurri
Idatzi
Telebista ikusi (euskarazkoak)
Irratia entzun (euskarazkoak)
Mintzaldiak
Musika entzun
Kirol/aisialdiko ekintzak

Bai
32,8
*34,3
*37,7
93
76,3
*32,2
*71,1
*51,7

Ez
67,2
*65,7
*62,3
7
23,7
*67,8
*28,9
*48,3

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Jarduera guztietan (telebista ikustekoan izan ezik) eremu osoan bildutako
batezbestekotik gorako tokia du euskarak. Aipatzekoak dira euskarazko
liburuak irakurtzeko eta euskaraz idazteko ohitura neurtzeko ataletan bildutako
emaitzak.

16. taula.Euskaraz egiten ohi diren jarduerak
(Malerreka).

Prentsa irakurri
Liburuak irakurri
Idatzi
Telebista ikusi (euskarazkoak)
Irratia entzun (euskarazkoak)
Mintzaldiak
Musika entzun
Kirol/aisialdiko ekintzak

Bai
31,8
*16,3
*19,5
91,7
80,2
*9,2
*36,1
*16,9

Ez
68,2
*83,7
*80,5
8,3
19,8
*90,8
*63,9
*83,1

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Eskualde honetan are nabarmenagoa da euskarazko irratiak entzuteko
joera. Euskaraz idatzi eta euskarazko liburuak irakurtzeko ataletako emaitzak,
aldiz, hiru eskualdeetako baxuenak dira.

Kirol/aisialdiko ekintzetan ere

gaztelaniarako joera handia dago Malerrekan.
Eskualdean euskaraz emititzen duten irratiei buruz galdeturik, emisore
bakoitzak eskuratzen duen entzule euskaldunen kota lortu ahal izan dugu.
Hemen ere, 1993. urtean burututako prospekzioan bildu genituen datuekin
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konparatu ahal izateko bidea eskainiko dugu, irrati-entzuleen bilakaera
aztertzearren. Euskarazko irratien entzule kopurua, orohar, 13 puntu igo da
aurreko ikerlana egin zenetik hona, orduko % 67,9tik egungo % 80,9ra, hain
zuzen.
Xorroxin Irratia da gehien entzuten den emisorea, biztanle euskaldunen
% 59,8k aditzen baitu (1993. urteko datu berariazkorik ez dugu). Bigarrena
Euskadi Irratia da, bertako euskaldunen % 33,8k sintonizatzen duela (% 29,6
ziren 1993. urtean) eta hirugarrena Euskadi Gaztea (% 21,3k entzuten du, 93ko
% 9ren aldean).

7. grafikoa.Irrati emisoreen entzuleria eskualdearen
arabera.

Besteren bat

2,9
3,3
2,4

Malerreka
Bortziriak
Baztan

11,5
Euskadi Gaztea

35,3

12,4

65
41,9

Xorroxin Irratia

Euskadi Irratia

19,8
29,9

Euskarazko
bat ere ez

76,1

45,9

21,2
19,5
17,2
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Xorroxin da Baztanen eta Malerrekan gehien entzuten den emisorea,
nabarmen gainera. Bortzirietan, ordea, nagusigoa galtzen du Euskadi Irratiaren
mesedetan eta kontuan hartzekoa da, halaber, eskualde horretan Euskadi
Gazteak hirugarren lekua betetzen duela. Emisore hori da, hain zuzen ere,
hogeita lau urtetik beherakoek (% 64,9) sarrienik aukeratzen dutena.
Euskaldunberriek

ere

maiz

entzuten

dute.

Tarteko

adinekoek

eta

euskaldunzaharrek, ordea, Xorroxin nahiago dute, baina Euskadi Irratia ere
nahiko erakargarria suertatzen zaie. Azkenik, aipatzekoa da hirurogeita bat
urtetik gorako euskaldunetatik heren batek ez ohi duela euskarazko irratirik
aditzen.
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Komunikabideen lekua aztertzeko hurrengo urratsak telebista kateen
eragina neurtzera garamatza, bai toki emisoreena, bai Euskal Herri osoan
emititzen dutenena. ETB1ek euskaldunen artean lortzen duen entzuleri tasak (%
92,3) ia gaindiezina dirudi. Ttipi-Ttapa TB bigarren agertzen da, euskaldunen %
33,5ek ikusten dutela (% 67,5ek Bortzirietan), batez ere gazte jendeak eta
emakumezkoek. Xaloa TB eremu osoko euskaldunen laurden batek (% 24,9)
ikusten du (% 49,2k Baztanen eta % 28,4k Malerrekan).

8. grafikoa.Euskarazko telebista kateen entzuleria
eskualdearen arabera.

94

Baztan
Bortziriak
Malerreka

92,1
90,3

67,5

49,2

28,4
20,9
4,2

3,3 2,7 5,7

0,9
ETB1

Xaloa TB

Ttipi-Ttapa TB

Bat ere ez

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Hirugarrenik, prentsa idatziaren eragina neurtu dugu, egunkariena nahiz
aldizkariena. Zehazki, irakurle kopurua neurtu dugu, ez salmenta kopurua,
galdetu genuena irakurtzen ote zuten izan baitzen. Ttipi-Ttapa hamaboskaria
irakurle gehien biltzen duen argitalpena da eremuko euskaldunen % 85,6k
irakurtzen baitute32 (ikerketa kualitatiboan argi gelditu da erdaldun batzuek ere
gainbegiratzen dutela eta ahaide euskaldunengana jotzen dutela itzulpen eske).
Euskaldunon Egunkaria irakurtzen dutenak % 16 dira33 (kontuan hartu behar da
datuok ez direla baztergarriak, pertsona batek aldizkari/egunkari bat baino
gehiago irakur dezakeelako. Horregatik, tauletan ehunetik gorako frekuentziak
ageri dira). Argiak euskaldunen % 8,8 biltzen ditu eta Garak % 3,3 (% 5,5
Bortzirietan).

