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1. SARRERA

A h o z k o b i d e a k i ze n b u rupeko 2003ko Mendebalde Ku l t u r
Alkarteak antolaturiko jardunaldietan ahozko euskerari buruzko
mahai inguruan parte hartzea egokitu jat, gaiari ikuspegi soziolin-
guistiko batetik heldu deiodan. Gazteen ahozko bat-bateko euskera
nahikoa eskasa ei dala eta, gazteen dialekto eta erregistro kolokialetaz
ohar batzuk egin gura neukez, ez ezer frogatzeko edo erakusteko
asmoz, ezta artikulu akademiko sendoa idazteko gogoz, baizik eta
hausnarketa abian ipinteko eta eztabaidarako ideia batzuk emoteko.

Euskeraren “kalitatearen auzian” hizkuntzan identitateak eta alda-
kortasunak daukien garrantzia be kontuan hartu behar doguzala eta,
soziolinguista-rola hartuta, planteamendu preskribatzaile hutsetatik
urten behar dogula aldarrikatu gura dot.
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2. ALDAKORTASUNA ETA IDENTITATEA

Herriak ez dira bat eta homogeneoak, ezta hizkuntzak be.
Hizkuntza baten barruan aldakortasun edo bariazino handia dago.
Batetik, gizartean jazoten dan bezala, talde linguistiko ezbardinak
dagoz; talde sozialek aldaera propioa egiten dabe. Bestetik, hiztun
berberak ez dau bardin berba egiten egoera guztietan; aurrean nor
daukan, zein gairen inguruan jarduten dauan, ahoz ala idatziz egiten
dauan aldaera ezbardina erabiliko dau. Azkenik, hiztun bakoitzak
erabilten dauan hizkuntzaren bidez bere nortasun indibiduala era-
kusten dau, bere ideolektoan, kontzientziapean bada be, ezaugarri
propioak sartuz. 

Gauzak holan, agerian dago gazteek eta zaharrek ez dabena bardin
erabilten hizkuntza; bestetik, gazteek etxean, beharlekuan eta taber-
nan ez dabena bardin berba egiten; eta, gainera, gazte lagun bik, jato-
rri berbera eukita eta egoera berberean, ez dabena dana bardin-bardin
esaten. Sarri, aldea kualitate baino kantitate kontua izaten da: ahoz-
ko bat-bateko lagunen arteko erregistro eta aurretiaz prestaturiko hi-
tzaldi baten emoten dan erregistroaren arteko aldea, hitzordenari
dagokionean esaterako, SVO egiturak lehenengoan sarriago erabiltze-
an datza eta ez era kategorikoan egiturok beti ala inoiz be ez erabil-
tzean. Edo beste adibide bat ipintearren, hiztun gazteok SVO egitu-
rak zaharrek baino sarriago erabiliagaitik, gazteek badakie egoera for-
malagoetan horrek gitxiago erabilten. Ikusi Aske (1997) euskal erre-
gistro eta dialektoren azterketa kualitatibo baterako.

Zegaitik horrenbesteko aldakortasuna hizkuntza barruan? Ez li-
tzateke ba praktikoagoa izango aldaketarik ez balego, danok egoera
guztietan bardin antzean erabiliko bagendu euskera?1 Euskaldun
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eta Biber-ek (1994) erregistro eta dialektoaren arteko loturaren azalpen interesgarria
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barriek euren eskurapen prozesuan errazagoa leukie, gaitasun komu-
nikatibo (Hymes 1972) arazorik ez litzateke egongo eta. Izan be,
bigarren hizkuntza bat eskuratzen dogunean gatxena ez da forma lin-
guistikoak ikastea baizik eta egoeraren arabera modu egokian erabil-
tzen jakitea. 

Baina, zorionez, hizkuntza ez da komunikatzeko kode soila.
Forma linguistikoak ez dauka eduki bakarra, asko eta interpretaga-
rriak baizik. Gainera, hizkuntzagaz gauza asko komunikatzen doguz,
bialtzen doguzan mezuak maila askotakoak dira. Esanahi deskripti-
boaz aparte gure intentzinoa edo esanahi soziala be zabaltzen dogu
eta azken honetan identitateak zeresan handia dauka. 

