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25 urtez of izioa ikasten

Jose Joaquin Gallastegi

1 .  Lau  hanka tan

Adituek esaten dute mende laurden oso epe laburra dela hizkuntza baten
bizitzan eta egia da, baina 1985 hura gaur eguneko leihotik begiratuta
prehistorikoa iruditzen zait administrazioaren arlo askotan.

Hasiera hartan, udaletxeko eskaileretan gora eta behera galduta eta ardu-
ra handiz, Bilbon hizkuntzaren etorkizuna neurri handi batean Euskara Sek-
zio osatu berriaren esku zegoelakoan. Orain askoz udalago, askoz funtzio-
narioago, udaletxea Bilboren jabe nagusia ez dela ikusita, eta egiak beste
gezurrak ere hizkuntza normalizatu dezakeela ulertuta.

Hala ere, norberaren sentsazioez gain badira errealitate deitzen dugun
anabasa horretan hainbat adierazgarri aldaketaren lekuko.

Leihatila mordoa eraikin solemne bezain hotzean, pazientzia gutxiko gizon
serioz beteak, herritarren gainetik jartzen ziren funtzionarioak. Udal enplega-
tu harro eta antipatikoa, horixe zen orduko koadroa, eta orduko topikoa.

Aldaketa nahi

Baina kanfor usainaren azpian langile ugari zegoen bestelako jarrera
zeukana, administrazio modernoagoa nahi zuena, eraginkorragoa eta, azken
batean, herritarrei traba egin beharrean benetako zerbitzua emango ziena. 

Eta administrazio berriak hizkera berria behar zuen, hurbila, erraza eta
ulergarria. Hizkera eta hizkuntza, hizkuntza berria, ordura arteko adminis-
trazioak baztertutako euskara.

Franco osteko lehen udal hauteskundeak izan ziren abiapuntu instituzio-
nala. Bilbotarrek erabaki zuten nor agintari eta nor ez1. Berehala antolatu
ziren funtzionarioentzat euskara ikasteko eskolak, lanaldiaren hasieran edo

1 Hauexek Bilboko alkateak 1979az geroztik: 1979-1983: Jon Castañares (EAJ); 1983-1987: Jose
Luis Robles (EAJ); 1987-1990: Jose Maria Gorordo (EAJ), 1990eko abenduaren 15ean dimisioa eman
zuen.; 1990-1991: Jesus Maria Duñabeitia (EAJ), sei hilabetez alkatetzan.; 1991-1995: Josu
Ortuondo (EAJ); 1995-1999: Josu Ortuondo (EAJ); 1999-2003: Iñaki Azkuna (EAJ); 2003-2007:
Iñaki Azkuna (EAJ); 2007-2011: Iñaki Azkuna (EAJ)
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bukaeran norberaren komenientziaren arabera, ordu bete egunean; beti ere
lan orduen barruan eratu ziren euskara ikasteko funtzionarioen talde haiek.
Bilboko Udalak Errioxako Guardia herrian zeukan eraikin ederrean udako
ikastaro intentsiboak antolatu ziren funtzionarioentzat; AEKren ardurapean
hasieran, ONURAren eskuetan gero. Lankide asko hurbildu ziren, eskalafoia-
ren maila guztietakoak gainera. Arrakastatsua alde horretatik, baina aldi
berean gure hizkuntza ikasteko zuten motibazioari ahalegin handia gehitu
behar ziotela konturatu ziren, adin batetik gorakoak batez ere. Bazen euskal-
duntzeko gogoa udaletxe barruan, euskararekiko mesfidantza baino sano han-
diagoa, eta ez tituluaren edo hizkuntza eskakizunaren beharrez, inork ez bai-
tzekien orduan euskarak zer araudi eta betebehar ekarriko zuen.

Bilbotarren artean bazen, sektore zabal batean behintzat, administrazioa
euskalduntzeko eskaria; euskara arlo ofizialean txertatzekoa. Are gehiago,
euskararen atzerapenean hain modu aktiboan jokatu zuten erakundeak gida-
ri behar genituela berreskuratzeko operazioan.

Egia esanda, hasierako urteetan itzulpen lanari eman zitzaion garrantzi
gehien, eta lanpostuen zerrendetan itzultzaileak sartzen hasi ziren udalik
handienetan batez ere -Bilbon lehenengo udal hauteskundeen hurrengo
urtean- eta egundoko lana egin zuten bai kantitatean bai irizpideak finka-
tzen, udal testuok herritar euskaldunek maitatu ez ezik, irakurri eta ulertu
ere egin zitzaten.

Bilboko euskaldunen erreserba

Bada lehenengo legealdiko gertaera bat azpimarratzekoa: Txorierriko
desanexioa. Erandio 1940tik eta Loiu-Sondika-Derio-Zamudio 1966an, Javier
de Ybarra y Bergé alkate zela, Bilbo bihurtu ziren dekretuz, inori ezelango
kontsultarik egin barik. Udal askatasuna 1983ko urtarrilaren 1ean berresku-
ratu zuten, eta pozarren ospatu.

Erabaki politiko-administratiboa zen, dudarik ez, herriotako biztanleen
borondatea betetzera zetorrena. Ikuspegi linguistikotik bazuen bere eragina
Bilboko udalerrian, artifizialki itsatsitako bost auzo-herriek osatzen baitzu-
ten Bilbo administratiboaren lurralderik euskaldunena. Frankismo garaiko
agintariek Bilboren pulmoia izendatua zuten Txorierrik euskarari arnas
gehien ematen zion giza taldea osatzen zuen.