32
33

1993-1999 tartean irakurleen tasa % 17,9 hazi da.
Taller de Sociologíak 1993. urtean egindako ikerketaren arabera, Euskaldunon Egunkaria eremu honetako euskaldunen % 7,9k
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9. grafikoa.Euskarazko argitalpenak irakurtzen
ohi ditu, eskualdearen arabera.

Besteren bat
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13,5
8,2
19,3
1,4
5,5
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Iturria: Taller de Sociología S.L.

Komunikabideen arloa alde batera utzita, interesgarri iruditu zitzaigun
aztertzea noraino erabiltzen den euskara eguneroko jarduera jakin batzuetan,
elebitan (euskaraz eta gaztelaniaz) idatzitako testuak jasotzen direnean, esate
baterako. Euskaldunen ia erdiek (% 48,9) gaztelaniaz irakurtzen dituzte
horrelako testuak. % 28,8k adierazi du gehienetan euskaraz irakurtzen dituela
(aurreko ikerlanarekin alderatuta, 9 puntu gehiago) eta 18,1ek hizkuntza batean
zein bestean. Baztanen, gaztelaniaz irakurtzen dutenak eremu osoko
batezbestekotik gora daude eta eskualde guztietan euskararen aldeko hautua
gazteei loturik agertzen da.
Erantzunen arabera, gaztelania hautatzeko arrazoia “errazagoa delako”
izaten da (testu elebidunak gaztelaniaz irakurtzen dituzten lau euskaldunetatik
hiruk hori erantzun digute). Bigarren tokian, ohitura kontuak aipatu dira,
nabarmen gutxiago, baina.
Galdetegiaren hogeigarren galderaren bidez, elkarrizketatu euskaldunei
galdetu genien posible den guztietan euskaraz aritzen ote diren. Gehienek (%
76,7) baietz erantzun digute (1993ko ikerlanean % 80,4 izan ziren iritzi
horretakoak). Ildo horretan, hizkuntzarekiko fideltasun handiena dutenak
Malerrekako euskaldunak dira, % 85,4k erantzun baitute ahal duten guztietan
euskaraz egiten dutela. Generoari dagokionez, hala emakumezkoen taldean nola
gizonezkoenean, baiezko erantzunak dira nagusi, baina gizonezkoen indizea
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emakumezkoena baino 10,4 puntu altuagoa da. Ji Karratua aplikatuz gero,
euskara ahal den guztietan erabiltzeko joera euskaldunzaharrei eta 61 urtetik
gorakoei loturik agertzen da argi eta garbi.

17. taula.- Euskara ahal den guztietan erabiltzen du, eskualdearen, sexuaren eta adinaren arabera.
ESKUALDEA

Bai
Ez

SEXUA

ADINA

Osotara Baztan Bortziriak Malerreka Gizonezkoa Emakumezkoa 17-24 25-39 40-60 61 edo +
76,7
*72,8
74,8
*85,4
*81,9
*71,5
71
*68,8 78,4
*86,4
23,3
*27,2
25,2
*14,6
*18,1
*28,5
29
*31,2 21,6
*13,6
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Gaztelaniaranzko ihesaren zergatia, askotan, ohitura falta izaten da (%
48,1), batez ere Malerrekan (% 72,5) eta hogeita hemeretzi urtetik beherakoen
taldean. Gaitasun falta euskaldunen % 17,4k aipatu dute eta, jarraian,
gaztelaniaz errazagoa dela zioen zergatia kokatu behar da (% 17,1). Hizkuntza
ikasteko bidean daudenek, jakina, gaitasun falta argudiatu dute bereziki.
Azkenik, euskaldunen kolektiboari eskatu genion euskaraz aritzeko
zailtasun gehien jartzen zuten gune/esparruak adieraz zitzan. Administrazioaren
esparrua izan zen aipatuena. Horren atzetik, osasun etxea eta eskualdeko denda
batzuk.
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3.- Erdaldunak

Txostenaren atal honetako ikergaia prospekzioa egin zenean euskaraz ez
zekien biztanleria da, bakar-bakarrik (gogoan izan, euskalduntze bidean dauden
biztanleak aurreko kapituluan aztertu ditugula).
Bertako hizkuntza ezagutzen ez duten biztanleetatik % 36,8k adierazi
dute betidanik bizi direla Baztan-Bidasoa inguruan. Bortzirietan, baina,
portzentaia dexente baxuagoa da, erdaldunen % 24,1 besterik ez baitira
ikerturiko eskualdean betidanik bizi direnak. Era berean, berrogei eta hirurogei
urte bitarteko kolektiboan, inguru honetan betidanik bizi direla erantzun dutenak
% 26,1 dira.
Erdaldun gehienek (% 92,4) adierazi dute gustatuko litzaiekeela euskaraz
jakitea34 (datu hori interesgarria da menperatzen ez duten hizkuntzari dioten
onespena eta haren gainean egiten duten balorazioa neurtzeko). Ezezko
erantzunen portzentaia % 7,3koa izan da (altuxeagoa emakumezkoen taldean eta
hirurogeita bat urtetik gorakoen taldean).