Hiztunok ez gara makinak. Banketxeko kutxazainak, telefonoaren
beste aldean dagoen makinak edo tabakoa saltzen dauanak berba egi-
ten deuskuenean informazinoa eskatzeko edo emoteko mezu soilak,
bigarren interpretazino edo gaineko esanahi bakoak, bialtzen deus-
kuez. Makinek ez daukie identitaterik, ez dabe islatu behar berba egi-
ten dabenean. Hiztunok bai ordea. Berba eginda gauzak eginaz apar-
te, gure burua gizartean kokatzen dogu, besteei zein talderekin iden-
tifikatzen garan adierazten deutsegu. Talde batzuekin lerrotzen gara
eta beste batzuekin ez.  

A restian esan bezala, hizkuntz aldakortasunean identitateak
garrantzi handia dauka. Talde nortasuna da dialektoa bideratzen
dauana. Taldekideekiko antzekotasunak edo antzeko izan gurak ahal-
bideratzen dau aldaera soziala: gazteek ez dabe euren guraso, irakasle
eta aitita-amamen modura berba egin gura. Ez dira janzten aita-ama
edo irakasleak bezala; ulea diferente mozten dabe; ez daukie besteek
entzuten daben musika gustoko; eta helduen edo umeen euskera ez
da eurena, ez dira identifikatzen aldaera harekin. 

Beste berba modu bat, eurena, propioa, nahi dabe, taldekideena.
Euren identitatea belarriko arrakada, ule koloretsu eta arropa, nasai
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zein estu-estu, jakinetan ez ezik erabilten daben hizkuntzan be isla-
tzen da. Euren dialektoa, beste ezaugarri propioekin jazoten dan
bezala, taldekide izaeraren ispilu bihurtzen da. Darabilen aldaeraren
bidez egintza soziala burutzen dabe: taldekide eta taldekide ez diranei
zelangoak diran eta mundu sozialaren aurrean euren burua zelan
agertu gura daben adierazten deutsie.

3. GAZTEEN AHOZKO EUSKERA

Gazteen euskera ereduaz berba egiten dogunean normalean ahozko
e redu kolokialaz jarduten dogu, gazteek erre g i s t ro formalagoak daukie-
zala ohartuta be. Gazteen kaleko edo lagunarteko hizkera dogu hizpide
oraingoan. Gazteen dialektoaz jardun gura dogu, beraz, baina baita
e r re g i s t ro batetaz be: bat-batekotasuna, intimitatea, testuinguru zabale-
ko eta explizitotasun gitxiko aldaera biziaren gainean arituko gara.

Askoren ustez, gazte euskaldunen hizkuntz eredua pobrea da. Bi
dira normalean emoten diran arrazoiak. Batetik, erdal kutsua dauka;
bestetik, euskaldun zaharren kasuan aldaera bernakularra eta estan-
darra, etxeko euskera eta euskera batua, nahastean erabilten dira eta
euskal gizartean, gizarte gehienetan bezala, hibridazinoa, nahastea,
gaitzetsita dago. Ezaugarri bi honeek, beste hizkuntza baten kanpo
eraginak edo transferentziak eta euskararen aldaera ezbardinen arteko
egokitze edo nahaste prozesuek, pobretzen ei dabe gazteen euskera. 

Auzi honen funtsean aldaketa linguistikoa dago. Hizkuntzak eten
gabe dagoz aldatzen, aldatzen ez diranak, latina, arabiera klasikoa,
esate baterako, hilda dagozalako gordetzen dira dagozan dagozala,
komunitatearen eguneroko beharretarako ez diralako erabilten. 

Hizkuntzak bizirik dagozalako aldatzen dira. Edozein kasutan be,
hizkuntzak bizirik egoteko aldatu behar dirala onartuta be, gizartean
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a l d a k e t a rekiko holako mesprezua egoten da; aldaketa, diferente izatea,
ez da ondo ikusten, ez bakarrik atzerakoienen artean, lagun aurre l a r i
eta “a l t e r n a t i b o” askok be gure aitita-amamen euskera gurea baino
h o b e a dala uste dabe, zaharragoa dalako, hau da, aldaketa gitxiago
jasan daualako eta erd a r a ren eragin txikiagoa daukalako. Ideologia lin-
guistiko garbizale hau ez jagokie talde preskribatzaileei bakarrik
(Akademia, irakasle eta editoreei, adibidez). Esan bezala, zabal dago
euskal gizartean eta, gitxienez, mendebaldeko gizarte gehienetan.