Zer gertatu da ordutik hona? Ba bost udalerriok arlo guztietako azpiegi-
tura askoz hobeak dituztela, bizimodu erosoagoa azken batean, baina aldi
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berean independentziak ematen dien ahalmenari esker biztanle berriak era-

kartzen saiatu direla, azken 15 urteetan batez ere, eta neurri urbanistikoek

eragin linguistiko nabarmena izan dutela. 

Herririk erdaldunenetan gora egin du nabarmen euskaldunen kopuruak

1986-2006 epealdian: Derion 11 puntu egin du gora, Sondikan eta Zamudion

6. Udalerririk euskaldunenetan, alderantziz, behera egin digu beste horren-

beste: Loiun 5 puntu, eta anexioaren zigorra jasan ez bazuten ere, Lezaman

10 eta Larrabetzun 6. Txorierriko alde euskaldunetik hurbilen dagoen Mor-

gan gauza bera ikusten dugu, 10 puntu pasatxo galdu duela. Kontua ez da,

seguruenik, transmisioa eten egin dela; bai, ordea, hogei urteotan Larrabe-

tzun, Lezaman eta Loiun hildakoen euskalduntasuna ez dela ordezkatua

izan. Erakarritako biztanle berriak -Bilbo aldetik bizimodu ustez naturalago

baten ametsetan joandako jende gaztea, migrazio autoktonoa azken batean-

ez dira aukeratutako udalerria bezain euskaldun.

Zenbaki guztiak Eustat erakunde publikoak argitaratuak dira. 

Bilbon, bitartean, inguru guztiko igoerarik handiena gertatu da, 14,4

puntu. Erandioren kasua aparte utzi dugu oraingoan, biztanle gehienak ez

dituelako Txorierrira begira. Dena dela, esan dezagun Erandioko euskaldu-

nen bilakaera Bilbokoen parametroetan dabilela.

Garbi dago eskala lokaleko globalizazioak homogeneizatze aldera jotzen

duela, herririk euskaldunenen kaltetan. Beste era batera esanda: udal politi-

kek garrantzi handia dute euskararen bilakaeran, baina ez horrenbeste Eus-

kara Zerbitzuetatik proposatzen diren ekimenak eta kanpainak baizik eta

udalerriko zoruen erabilera erabakitzen dutenak.
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2 .  Praka  luzeak

Udal administrazioaren zereginak asko aldatu ziren urte gutxitan herrita-
rrei alderdi guztietako zerbitzuak emateko asmotan. Eremu berriak; gazteria,
kirola, emakumea, ongizatea, musika eskola, guztiontzako kultur jarduerak,
ingurunea, deszentralizazioa, eta euskara. Leihatila tradizionala kiroldegi,
eta antzoki, eta liburutegi, eta Aste Nagusi bihurtu zaigu, edo Alondegi
berriztatu polibalentea laster.

Nahikoa jarduera anarkikoa sail berri guzti hauena hasierako urteetan;
zinegotzia zelakoa, jarduera publikoa holakoa. Eta inertziaren zama; urte
batean egindakoak errepikapena eskatzen du berez udal dinamikan, enega-
rren edizioa ospatu, eta hirutan egin izan dena tradizional bihurtzen dugu
atoan. Gizarte ustez modernoaren tiroak ere hortik doaz.

Dena dela, udal zeregin klasikoak bideratzen dituzten sailek -Ekonomia
(dirua batu), Hirigintza (udalerria ordenatu), Obra eta Zerbitzuak (oinarriz-
ko betebeharrak), Giza Baliabideak (funtzionarioen gobernamendua) eta
Udaltzaingoa (kaleko autoritatea)- osatzen dute udal antolamenduaren biz-
karrezurra, eta per secula seculorum osatuko.

Zereginen lapikoa egosten

Euskara Sekzioan -horrela bataiatu zuten- itzultzaileaz gain teknikaria
ere sartu zen, geroago, Bilboko kasuan Franco osteko lehen hauteskunde
demokratikoetatik sei urtera. Proposamenak egiten hasi ginen, udal barrura-
ko eta udalerrirako, euskararen presentziarik handiena zuen irakaskuntzaren
sektoreari zuzenduak gehienak. Ipuin lehiaketa, egonaldiak baserri eskole-
tan, bertsolaritza ezagutaraztea, Olentzero Zazpi Kaleetara ateratzea, euska-
raren aldeko elkarteei diru-laguntzak banatzea, D ereduaren aldeko kanpai-
na, bertso-paper lehiaketa.

Eta ezagutzen ditudan gainerako udaletan, berdin antzean. Gurean ez
bezala, batzuetan udalekuak ere Euskara Zerbitzuaren kontura antolatu izan
dira historikoki; edo antzerkia, euskarazkoa izanez gero, edo txotxongiloak
eta San Juan sua, edo liburu azoka.