0,3

10. grafikoa.Gustatuko litzaioke euskaraz jakitea.

7,3
Bai
Ez
ed/ee
92,4
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Aurreko galderaren ondo-ondotik zergatik ez zuten ikasten galdetu
genien, nahiaren eta errealitatearen arteko desorekaren zergatiak azaltzearren.
Gehienek (% 21,2) denbora falta aipatu zuten. Bigarrenik (% 12,5),
hizkuntzaren zailtasuna aipatu zen. Erdaldunen % 9,4k garbi aitortzen dute
alferkeria izan dela arrazoi nagusia. Horien ondotik beste hemeretzi arrazoi
34

Euskara Nafarroan zertan den ikerlanean galdera honetan baietz erantzun zutenak % 79,8 izan ziren.
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bildu ditugu. Ikerlanean bereizitako aldagai nagusien arabera, aipatzekoa da
Baztanen adierazgarria dela euskara ikastea ez diotela inoiz bere buruari
planteatu erantzun dutenen portzentaia. “Ez dut behar” erantzuna berrogei eta
hirurogei urte bitartekoek eman dute, batik bat. Azkenik, adinean gora egin
ahala, handiagoa da eginkizun horretarako zaharregiak direla erantzun dutenen
portzentaia.
Elkarrizketaturiko erdaldunen % 40k adierazi du inoiz saiatu dela euskara
ikasten (duela sei urteko ikerketan % 33,3 ziren). Horri dagokionez, Bortzirietan
bildu da saiakera indizerik altuena (% 48,2). Elkarrizketatuen adina jaitsi ahala,
euskara ikasten saiatu direnen kopuruak gora egiten du.

11. grafikoa.Euskara ikasten saiatu dira, adinaren arabera.
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Iturria: Taller de Sociología S.L.

Euskaraz ez dakiten gehienek (% 67) diote ez dutela arazorik izan
euskaraz ez egiteagatik (berrogei urtetik gorakoen taldean portzentaia altuagoa
da). % 24,1ek, aldiz, uste dute, harreman eta esparru batzuetan, erdalduna
izateak galarazi egin dituela. Hizkuntz arloko gabezia horren ondoriozko
zailtasunak nabarmenago aitortu dituztenak gizonezkoak eta hogeita lau urtetik
beherakoak dira.
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4.- Euskararekiko jarrerak

Ikerketa soziolinguistikoaren xede den biztanleria osoa berriz ere
harturik, atal honetan euskara eskualde eta lurralde mailan sustatu eta garatzeko
jardueren aurrean biztanleek azaldu duten iritzia aditzera eman nahi dugu.
Multzo honetako lehenbiziko galdera euskarari eskualdean opa dioten
etorkizunari buruzkoa da. Gehienek (% 60,4) euskara hizkuntza nagusia izatea
nahi lukete eta % 36,7 bi hizkuntzen erabilera parekatuaren aldekoak dira.
Gaztelaniaren nagusitasuna nahiago dutenak % 1,6 dira35. Etorkizuna euskaraz
bakarrik nahi luketenen portzentaiarik handiena Malerrekan bildu dugu. Sexuen
arabera

ere

menperatutako

bada

desberdintasun

etorkizunaren

nabarmenik:

aldekoagoak

dira

gizonezkoak
eta

euskarak

emakumezkoak

parekotasunaren aldekoagoak. Adinean jaitsi ahala, gehiago dira euskararen
nagusitasuna nahiago dutenak. Hirurogeita bat urtetik goitikoak bi hizkuntzen
bizikidetza parekatuaren alde agertzen dira. Azkenik, elkarrizketatuen euskara
mailak eragin handia du hautuan. Ikus dezagun ondoko taulan:

18. taula.- Etorkizunean eskualdean erabili beharko litzatekeen hizkuntza, euskara mailaren arabera.

Osotara Ez dakit Ikasten ari naiz Euskaldunzaharra Euskaldunberria
21,3
*7,8
25,1
*23,8
*36,8
Euskaraz bakarrik
39,1
*15,9
43,1
*44,1
44,5
Gehienbat euskaraz
36,7
*66,5
31,7
*30,6
*18,7
Berdintsu
1,3
*5,2
*0,5
Gehienbat gaztelaniaz
0,3
*1,6
Gaztelaniaz bakarrik
1,3
*3
1
ed/ee
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Etorkizunari begira, eskualde honetako harreman hizkuntza nagusia
euskara izatearen aldekoenak euskaldunberriak dira. Aipagarria da, halaber,
erdaldunen % 23,7k etorkizuna euskaraz nahi dutela.
Helduendako galdetegiaren hogeita bederatzigarren galderaren bitartez,
hizkuntzarekiko jarrera neurtu nahi izan dugu, euskararen erabilera esparru
publikoan sustatzeko ekitaldietan biztanleek izaten duten partehartze maila
neurgailu gisa erabiliz. Biztanleen erdiek baino gehiagok (% 53,5) adierazi dute
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Korrika, Nafarroa Oinez, Euskararen Eguna eta gisa horretako ospakizunetan
parte hartu dutela inoiz (partehartze maila altuena gazteen taldean ageri da).
Horrelakoetara inoiz joan ez direnak % 40,9 dira, batez ere, Malerrekakoak,
erdaldunak eta hirurogeita bat urtetik gorakoak. Bi herenek (% 66,4) uste dute
eskualdean euskara sustatzeko garatzen diren ekintzak aski direla eta % 1,8
baino ez da haien aurka agertzen. Hogeita hemeretzi urtetik beherakoak eta
euskaldunberriak dira, bereziki, euskara sustatzeko ekitaldi gehiago antolatzea
eskatu dutenak.
Ondotik, euskararen sustapena edo normalizazioa bultzatzea helburu
duten talde edo elkarteren batean parte hartzen ote zuten galdetu genien.
Biztanleen % 8,2k baietz erantzun zuten. Berriz ere, hogeita hemeretzi urtetik
beherakoak, euskaldunberriak eta, eskualdeari dagokionez, Bortzirietako
bizilagunak dira partehartze mailarik altuena erakutsi dutenak. Gurasoen
elkartea (Bortzirietan), Doike (Baztanen), Malerrekako Gazte Asanblada
(hogeita lau urtetik beherakoen taldean), Euskara Batzordea, Euskaltegia eta
Langarra (Malerrekan) dira gehien aipatu diren taldeak.