Erderaren eragin handia daukan gazte euskaldun berri (eta batzu-
tan zaharren) euskera Spanglish edo AEBetako txikanoen espainera-
gaz erkatu da, aldaera hori –Euskañol2 izenaz ezaguna- mespretxatuz.
Ikusi, esaterako, Sarasola (1997: 8). Hizkuntzalari honen ustez, txi-
kanoen espaineraren hurrengo urratsa hizkuntz heriotza da. 

Baina kontu hau ez da hain xinplea. Sarasolak dakarzen adibidee-
tatik batek —Tinajera (Ingl. teenager) muerta vacuando (vacuum)
carpeta (carpet)—  hiru mailegu lexikal, espaineran guztiz adapta-
tuak,  erakusten dauz. Seguruenik hizkuntz gaitasun ez oso handiko
hiztunak emongo eban esaldia egunkariren baten. Bestea, berriz, te
llamo atrás guztiz zabal dago AEBetako erdaran eta ez bakarrik gaita-
sun urriko hiztunen artean. Edozein kasutan be, fenomeno linguisti-
koak gaitzetsi aurretik hiztunok zelango gaitasun maila daukien ziur-
tatu behar dogu, batetik, eta bestetik aztertu gura doguzen aldaketa
linguistikoak ia hizkuntzaren barruko eraginak sortutakoak diran
–joera unibertsalak dirala eta- ala beste hizkuntza baten eraginak
bultzatutakoak. 

Gainera, aldaerak ez dira kategorikoak. Arestian esan bezala, hiz-
kuntzaren ezaugarri garrantzitsuenetakoa aldakortasuna da eta alda-
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k o rtasun gehiena graduala da. Ezin dogu esan aldaera bat guztiz erd a r a-
ren menpe dagoala, edozein ezaugarritan mailakatzea, graduazinoa
egongo da. Edo beste modu batera esanda, gazte askoren euskera ez
dago guztiz erd e r a ren menpe, erd e r a ren eragina erre g i s t ro batzutan, ego-
era batzutan –normalean bat-bateko egoera kolokialetan- nabariagoa
izango da eta beste batzutan –egoera formalagoetan, idatzizko diskur-
tsoan, esate baterako- murritzagoa. Arriskutsua da, beraz, isolatuta eka-
rritako adibide bitxietatik aldaera baten deskripzio orokorrik emotea.

Bestalde, hizkuntza baten eragina daukan aldaera edo hizkuntza ez
da galtzen kanpo eragin hori daukalako; Amerikako Estatu Batuetako
espainiera ez da galduko ingelesaren eragina daukalako, bere hiztunek
gero eta egoera gitxiagoetan erabilten dabelako baizik.3 Transferen-
tzia, beraz, ez da arazoa; izatekotan, erabilera eskasaren sintoma edo
seinale baizik. Hizkuntzak erabiltzen ez diralako galtzen dira eta ez
beste batzuekin ukipenean eta aurreko egoeratik aldatuta dagozalako.

Esan bezala, eta Artzek aurreratu legez, hizkuntza bat dakitenek
erabiltzen ez dutelako galtzen da. Norberaren hizkuntzari eusteko
arrazoi garrantzitsuenetakoa identitate kolektibo eta indibidualean
hizkuntzak daukan indarrean datza. Gazte euskaldunen identitatea-
rentzat euskerak garrantzia badauka euren lagun arteko harreman
intimoetan erabiliko dabe, nahiz eta “erdal kutsudun” euskera izan
egoera horretan baliatzen dabena. Edo beste modu batera esanda,
euskeraz eginez gero, code-switching, mailegu eta transferentzia beste
kasuak eginagaitik, gaitz erdi!