Hizkuntzaren normalizazioa etxetik bertatik hasten da, jarduera jakin bat
berez dagokion sailaren esku utzita, euskarakoa denean ere. Eta Bilboko
Udalaren kasuan gauzak nahikoa ondo joan dira alde honetatik. Bigarren



65
25 urtez ofizioa ikasten

ediziotik aurrera Olentzero jaiez arduratzen direnek antolatzen dute, Kultu-
rakoak arduratzen dira udaberriko bertso saioez eta udalekuetan izena ema-
teko leihatila Gazteria Sailekoa dugu.

Konturatu gabe legealdi bat bestearen gainean pilatzen joan dira, alkate
eta zinegotzien aldaketa, Euskararen bulegoak Kultura Sailaren barruan jar-
dun izan du normalean. Honek zaildu egin du gure bide administratiboa, alfe-
rrik luzatu hainbatetan, eta arduradun politikoak markatu beharreko norabi-
dea sarritan difuminatu. Oraingo egoera hobea da: Saila dugu euskararen
bulegoa, udal erakundea osatzen duten 16 sailetako bat, eta udal gobernua-
ren ardura duten 15 zinegotzietako bat Euskara Sailaren ordezkaria2.

Hala ere, behin-behineko egoeran gaude orain eta beti. Hemendik urte
betera izango diren udal hauteskundeek ekarriko duten aritmetika elektora-
lak berriro ekar dezake Kulturarako billetea, edo Hezkuntzarekin batu.
Batek daki.

Kultura Sai leko bi l tegian

Organigraman historikoki izan dugun kokapenak garbi aitortzen du zein
den hizkuntzari buruzko ikuspegi nagusia: letren mundukoa, ondare kontua,
eguneroko bizimoduaren zatitxo bat baino ez. Eta orokorra da irizpide hau,
Bilbon bereziki, hemen etekinik ateratzen ez duen jardunak ez du irauteko
esperantza handirik. Normalizazio bidean asko laguntzen ez duen ikuspegi
estua. Hizkuntza letretakoa bezain zientzietakoa delako, eta ondare izatea-
ren marka gehiegi azpimarratzeak ez dio atea zabaltzen gaurko eta biharko
nahi dugun komunikazio tresnari.

Honek zentralitate eza dakarkio euskarari. Azken batean, hizkuntzen
arteko berdintasunerako zeregina da gurea; hizkera modernoan esanda, guz-
tiz transbertsala.  Eta, horrela ikusita, askoz hobe gure bulegoa udal pira-
midearen goiko erpinean kokaturik balego.

2 Euskararen bulegoaren arduradun politikoak orain arte: 1979-1983: Jose Olaetxea (EAJ), Kul-
tura eta Hezkuntza Saileko zinegotzia; 1983-1987: Joseba Intxaurraga (EAJ), Kultura eta Hez-
kuntza Saileko zinegotzia; 1987-1991: Koldo Celestino (HB), Euskara Zerbitzuko zinegotzia;
1991-1995: Ana Reka (EAJ), Euskara Sailataleko zinegotzia; 1995-1999: Joseba Intxaurraga
(EAJ), Kultura Saileko zinegotzia; 1999-2003: Jose Luis Sabas (EAJ), Kultura Saileko zinego-
tzia; 2003-2007: Ana de Castro (EAJ), Euskara Sailataleko zinegotzia; 2007-2009: Ana de Cas-
tro (EAJ), Euskara Saileko zinegotzia
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Bitartean, euskaratzeko testuen kopurua biderkatu egiten da; itzultzaile
todoterrenoak lanegun normal batean trafiko etenaren oharra, ordenantza
fiskalen iragarkia, Jesus Guridiren biografia eta eskoletan banatu beharreko
txertoaren inguruko zirkularra itzuli behar. Todoterrenoa esan dut arinegi,
arlo askotako testuetan espezialistak direnean.

Lehentasunak finkatu behar. Zer euskaratu eta zer ez. Euskaldunari eus-
karaz eta zabalkunde orokorreko testuak bietan.

Praktikak, baina, hain argi markatuta dauden lehentasunak betetzea zaila
dela erakusten du. Inoiz gertatu zaigu zabalkunde handiko idazkia erdara
hutsean eskapatzea edo, beste muturrean, erdaldun batentzako gutunean
euskarazko zutabe apaingarrian hainbat denbora eman beharra. 

Euskara ikasi nahi duten funtzionarioen bidea normaltzen doa. Bilboko
euskaltegien sareetako ikasle izango dira aurrerantzean, ez udal enplega-
tuek osatutako talde berezien partaide. Egunean bi ordu, Udalak ordaindu-
ta. Herritarrekin harreman oso zuzena dutenek, informazio bulegokoak eta,
goiz guztiko ikastaro trinkoa.

3 .  B i zar ra  ur d in t zen

Eusko Legebiltzarrak 1989an onetsi zuen Funtzio Publikoaren Legea,
administrazioaren lanpostuetan euskararen ezagutzaren ezaugarriak zehaz-
ten dituena; testu hau zazpi urte lehenago onartutako Euskararen Legearen
garapena dugu administrazio publikoan. Bertan ezartzen dira hizkuntza per-
filak eta eurok betetzeko derrigortasunaren inguruko araudia.

Lege berriak euskararen baremoak ofizialdu ez ezik, homogeneizatu ere
egin zituen administrazio publikoaren atalak, tokian tokiko errealitate sozio-
linguistikoari derrigortasun indizea egokituta.