ed/ee - 0,5

12. grafikoa.Euskararen normalizazioa bultzatzeko talderen batean
parte hartzen du.

Bai - 8,2

Ez - 91,3

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Jasotako
lehentasunezko

erantzunen
esparruak

arabera,
honako

euskararen
hauek

dira:

erabilera

bultzatzeko

guztietan

(%

38,1),

administrazioan (% 16,9), irakaskuntzan (% 15,1), gizarte bizitzan (% 13,1) eta

35

Hona hemen 1993ko ikerlanean bildutako emaitzak: euskaraz nagusiki % 65,1, bietan berdintsu % 31,6, gaztelaniaz % 1,4, ez
du erantzuten % 1,9.
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zerbitzu publikoetan (% 11,6). Ikus ditzagun emaitzak azterturiko hiru
eskualdeen arabera:

19. taula.Euskara zein esparrutan sustatu
behar den, eskualdearen arabera.

Administrazioa
Irakaskuntza
Komunikabideak
Denda/tabernak
Gizarte bizitza, kalea, lagunartea
Zerbitzu publikoak
Lantokiak
Inon ere ez
Arlo guztietan
Besteren bat
ed/ee

Osotara
16,9
15,1
5,6
5,6
13,1
11,6
6,6
9,1
38,1
4,7
9,3

Baztan
15,1
14,6
5
*3,7
11,4
*14,4
4,7
9,7
40,4
4,6
8,2

Bortziriak
16,7
16,7
*8
*8
15,3
11,9
*11,2
9,2
*33,7
5,5
11,2

Malerreka
19,8
12,8
*2,5
4,3
12
*7
*1,3
8
42
3,2
7,8

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Ikerlan kuantitatibo honen xede den biztanleriari Baztango Udalaren
Euskara

Zerbitzuaren

eta

Malerrekako

zein

Bortzirietako

Euskara

Mankomunitatearen berri ba ote zuten galdeturik -zein bere esparruan-, % 33,8k
erantzun dute ezagutzen dituztela36. Ikus ditzagun emaitzak ondoko grafikoan:

13. grafikoa.Euskara zerbitzuen ezagutza indizea
eskualdearen arabera.

77,4

Baztan
Bortziriak
Malerreka

64
56,8

43,2
35,5
21,8
0,7
Bai

Ez

0,5

ed/ee

Iturria: Taller de Sociología S.L.

36

Azken urteotan, udal euskara zerbitzuen ezagutza indizea nabarmen igo da, 15,1 puntu hain zuzen, 1993ko ikerlanean jasotako
% 18,7tik egungo % 33,8raino.
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Grafikoan islatu bezala, ezagutza indizerik altuena Bortzirietako
eskualdean agertu da. Aipagarria da, bestalde, hogeita bost urtetik hogeita
hemeretzi urte bitartekoen eta euskaldunen artean dagoen ezagutza, batez ere
euskaldunberrien taldean, non erabilitako aldagai guztietan indizerik altuena
agertu den, % 59,7, hain zuzen.
Iragazki informatiko baten bidez aurreko galderan euskara zerbitzua
ezagutzen zutela erantzun zutenak bereizi ditugu, haien azterketa zehatza
egitearren.

Galdera

horren

atzetik

eskatu

zitzaien

zerbitzu

horren

funtzionamendua puntua zezaten, 1etik 5era (1 baxuena eta 5 onena).
Batezbesteko aritmetikoa 3,9 puntukoa izan da. Antzeko balorazio positiboa
jaso da hiru eskualdeetan.

20. taula.- Euskara zerbitzuen balorazioa, eskualdearen eta euskara mailaren arabera.
ESKUALDEA

Osotara Baztan
Oso gaizki
Gaizki
Hala-hola
Ongi
Oso ongi
ed/ee
Batez-beste

0,4
1,2
10,2
66,4
6,8
15
3,9

1,1
2,3
12,5
*58
3,4
*22,7
3,8

EUSKALDUN MOTA

Bortziriak Malerreka Ez dakit Ikasten
ari naiz
0,7
0,6
1,4
1,5
10,7
7
6,1
13,9
66,9
73,2
*50,2
60
6,2
*11,3
7,6
15,7
*6,3
*34,6
26,1
3,9
4
4
3,8