Agerian dago gazteek ez dabena erabiliko zeregin ez formaletarako
hizkuntza kode propio bezala normatibistek azaldutako euskera
garbi, jator eta petoa, eurena dala sentitu ezik.
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4. AMAITZEKO

Eztabaidarako ekarri dodan artikulu labur honeri amaiera emote-
ko atzera hartu gura neukez aurretik aipatutako zenbait puntu eta
hausnarketarako itaun batzuk aurkeztuko dodaz. 

Euskera egoera ez normalizatuan egonda, eta hiztunok euren hiz-
kuntzaren biziraupena arriskuan barruntatzen dabenez, normala da
euskal gizartean ideologia linguistiko garbizalea -transferentzia lin-
guistikoaren kontrakoa- oso zabal egotea. Euskerak aurrera egiteko
aukera erderaren pentzuan somatzen da eta hizkuntza nagusiaren
indarra neurtzerakoan kontrako jarrera hartzea ohizkoena da. Dana
dala, noizean behin kalitate eta erderaren eraginaren auzian jarrera
preskribatzaileak leuntzea komeni dauala uste dot. Arrazoi ezbardi-
nak dagoz, soziolinguistikaren aldetik behintzat, batzutan jarrera
preskribatzaileak baztertzeko.

Batetik, erregistro aldakortasunaren garrantzia eta funtzioa kon-
tuan hartu behar doguz. Erregistro formal eta profesionaletarako
preskripzioa egokia eta arrakastatsua izan daiteke, baina egoera kolo-
kial lagunartekoetarako alperrikakoa izaten da. Berez, egoera forma-
lagoetan, batez be profesionaletan, hiztunok arau gramatikalei arreta
ipinten deutsegu eta gure burua arauok betetzeko monitorizatzen
dogu. Lagunarteko egoera intimoetan, barriz,  presio soziala beste
modu batekoa izaten da: gure taldekideen moduan erabili gura dogu
hizkuntza euren antzeko agertzeko eta ez gure irakasleek edo beste
talde preskribatzaileek esandako moduan. Benetan uste dogu jende
gazteak gramatika eta estilo liburuak hartu eta dakar zen gomendioak
ahozko lagunarteko erabileran beteko dabezala? Eta batzutan hain-
beste murrizketa ipinita (“hau txarto esan dozu”, “euskeraz ez da hori
esaten”, “gazteek txarto egiten dabe berba”) ez ete gara ibiliko kon-
trako efektua bultzatzen, hau da, euskera hobea egin daien baino
erdera egin daiela bultzatzen?
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Bestetik, hizkuntz aldakortasunean identitateak daukan garrantzia
askotan ez dogu kontuan hartzen. Transferentzia kasuetan, aldaketok
beste hizkuntza baten eraginak bultzatutakoak badira be, komunita-
tean –edo talde sozial baten- errotuta dagozan aldaketak badira,
badaukagu eskubiderik horreek gaitzezteko? Nork dauka eskubide
hori, irakasle, aditu, euskaltzainek? Noren eskuetan egon beharko
leuke euskeran zer dagoan ondo eta zer txarto ebasteko ahalmena? Eta
hiztunek, kontzientziapean bada be, erderaren eragina onartzen bada-
be eta egoera intimo eta kolokialetan euren idiolekto eta dialektoan
sartzen badabe, ez ete da intolerante izango erregistro informaletara-
ko be ezaugarri linguistikook gaitzeztea? Azken baten hizkuntza ez da
ba herriarena? Talde sozial ezberdinek ez daukie ba euren identitatea
aldarrikatu eta erakusteko eskubiderik?

Sarri esan da gure artean erderaren eragina euskal hizkuntza nazio-
nalerako txarra dala, hau da, erderaren eragina eukita gu “espainoli-
zatu” egingo garala. Baina zer da lehenago, pentsamendua, menta-
litatea ala pentsamendu hori adierazteko erabilten den hizkuntza?
Erderaren transferentzia daukan hiztuna espainolizatu egingo da ala
jadanik espainolizatu dalako –eta kontzientziapean bada be, eta age-
rian onartzen ez badau be, identitate euskaldun ez guztiz garbia bai-
zik eta fronterizoa daukalako- joten dau erderara? Eta azken kasu hau
bada, noren esku egon beharko leuke gaitzeztea?
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