Bilboko Udalaren Plenoak bi urte eskas geroago onartu zuen lanpostuen
zerrenda, perfilak eta derrigortasunak txertatuta, Jesus Maria Duñabeitiaren
agindupeko azken osoko bilkuran.3

Udaleko lanpostu bakoitzak badu euskararen eskakizuna (1, 2, 3, edo 4
perfilak), lanpostuaren zereginen arabera jarria; lanpostu guztien %28an

3 Ordutik hona hizkuntza eskakizuna derrigorrez egiaztatu behar duten udal langileen eus-
kalduntzeaz IVAP arduratu da, eraketan zein finantzazioan.



67
25 urtez ofizioa ikasten

(700 inguru) bete behar da eskakizun hori, horretarako finkatuta dagoen

derrigortasun egunean, horixe baita indizea (euskaldunak + ia euskaldunen

erdia, Eustatek emandako zenbakien arabera). Gainerako lanpostu guztietan

%5-20 arteko meritua da euskara.

Derrigorrezko eguna zein lanposturi ipini erabakitzeko orduan, ez

zitzaien aplikatu lehendik euskaldunek betetako lanpostuei, herritarrekin

harreman gehien zutenei baino.

Nahikoa modu objektiboan aukeratu ziren euskararen baldintza bete

beharreko lanpostuak, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailbu-

ruordetzak ezarri bezala: herritarrekiko harremanetan maiztasun gehien

zutenak eta umeekin zein gazteekin tratu zuzenekoak izan ziren hasierako

%15 hura osatu zuten nukleoa.

Laster helduko gara heren baten indizera; eta Bilboko Udalak aise gain-

ditzen du, gaurko egunean langileon %36 gara elebidun neurri handi batean,

mila lagun inguru. Lankideon aldeko proklama egin nahi dut hona helduta;

kanpotik ikusita pribilejio kutsua har dezake euskara ikastera doan funtzio-

narioaren adibideak, baina praktikan erosoago gertatzen zaie lanean betiko

eran jarraitzea euskaltegira joan beharra baino, are gehiago ikasteko ohitu-

ra aspaldi galdua duen udal enplegatuaren kasuan. Ahalegin handia egin du

jende askok, eta perfilena onartu zenetik antolatzaileok ez dugu kontrako

jarrerarik sumatu, guztiz alderantzizkoa baino. Udal funtzionarioen artetik

gorengo hiru karguak hirurak dira euskaldunak, oraintsura arte ez bezala.

Baina aldi berean ate nagusiko zaintzaileak -lana pribatizatu denetik- erdal-

dunak, zuetako hainbatek zuzenean egiaztatu duzuen bezala.

Udala eta bi lbotarrak zenbakitan

Aurrerantza goaz, gero eta euskaldun gehiago gara lanean udal kontue-

tan. Sartzen diren gazteetarik ere, ugari dira euskaradunak. Baina euskara ez

da udal harremanen hizkuntza nagusia, are gutxiago lanaren esparruan.

Herritarren aldetik ez da eskari handirik sumatzen eta horrek ez du batere

laguntzen, errealitateak ez du euskara arlo sinbolikotik askatzen komunika-

zioaren autobidean sartzeko. 
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Zenbakien taula hau eta ondorengoak Erabilera Planaren barruan

hamasei udal gunetan batutako eta landutako datuak dira.

Ez erabiltzeak, gainera, desgastea dakar hiztunengan; euskara bigarren
hizkuntza dugunongan bereziki. Eta aurten sartu diren euskaldunen kopurua-
ri ezin zaio gehitu, beste barik, orain hamabost urte perfila egiaztatutako fun-
tzionarioena. Ez da hau funtzionarioen ezaugarri esklusiboa; funtzio publi-
koan lan egiteko suertea ez duen biztanleriaren zati handi bati gauza bera
gertatzen zaio. Ez da gaurko gaia, baina kontuz bizitzako hamahiru urtez
gutxienez D ereduan ikasi eta gero numerotan betiko euskalduntzat hartzen
dugun multzo gero eta handiagoarekin. Askoz gehiago zehaztu beharko genu-
ke eta desgastea nori, noiz eta nola gertatzen zaion gehiago neurtu. 

Beste aldetik, herritar bakar bati -gutariko edonori- Bilboko Udalak hiz-
kuntza eskubideak bermatu ahal izateko %100ean beharko luke elebidun,
udal enplegatu guztiok elebidun. Eta puntu hori ez dugu ezagutuko, ahalik
eta bizitzarik luzeena opa dizuedan arren, Euskaltzaindiaren areto txukun
honetara gaur hurbildu garenok behintzat.

Ez da ekuazio beharrik ikusteko gaurko egoera ez dela, Bilbo inguruan
behintzat, euskaraz bizitzeko herritar gehienen nahiari Udalak tapoiarena
egiten diola; ezagutzan zein erabileran Udala bilbotarrengandik puntu
batzuk goitik dabil. 

Bada iritzi bat nahikoa zabalduta udal ordezkariak hautatzeko orduan
pisurik handiena alderdiek baino pertsonek dutela dioena. Ez dakit egia
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den, baina ziurta daiteke hizkuntzak duen garrantzi eskasa. Gure kasuan
1979ko hauteskunde historiko haietatik boto gehien hartu duen zerrendabu-
rua ez da inoiz euskalduna izan. Are gehiago, euskaratik hurbilen zebilenak
–Jose Maria Gorordo– dimisioa eman zuen agintaldia bete baino lehen, eta
ez hizkuntza arrazoiengatik.