Euskaldunzaharra Euskaldunberria
0,5
1,2
10,9
*68,6
7,2
*11,5
3,9

6,3
71,1
22,5
3,9

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Hogeita

hamabosgarren

galderaren

bitartez,

euskara

zerbitzuek

antolatutako ekintzaren bat aipatzeko eskatu genien elkarrizketatuei. Ordena
zehatzik gabeko segida luzea bildu genuenez, ez zaigu bidezkoa iruditu txosten
honetan agertzea. Dena den, ekintzen zerrenda zehaztua taulen eranskinean
ageri da, interesatuek azter dezaten.
Ondoren, aipatu zerbitzuek antolatu beharko lituzketen ekintzak
aipatzeko eskatu genielarik, heren batek ez zuen inolako erantzunik eman.
Gehien aipatu ziren jarduerak honako hauek izan ziren: sentsibilizazio
kanpainak, gazteendako ekintzak, kultur ekitaldiak eta euskara ikastaroak.
Bestalde, interesgarria iruditu zitzaigun tokian-tokian euskararen garapen
eta normalizazioaren alde lan egiten duten taldeei buruz herritarrek duten iritzia
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biltzea. Zehazki, talde bakoitzaren eragin esparruaren arabera, Doike Taldea
(Baztanekoei),

Langarra

Taldea

(Malerrekakoei)

eta

Erausian

Taldea

(Bortzirietakoei) ezagutzen ote zituzten galdetu genien. Orohar, biztanleen %
39,6k ezagutzen ditu. Eskualdearen araberako datuak harturik, hona hemen
emaitzak:

14. grafikoa.Doike, Langarra eta Erausian taldeen ezagutza
indizea bakoitzaren eragin esparruan.

0,5
ed/ee

0,2

Ez

Malerreka
Bortziriak
Baztan

46,5
74,8
52,4

53

Bai
25
47,6
Iturria: Taller de Sociología S.L.

Ezagutza indize altuenak Langarrak eta Doikek lortu dituzte, nork bere
esparruan. Euskara sustatzeko hiru talde horietakoren bat ezagutzen dutenen
profila honakoa da: gizonezkoa, hogeita hemeretzi urtetik beherakoa eta
euskaldunberria edo euskara ikaslea.
Talde horiek gorabehera, % 23,4k adierazi dute euskararen arloan lan
egiten duen beste talde/erakunderen bat ezagutzen dutela. Aipatuenak honakoak
izan dira: AEK, % 42 (Baztanen erantzun gehiago bildu ditu); IKA, % 17,4
(Bortzirietan gehienbat), Euskal Herrian Euskaraz, % 8,7 eta euskaltegiak, % 6.
Biztanleriaren heren batek euskararen erabilera sustatzeko inolako
ideiarik proposatu ez badu ere, jasotako proposamenak bi ardatzen inguruan
dabiltza: jendea sentsibilizatzea euskara egunero erabil dezan eta gure hizkuntza
eskola eta irakaskuntza esparruan sustatzea.
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Bestalde, euskara erabileragune mugatu batzuetarako hizkuntza dela eta
etorkizunean galdu edo eremu pribatuan bakarrik erabiliko dela uste dutenak %
5,9 dira, besterik ez. Izan ere, % 89,9k beste hizkuntzen parean jartzen dute
euskara eta kultura eta zientzia munduan erabilgarria dela uste dute.
Atal honetan aztertuko dugun azkeneko alderdia elkarrizketa egin zeneko
hizkuntza da. Emaitzak grafiko honetan bildu ditugu:

15. grafikoa.Elkarrizketan erabilitako hizkuntza,
eskualdearen arabera.

85
75,5

70,2

Gaztelaniaz
Euskaraz
Bietan
29,5
24,3
15
0,2

0,2

Baztan

Bortziriak

Malerreka

Iturria: Taller de Sociología S.L.

Elkarrizketa gehienak euskaraz egin dira, % 75,8 hain zuzen ere.
Euskarazko elkarrizketa gehien egin den eskualdea Malerreka izan da.
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Gizarte taldeak eta euskara
Ikerlanaren atal honen helburua da, euskararekiko eta hizkuntzaren
eguneroko erabileraren normalizazioarekiko jarreren arabera, azterturiko gizarte
honetan azaltzen diren taldeen soslai ideala finkatzea. Hori helburu, “tipologia”
izeneko aldagai askotako azterketa erabili dugu, hizkuntzaren ezagutzari
buruzko datuak abiapuntu gisa harturik, hizkuntzaren erabilerari buruzkoekin,
euskaldunen kasuan, eta hizkuntzarekiko jarrerari buruzkoekin, erdaldunen
kasuan, gurutzatzeko. Horren ondorioz, bost tipologia finkatu dira. Hona hemen
horietako bakoitza mugatzeko erabilitako irizpideak:
1. taldea. Euskaldun aktiboak.- Euskaraz jakin eta hizkuntza erabiltzen
ohi duten biztanleak. Unibertsoaren % 62,6 dira.
2. taldea. Euskaldun pasiboak.- Hizkuntz gaitasuna izan arren, euskara
gutxitan erabiltzen ohi duten biztanleak. % 17,4 dira.
3. taldea. Euskaldungaiak.- Hizkuntza ikasten ari direnak. Biztanleen %
2,3 dira.
4. taldea. Erdaldun aktiboak.- Euskaraz ez jakin arren, orohar, euskararen
aldeko jarrera dutenak. Ikerlaneko unibertsoaren % 16,3 dira.
5. taldea. Erdaldun pasiboak.- Ez dakite euskaraz eta ez dute hizkuntza
garatzeko interesik. Eskualdeko biztanleriaren % 1,4 dira.
Talde bakoitza identifikatu eta aldagai esanguratsuenen arabera duten
pisu portzentuala azaldu ondoren, bakoitzaren ezaugarriak zehaztuko ditugu.
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EUSKALDUN AKTIBOAK
Ikertutako hiru eskualdeetan nahiko homogeneoki banatuta daude, baina
Malerrekan gehixeago dira. Generoaren arabera, gizonezkoak gehiago dira.
Taldekideen batezbesteko adina 47,8 urtekoa da. Egoera zibilari dagokionez,
eremu osoan jasotako emaitzekin alderatuta, ezkongabeen portzentaia
handiagoa da hemen. Irakaskuntza sistema arautuan maila baxua lortu dute.
Taldekideen % 90,7k guraso biak euskaldunak dituzte/zituzten eta beste
% 6,8k aita edo ama. Seme-alabei dagokienez, ia denek dakite euskaraz. Beraz,
jatorri euskalduneko familietan sortu dira eta hizkuntza transmititu egiten diete
seme-alabei. Euskaldunzaharrak dira nagusiki eta alfabetatuen portzentaia
nahiko altua da (% 36,1).
Euskaldun aktiboen % 72,9k eskualdeko hizkuntza nagusia euskara izatea
nahiko lukete. Euskararen aldeko ekintzetan batezbestekotik gora parte hartzen
dute. Bestalde, udaletako euskara zerbitzuen ezagutza indizerik altuena talde
honetan aurkitu dugu eta gauza bera gertatzen da hizkuntzaren normalizazioaren
alde lanean ari diren herri erakundeei dagokienez.