Azken batean, euskararen aldekotasuna, ez garai batekoa ezta gaurkoa
ere, ez da  euskaldunen aldekotasun bihurtu. Hizkuntzaren alde bai; hiztu-
nen alde, tira. 

Erabi lera Plana,  gure tresna nagusia

Erabilera sustatzeko asmotan Erabilera Plana onartu zuen Udalak 1999ko
maiatzean,  Josu Ortuondoren garaiko azken plenoan. Hamaika urte haue-
tan ahalegin ugari planifikatu dira, eta ondorioek markatu digute norabidea.
Laugarren fasean gaude, 2012. urtera arte luzatuko dena, udal dinamikak
ezarritako lehentasunetan oinarrituta: udalak egiten dituen mota guztietako
kontratazioetan, irudi korporatiboan eta informatika bidezko komunikazioan
hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzea eta ezarritakoa betetzea.
Horixe da gure lana. Hobeto esanda, Udalarena. Guk planifikatu, bideratu
eta gauzatzen lagundu dezakegu, baina Euskara Saila ezin da bihurtu eus-
karazko ustezko udaletxe miniaturazkoa. Udal osoa da protagonista, eta hiz-
kuntzaren berreskurapenerako erabakiak Udalaren gorengo organoak hartu
eta bere egin behar ditu. Hirigintzan edo Ekonomian gertatzen den bezala.

Asko laburbilduta, Erabilera Planaren helburu nagusia hauxe dugu: eus-
kaldunari euskaraz, aspaldiko leloa.

1+1= Bat

Elebitasuna ulertzeko modako moduak, baina, ez du errazten helburu
nagusia. Idatzizkoan, dena zutabe bitan guztientzat. Egia da erdaldunen
begietan elebitasuna normaltzeko modu plastikoa izan daitekeela; ohitu egi-
ten dira hizkuntza ofizial biak parean ikusten, konforme, baina ez irakurtzen.
Euskaldunaren kasuan askoz kaltegarriagoa da, espaineradun ere garen alde-
tik beti topatuko dugulako euskarazkoaren ondo-ondoan espainolezko zuta-
be fidagarria, normalean jatorrizko testua izaten dena gainera. Sistema hau ez
da batere berdintzailea, euskarazko funtzionamendua eten egiten du eta hiz-
kuntza bien arteko menpeko desoreka gehiago luzatu. Euskarazko zenbat
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metro karratu idazten den baino, euskaldunei euskarazko komunikazioa zen-
batetan ziurtatzen diegun begiratu beharko genuke gehiago.

Ahozkoan ez dago zutabe bitan egiterik; elebidun garen arren, euskal-
dunok ez gara oraingoz bifidoen sekretuaz jabetu (mihi zatibitua Elhuya-
rren). Batean ala bestean, lehenagoko taulan ikusitako numeroek adierazi-
tako portzentajeetan. Edo bestela euskara apaingarri gisa, oso formula era-
bilia zonalde nagusiki erdaldunetan: Egunon guztioi, edukiaren mamia
espainolez, eta bukaeran Eskerrik asko etortzeagatik. Simulakro linguistikoa.

Dena dela, hainbat gauza egin dira erakunde publiko orokorretatik eto-
rri diren planen harira. Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailbu-
ruordetzaren (HPS) bidetik batez ere joan dira finkatzen gure zereginak.
Aipatu ditugun Funtzio Publikoaren Legea eta Erabilera Planaz gain, Euska-
ra Biziberritzeko Plan Nagusiak (EBPN) markatu dizkigu udalerrian euskara
sustatzeko ekimenen nondik norakoak eta lehentasunak. Eta honek asko
parekatu ditu euskara zerbitzu batetik besterako aldeak, eta dinamikak
askoz berdintsuagoak dira gaur. Homogeneotasunean irabazi egin dugu,
asko gainera, azken hamabost urteetan.

Bizkaiko Foru Aldundiak Euskara Sustatzeko Zuzendaritza eratu zuenetik
bai diru-laguntzetan eta batez ere udaletan egiten dena koordinatzen asko
aurreratu dugu. Euskara teknikari asko bakardade laboral handian bizi da,
eta Alkarbide foroari esker -2001ean eratua- gero eta gehiago dira Bizkaiko
udal askok batera bideratzen ditugun kanpainak eta gainerako ekimenak.
Koordinazioak hobetu eta babestu egiten du gure lana.

4 .  A l f e r t zen  has i t a

Lehengo urteko udazkenean izan zen. Udaletxeko eraikin berrian lanean
ari zen langile bat jausi eta hil egin zen. Euskarazko periodikoak halako
garrantzia eman zion lan istripuari; lehen orrialdeko notizia nagusia, argaz-
ki handi eta guzti, beste bi orrialde bete barruan. Harrituta geratu nintzen
eta handik aurrerako zoritxarreko lan-istripu mortalen kronikei bereziki
erreparatu diet; zentimetro gutxi lehen orrialdean eta barruan askoz gehia-
go ez, inoiz aipamen txikerrenik ere ez. Bilbori protagonismoa eman dioten
portaden bildumatxoa egin dut azken urte erdian eta ondorio garbia atera:
uriak ez du ezelango zentralitaterik euskararen industriatxoan.
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Euskara normalizatzeko gaur ezagutzen dugun mundutxoa eratzen hasi
zenean Bizkaian eta Bilbo aldean bereziki indar gehiegi ari ginen gastatzen alfe-
rrik batua/euskalkiaren gerratxoan. Izan daiteke arrazoietako bat. Kontua da
sagardotegia bihurtu dutela topagune nazionala, txakolindegia askoz lokalagoa.

Made in Bi lbao

Bada salbuespen pare bat. Euskaltegiak eta Kafe Antzokia, boteprontoan.
Ekimen zibilak biak, euskal kontuetako zutabe sendoak, Bilbori guztiz
lotuak bata zein bestea. Azken urteotan berpiztu zaigun Bilbo modernoan
hizkuntzen berdintasunak ez du gune estrategikorik lortu, bazterreko kon-
tuen linboan lotu da. Arkitekturak eta urbanismoak ekarri duten ekonomia-
ren sustapenak ezer gutxi ekarri dio euskararen normalizazioari. Hizkuntza
ohiturak aldatzea ez da erraza, eta botererik gabe ezinezkoa. Kafe Antzo-
kiaren ahalegina izan daiteke zorioneko salbuespen.

Dena dela, eta urteak aurrera doazen arren, ez dut formula jakinik ikusten
euskararen berreskurapenerako, neurri handi batean ez-euskaldunen kontua
den aldetik. Ez da posible euskararako esparru berriak irabaztea inor inko-
modatu gabe, eta hizkuntzen ustezko bizikidetzaren izenean euskaldun elebi-
dunok gaurko ghettora mugatzen gaituzte. Horixe da boteredun ugariren
ustez, hitzez aitortzen ez duten arren, gure hizkuntzaren normalizazioa: gaur-
ko egoera betikotzea. Eskubide formalak aitortu eta praktikan desoreka lin-
guistikoari eutsi: ondo dago batzuen elebitasuna, baina besteoi problemarik
ematen ez badigu; euskararik ez dakienak ez dezala garrantzizko ezer galdu.

Beste muturrean, kalea. Zenbat eta zarata gehiago hizkuntzaren ingu-
ruan, hainbat eta hobeto. Normalizaziorako behintzat, ez. Kalean ikusi egi-
ten da, propagandak ezinbestekoa du kalearen altaboza; komunikabideetan
azaltzen ez dena ez da bizi mundu honetan, antza. Bai, baina ez. Harreman
(batzuetarako) gunea ere bada kalea; baina hizkuntzaren transmisioa ez da
kalean gertatzen. Kotxeetan bezala, hizkuntzan ere karrozeria da gauza bat,
eta beste bat motorra. Euskararen aldeko publizitateak kalearen beharra du,
inoiz baino gehiago. Baina herritarren ekimenetan zein instituzioenetan
kalearen obsesio handiegia dago; ikusia izatea, distira, nabarmentzea, aha-
lik eta tonurik altuenean. Gaur esaten den moduan, produktua saltzea. Jarre-
rak euskarara erakartzea ez da kale kontua, euskara ikasteko egin behar den
ahalegin etengabea ez den bezala. Hizkuntza normalizatzeko arlo batzuek
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patxada eta denbora gehiago behar dute, kaleak berez duen etengabe alda-

tu beharraren zorabiotik eta kolorezko ikuskizunetik urrunago.

Informatika bidezko harremanen esparrua askoz euskaldunagoa da aurrez
aurrekoa edo telefonikoa baino. Batetik, teknologia berrien erabiltzaileak gaz-
teak dira batez ere, eta adin tarte horietan dago euskaldunen kopururik han-
diena; baina, aldi berean, Udalaren bide informatikoak euskaldunagoak dira
paperean idatzikoak edo aurrez aurreko harreman pertsonalak baino.  

Titaniozko berbarik ez

Asko aldatu zaigu Bilbo azkenaldian. Berrikuntza arkitektoniko urbanis-
tikoa izan da ikusgarriena; ondorioa, Uriak inguru zabalean lortu duen era-
kar indarra. Saldu eta erosi gehiago egiten da, merkatal gune tradizionale-
tan eta aisialdiko jardueretan. Apustu planifikatua izan da, eragile nagusiek
batera egindako ahalegin ausarta. Onera egin du Bizkaiko hiriburuak, inork
ez du zalantzan jartzen egia biribil hau. Asmatu egin dute agintari politi-
koek, ekonomikoek eta sozialek.

Motorra ekonomia izan da; eta konparazioak egiteko neurgailuak, eko-
nomikoak. Ondorio sozialak ere ezin dira ezkutatu: ingurunearen kalitatea,
kutsadura maila onargarriagoa, inguru zabalarekiko Bilboren nagusigo gero
eta handiagoa eta, nola ez, bilbotarrok gure udalerriaz dugun harrotasun
sentimendua eta auto-bonboa.