EUSKALDUN PASIBOAK
Euskaldun mota hau Baztanen eta Bortzirietan nabarmentzen da. Talde
horretako partaideetatik bi heren emakumezkoak dira. Batezbesteko adina
berrogei urtetan kokatzen da. Gehienak ezkonduta daude. Prestakuntza mailari
dagokionez, lehen eta bigarren hezkuntza egina dutenak dira nagusi. Asko
hirugarren sektorean, hots, zerbitzuetan ari dira lanean.
Familia euskaldunetan sortu dira eta, ia kasu guztietan, seme-alabak ere
elebidunak dira. Euskaldunzaharrak dira nagusiki, baina alfabetatze tasa aurreko
taldekoena baino baxuagoa da.
Taldekideen erdiek adierazi dute, etorkizunari begira, euskara eta
gaztelania parekide nahi dituztela eskualdeko harremanetan. Euskararen aldeko
ekitaldietara joateko ohiturari dagokionez, bi azpitalde homogeneotan banatzen
dira: joaten direnak eta horrelakoetan parte hartzen ez dutenak. Euskara
sustatzeko taldeetan lanean ari direnak % 7,5 dira, besterik ez. Erdiek-edo
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ezagutzen dituzte euskara zerbitzuak eta euskararen normalizazioaren aldeko
taldeak.

EUSKALDUNGAIAK
Ehunekoetan hartuta, Baztangoak eta emakumezkoak dira nagusi.
Talderik gazteena da, batezbesteko adina 35,4 urtekoa baita. Egoera zibilari
dagokionez, ezkongaien multzoa da jendetsuena. Eskola mailaz den
bezainbatean, bigarren hezkuntzako ikasketak egin dituztenak nabarmentzen
dira. Zerbitzuetan aritzea edo ikasten egotea da talde honetako kideen
jarduerarik ohikoena.
Taldekideen % 37k guraso biak erdaldunak dituzte/zituzten. Gehienek,
hamarretik zazpik, ez dute seme-alabarik.
Bi herenek euskarak menperatutako etorkizuna nahi dute eskualdean.
Euskara sustatzeko ekitaldietara maizenik doan taldea da eta, era berean,
hizkuntzaren normalizaziorako ekinbideak ugaritzeko gehien eskatzen duen
taldea da. Euskara sustatzeko taldeetako partehartze mailari dagokionez,
tipologia guztietako indizerik altuena talde honetan ageri da (% 14,3). Doike,
Langarra eta Erausian taldeei buruz duten ezagutza handia da. Azkenik, euskara
gehien balioesten duen taldea da, kultura eta zientziaren alor guztietan
erabilgarria.

ERDALDUN AKTIBOAK
Ikus ditzagun, ondoren, tipologia berariazko honen ezaugarri nagusiak.
Lehenik, esan beharra dago honelako erdaldunak gehixeago direla Bortzirietan.
Generoari dagokionez, banaketa parekatsua da. Taldekideen batezbesteko adina
48,6 urtekoa da. Ezkonduak nagusi dira. Lanbide guztietakoak ageri badira ere,
jubilatuak eta norberaren etxeko lanetan ari direnak besteei gailentzen zaizkie.
Erdiak giro erdaldunean haziak izan arren (aita eta ama erdaldunak),
gehienen seme-alabek euskara ikasi dute. Taldekideen % 22,3k adierazi dute
euskaraz bazekitela, baina ahantzi egin dutela. Gehienek euskaraz jakin nahiko
lukete, baina “denbora falta” dela-eta alde batera utzi behar izan dute.