Euskararen osasunean, baina, ez da horrenbeste aldatu. Bilbok urte
gutxitan egin duen jauzi kualitatiboak ez du etekin askorik eman gure hiz-
kuntzaren berreskurapenean, aurrerapenak nabarmenak diren arren. Bilbon
bezain nabarmenak Galdakaon, Arrigorriagan edo Getxon. Asko moderniza-
tu diren herriak dira aurreko hiru adibideak, baina ez Bilbok bizi izan duen
eraldaketaren parekoak.
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Ez dut esango euskara marjinala denik euskal hiririk handienean; baina
bai periferikoa oraindik. Gero eta gehiago egiten da, gero eta gehiago ikus-
ten da, baina hain goratua izan den erabateko aldaketaren erabaki guneetan
ez da hizkuntzaren etorkizuna planifikatu. Badakit aldaketa etengabea izan
behar dela mundu modernoan bizirik irauteko, dirua ahalik eta gehien mugi-
tu behar dela, mota guztietako bezeroak erakarri. Berbak, aldiz, ez dira
euroak beste mugitu; hiztunon ohiturak ez dira asko aldatu.

Metrokumeak

Bizi garen inguru honetan udalerriaren mugak gainditu egin dira, marko
lokalak galdu egin du lehengo indarra. Ausartuko naiz esaten harreman
sozialetako esparru naturala udalerriaren perimetroak baino metroaren ibil-
bide gero eta luzeagoak markatzen duela gure kasuan.

Alde horretatik, euskararen erabilera gehitzeko planifikatuko diren eki-
menek Santurtzi-Plentzia/Galdakao zonaldea estali beharko lukete aldi
berean, eta metroa bera erakusleiho nagusitzat hartu, eskualde zabal horre-
tako erakunde administratiborik ez dagoelako.

Metroa inauguratu eta hilabetera jarri zuten martxan Kafe Antzokia.
Esperientzia zibil, moderno eta eredugarria, bai planteamenduetan bai izan
duen bilakaera iraunkorrean. Metroa izan da bilbotar askoren iritziz aldake-
ta sakonaren ikur nagusietakoa; Kafe Antzokiak euskaldunon mundura eka-
rri duen haize freskoa, aldiz, gune murritzagoan lotu da oraingoz.

Bilbo ez dago euskalgintza izeneko puzzlearen erdigunean, euskal pro-
duktuen erosle kopururik handiena hartzen duen eskualdea izan arren; Bil-
boko inguru zabaleko milioi biztanleaz ari naiz. Eta aldi berean euskara ez
dago kokaturik Bilboren funtzionamenduaren erdigunean. Periferia batean
eta bestean.

Hiztun artaldea

Norberaren bizipenek eraikitako iritziaz gain, zenbakitan (Eustat, kale
neurketa,…) oinarritzen dugu euskararen bilakaeraren norabidea eta abiada:
zenbatek aitortzen duten hizkuntza dakitela eta erabiltzen dutela, zenbatek
egiten duten euskara kale neurketak egiten direnean. Datuak enpirikoak
dira neurri handi batean zalantzarik gabe eta aldiro batzen direnak.

Baina tokatu zaigun mende berrian eguneroko ohituren ereduak, hasiera-
tik ez bada gerora denok imitatzen ditugunak, botereak erabakitzen dizkigu;



74
Jose Joaquin Gallastegi

baita ohitura linguistikoak ere. Botere ekonomikoak erabakitzen ditu, ez
horrenbeste lau urtero boto bidez ateratzen diren ordezkari politiko-agintariek.
Eta gertatzen zaigu botere bako esparruetatik egiten dugun ahalegin handiak
ez duela lortzen neurri bereko etekinik. Badakit botereari hiztun gutxiko hiz-
kuntza honek berdin diola. Hala ere, egiten ditugun neurketetan bai sartuko
nuke ñabardura bat: euskaraz zenbatek egiten duten bai, jakina, baina nork
egiten duen ere bai. Ez bakarrik adina, andrea edo gizona, zer ordutan edo
noren aurrean. Baita hiztuna piramide sozialean non dagoen kokatua, ohiko
datuak baino definitzeko zailagoa dena, inportantea baina. Azken batean goian
dauden gutxi horiek, erdiko solairukoek ere neurri batean, beste gehienok
baino askoz eragin gehiago dutelako, hemen eta Pekin aldean.

Ez naiz ni izango administrazioak kontu honetan duen betebeharra zuri-
tuko duena. Ikusten dut, hala ere, nolabaiteko ikuspegi murritza euskararen
aldeko zenbait jarreratan. Kiroldegiko langileak euskaldun, herriko antzoki-
ko txarteldegikoak berdin, udaltzainak, sendagileak, Aste Nagusiko antola-
tzaileak, txarto aparkatutako kotxea eraman digun garabiaren gidaria, kabal-
gatako kartela eta zezenketakoa. Guztiz konforme. Administrazio publikoa-
ren zeregina da euskararen egoera erreala behintzat espainolaren mailara
igotzeko ahalegin guztiak egitea.

Gure betiko arrandegian, autoeskolan, farmazian edo gimnasio pribatu-
ko pilates ikastaroan, aldiz, berdin digu. Legeak horretaz ezer esaten ez
duelako? edo konbentzimenduaren gainetik komenientziak gobernatzen gai-
tuelako? Giltza hiztunona da, ez administrazioarena.