Azterketa kuantitatiboa. Tipologien azterketa

Eskualdearen

etorkizunari

begira,

euskararen

135

eta

gaztelaniaren

parekidetasunaren aldekoak dira. Erdiek azaldu dute euskara sustatzeko
ekitaldietara joan izan direla inoiz. Euskara bultzatzeko antolatzen diren
ekintzak nahiko direla uste dute. Euskara garatzeko taldeetan ez dute apenas
parte hartzen eta euskara zerbitzuen edo mankomunitateen ezagutza indizerik
baxuena erakutsi duen taldea da. Azkenik, euskara arlo guztietan erabil
daitekeen hizkuntza dela aitortu dute.

ERDALDUN PASIBOAK
Ehunekoetan hartuta, biztanle gutxien biltzen duen taldea da,
Bortzirietakoak nagusi. Bi heren emakumezkoak dira. Talde honetako kideen
adinaren batezbestekoa denetan altuena da: 59,4 urte. Bi herenek ikasketa
arauturik burutu ez badute ere, heren batek unibertsitateko ikasketak egin ditu.
Taldekide gehienak (% 89,1) edo etxeko lanetan ari da, edo jubilaturik dago.
Erdiek ez dute/zuten guraso euskaldunik (ez bata ez bestea). Heren batek
erantzun du seme-alabek ez dakitela euskaraz. Talde honetako biztanleetatik %
30ek bazekiten euskaraz, baina ahantzi egin dute. Guzti-guztiek erantzun dute
ez litzaiekeela gustatuko euskaraz jakitea eta hizkuntza ez ikasteko argudiorik
ohikoenak arrazoi politikoak eta behar falta izan dira.
Gehienak euskara eta gaztelania eskualdeko hizkuntza parekideak
izatearen aldekoak badira ere, % 14k adierazi dute nahiago luketela gaztelania
nagusitzea. Euskara sustatzeko ekintzei dagokienez, talde honetako kideen %
69k aitortu dute edo ez zaizkiela axola, edo gutxiago antolatu beharko
liratekeela. Inortxok ere ez du euskara bultzatzeko taldeetan parte hartzen.
Euskara zerbitzua/mankomunitatearen ezagutza tasa eremuko batezbestekoaren
ingurukoa da, baina gehien-gehienek (% 96) ez dute Doike, Langarra edo
Erausian taldeen berri. Azkenik, lautik batek adierazi du euskara balio
apalagoko hizkuntza dela.
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IKASLEAK

Ahuleziak-Mehatxuak

- Guraso gehienek euskarazko eskola ereduak

- Adin horretako ikasleen % 19,2rentzat euskara

aukeratzen dituzte (% 77,2).

ikasgai bat da, besterik ez.

- Azken urteotan, D ereduko matrikulazioak gora

- A ereduko ikasleen % 83,8 euskara zailtasunik

egin du.

gabe ulertzeko gai dira.

- Ikasleen % 95,3k ongi ulertzen du euskara.

- Gazteetan erdiek pentsatzen ohi dute euskaraz.

- Ikasleen adinean behera egin ahala, hedatuagoa da

- Gurasoen hizkuntzak seme-alaben eskola eredua

euskara barreneko egiturako hizkuntza izatea.

baldintzatzen du, nabarmenki.

- Gurasoen % 61 euskaldunak dira (bata eta bestea).

- Gurasoen % 47k euskaraz hitz egiten dute

- Amatxi/aitatxirekin euskaraz egiten da nagusiki.

elkarrekin eta % 42,4k gaztelaniaz. Hortaz, biek

Bigarren tokian, aitarekiko harremana agertzen da.

euskaraz jakin arren, elkarrekin gaztelaniaz egiten

- Hamalau urtetik beherakoek eta mutilek gehiago

duten gurasoak % 14,1 dira.

erabiltzen dute euskara azterturiko toki/egoeretan.

- Eskoletan eta familia giroan euskara hizkuntza

Eskola eredua ere erabakigarria da: irakaskuntza

nagusia bada ere, patioan eta koadrilako lagunen

sisteman euskararen tokia handiagoa den heinean,

artean erabilera baxuagoa da.

gehiago erabiltzen da gure hizkuntza.

- Merkataritza arloan gutxiago erabiltzen dute;

- Jarduera sozio-kulturaletan euskararen tokia nahiko

Baztanen bereziki gutxi.

garrantzitsua da.

- Euskarazko liburuen irakurtze-indizea B eta D

- Ikasle gehienek nahiko lukete ekintza gehiago

ereduetan espero litekeena baino baxuagoa dela

egitea euskaraz. Nahia errealitateari gailentzen zaio.

antzematen da.

- Ikasleen % 80,6k diote askotan egiten dutela

- Euskarazko irratiak entzuten dituzten gazteak ez

euskaraz.

dira erdira iristen.

- Elkarrizketatu gehienek adierazi dute euskarazko

- Ikasleek telebistari begira egunero ematen duten

liburu/komikiak nahiago dituztela, gaztelaniazkoen

ordu-kopurua oso altua da, euskarazko telebistak

kaltetan.

zein gaztelaniazkoak izan.

-Euskarazko

- DBHa bukatutakoan, ikasleen % 21,4k gaztelaniaz

erakargarriena da, batez ere ETB1.

ikasteko asmoa du.

-

- Ikasten segitzeko erabakian, generoak badu

bukatutakoan ikasten segitu nahi dutenak.

eragina: mutilak ezezkorragoak edo dudatiagoak

- Ikasleen % 70,3k uste dute elebiduna izanda lana

dira.

aurkitzeko aukera gehiago izango dituztela.

- Antolatutako ekintza batzuen ezagutza indizea

- Euskara zerbitzuek antolatutako ekintzak
ezagutzen
HELDUAK

Adinean

telebista

jaitsi

ahala,

komunikabiderik

gehiago

dira

DBHa

dituztela adierazi dutenek oso ongi baloratu dituzte.
baxua da. Hortaz, erabili beharreko informazio
Ahuleziak-Mehatxuak
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- Biztanlearen jatorriak hizkuntzaren ezagutza

- Gurasoengandik seme-alabenganako transmisioan

determinatzen du.

nabarmen igo da euskaldunen portzentaia. Gazte

- Erdaldunen taldean asko dira jubilatuak eta

elebidunen

norberaren etxeko lanetan aritzen direnak.

jarraipenerako bermea da.

- Elkarrizketatuen belaunaldia gurasoena baino

-

erdaldunxeagoa da Baztanen eta Malerrekan, ez

euskaldungaitzat hartzen du bere burua.

ordea Bortzirietan.

- Biztanleen % 60,4k euskara eskualdeko hizkuntza

- Irakurmena eta idazmena gutxien landu diren

nagusia izatea nahiko lukete eta % 36,7 bi hizkuntzen

hizkuntz gaitasunak dira.

parekidetasunaren aldekoak dira.

- Biztanleen % 4k ahantzi du euskara.

- Euskara sustatzeko ekintzek harrera ona izaten dute.

- Euskaldun alfabetatuak biztanleen % 35,6 dira.

- Euskara arlo guztietan sustatu behar dela uste

- Alfabetatzearekiko interesa oso baxua da.

dutenak herena baino gehiago dira.

- Biztanleen % 40,9k ez du parte hartzen euskara

- Euskaldunberriak dira euskarari buruzko informazio

sustatzeko ekintzetan.

gehien dutenak, baita lanerako prestuenak ere,

- Euskara sustatzeko taldeetan aritzen direnak % 8,2

euskara sustatzeari dagokionez.

dira, besterik ez.

- Euskara teknikarien berri dutenek haien lana

-

Hirutatik

batek

tokian

tokiko

euskara

Biztanleen

portzentaia

%

altua

82,4k

euskararen

euskalduntzat

edo

balioesten dute (1etik 5erako eskalan, 3,9 puntu).

zerbitzu/mankomunitatea ezagutzen du. Ezagutzen

- Sentsibilizazio lana eta irakaskuntza sistema, horra

dutenak ez dira eskualde bakar batean ere erdira

hor euskara sustatzeko landu beharreko esparru

iristen. Hori dela eta, beharrezkoa da marketing eta

nagusiak, jasotako erantzunen arabera beti ere.

publizitaterako
Baztango

teknikak

Zerbitzua

landu

eta

eta

erabiltzea

Malerrekako

zein

Bortzirietako Mankomunitateak sustatzeko.
- Euskara normalizatzearen alde lanean ari diren
herri

erakundeen

ezagutza

indizea

apala

da

(Langarra % 53, Doike % 47,6, Erausian % 25).
- Hiru biztanletatik batek ez daki nola susta litekeen
euskararen erabilera eskualdean.
- Biztanleen % 5,9k uste dute euskara erabilera
mugaturako edo familia girorako hizkuntza dela.
HELDUAK (euskaldunak)

Jarduera Sendotuak-Egokierak
- Jubilatuen kopurua altua da (% 21,2).
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- Euskararen erabilera indizerik baxuenak osasun

- Familiartean, eliza giroan eta lagunartean euskara

arloan, administrazio autonomikoan eta ezkongaien

hizkuntza nagusia da.

arteko harremanetan ageri dira.

- Azken urteotan, gero eta handiagoa da euskararen

- Xorroxin Irratiak beste bi eskualdeetan duen

tokia jarduera sozio-kulturaletan.

nagusitasuna Bortzirietan galtzen du.

- Komunikabiderik erabilienak ikusentzunezkoak

- 1993ko datuekin konparatuta gora egin badu ere,

dira.

Euskaldunon Egunkaria euskaldunen % 16k baino

- Xorroxin Irratia gehien entzuten den emisorea da

ez du irakurtzen.

(euskaldunen % 59,8).

- Bi hizkuntzazko testuen aurrean, elkarrizketatuen

- Eskualde mailako telebisten entzule-indizea nahiko

erdiek adierazi dute gaztelaniazkoa irakurtzen

garrantzitsua

dutela.

eztabaidaezina da.

- Euskaraz egiteko aukera izanda, euskaldunen

-

laurden batek ez ohi du euskaraz egiten.

irakurriena (% 85,6).

Ttipi-Ttapa

da.

da

ETB1-en

idatzizko

nagusitasuna

komunikabideetan

- Administrazioa da euskaraz aritu ahal izateko traba
gehien duen eremua.

HELDUAK (erdaldunak)

Ahuleziak-Mehatxuak
- Erdaldunen % 36,8 betidanik bizi da azterturiko
eskualdean.
- Euskara ez ikasteko aipatutako arrazoi nagusiak
denbora falta eta hizkuntzaren zailtasuna izan dira.
- Erdaldunen % 40 saiatu da euskara ikasten, baina
ez du maila egokirik lortu.
- Gizarte harremanak hobetzearren elebidun izateko
beharrik ez dute ikusten.

Jarduera sendotuak-Egokierak

Jarduera sendotuak-Egokierak
- Erdaldunen % 92,4ri gustatuko litzaieke euskaraz
jakitea.
-

%

21,4k

uste

dute

euskaraz

harremanetarako mugatzen dituela.

ez

jakiteak