Txiki  park

Programa gehienak, hala ere, derrigorrezko eskolaldian daudenei zuzen-
tzen zaizkie oraindik. Eta beharrezkoa dute ikasgelaz kanpoko errefortzu
hori normalizatutako hiztunak nahi baditugu, ezagutu dudan lehen udal eus-
kara teknikariak iaz mikrofono honetatik esan zuen bezala4. Baina, aldi
berean, hutsunea gero eta nabarmenagoa da. Saiakerak badira, teknologia
berrietan oinarrituak batez ere, baina erabiltzaile gutxikoak.Ezin egokiagoak

4 Kike Amunarrizek, udaletako euskara teknikarion aitzindaria Tolosa bere jaioterrian, Men-
debalde Kultur Alkarteak 2009an antolatutako  “Transmisinoa eta Erabilerea” jardunaldietan
emandako hitzaldi interesgarriaren azken lerroak: “Administraziotik eta Udaletatik bereziki,
haur eta gazteen eremu hurbilak euskalduntzera zuzenduriko egitasmoak sustatu eta indar-
tu beharko dira, eurotan ere hizkera adierazkorraren inguruko irizpideak erabil daitezen
ahaleginduz”.
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ditugu helduentzat pentsatutako mintza praktikaren esperientziak, horrela-
koetan euskara bidean direnak euskaldunen freskotasunaz aberasten dira.
Baina bezeroak euskaltegietara dabiltzanak baino ez dira normalean. Euska-
razko telebistarekin dena konponduta egongo zela amestu genuen burugai-
na ilez soberan genuen garaian, eta ikusten dugu ez dela horrela gertatu,
egoera indibiduala zein soziala askoz konplexuagoa dela, asko eta asko
gure hizkuntzaren aldekoak izanda ere.

Oso tentagarria da eskola mundua, antolatua dago eta irakasleak ekimen
berrien gose dira. Ikasleak gazte kategoriara hurbiltzearekin batera hasten
dira arazoak, munduan burua erakusten hasten direnean. Eta hortik gora,
geurea bezalako ingurune erdaldunean, galdu egiten dira euskaldun izan
zitezkeen asko. Esaten dute gazte horiek guraso bihurtzen direnean sartzen
direla berriro euskararen gurpilean, umeengatik. Horrelaxe da. Baina hiz-
kuntza etxetik edan ez dutenek, gehienak, erosio handia jasan dute ordura-
ko hizkuntzaren gaitasunean; eta gainera, ez ahaztu, gero eta lagun gehiago
dugu gure artean guraso izango ez direnak, eurek holan erabakita.

Familia eredua asko aldatu da eta transmisioaren protagonismorik han-
diena irakaskuntzari eman zaio, guraso/seme-alaben arteko elkarbizitzak
asko galdu duelako intentsitatean, umeen lehenengo urteetan behintzat. Ez
nator aholkurik ematen, baina arazoa hementxe dugu eta ez da txikia.

Euskaldunen masa kritikoa esaten dioten hori eratzen hasi zenean, gora-
go aipatu dugun moduan, gure alde honetan indar handia galdu genuen
batuera/bizkaiera ika-mikan, historiak zorionez irentsitako lehiaketa. Kontua
da hemen ez zela gauzatu ez argitaletxe indartsurik, ez elkarte indartsurik;
Ez Dok Hamairu talde-ikur idealizatuan ez zen Bizkai doinurik. Beharbada
garai hartan Ibaizabaleko ura ideologien ispilua bihurtu genuelako, hizkun-
tzaren aldeko arro zabala baino.

Udal  labela

Kanpotik harrizko erakunde astun eta mugiezina iruditu arren, udala
etengabe ari da aldatzen. Gaur asko begiratzen zaio transbersalitate deituta-
ko bertute berriari; garbi dago hizkuntzaren berdintasunerako zeregina
transbersala dela, sail guztietan aldi berean gauzatu beharrekoa; baina oso
zaila gertatzen da filosofia horrekin lan egitea funtzionamenduaren oinarria
betiko piramidea denean.
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Administrazioak ere aldaketa handia ezagutu du -ez Bilboren bestekoa,
mesedez!-, eta hizkuntza politiketan lehengo mendean balio handikoa zena
gaur bigarren mailara pasa da kasu askotan. Informatika bidezko harremana
oso adibide argigarria dugu.

Transbelsalitatea da gaurko berba klabea. Departamendu askoren zeregi-
nak beste guztiak zeharkatzen ditu; hortxe dugu ingurunearen kasua; edo
genero berdintasunaren arloa; edo hizkuntza berdintasunerako bulegoan,
gure kasuan. Kontua da egiturak ez direla horrenbeste aldatu, ez dute ber-
tikaltasunik galdu horizontaltasunaren mesederako.

Kalitatea azpimarratzen digute, enpresa pribatuan bezala administrazio
publikoan ere. Herritarrak gero eta hobeto tratatu, programa bakoitzaren
hartzaileei iritzia eskatu eta horren arabera aldaketak sartu. Plan estrategi-
koak eta optimizazio neurriak. Euskara Sailak urte batzuk daramatza holako
prozesu batean; eta ondo etorri zaigu bai gure lana antolatzeko, bai propo-
samenak entzuteko, bai herritarren iritziak batu eta kontuan hartzeko. Kali-
tatearen irizpideari erantzuten dion guztia, ongi etorria.

Eta herritarren hizkuntza bietan jarduteko gaitasuna, bakarrean aritzea
baino kalitate handiagoa da alde guztietatik begiratuta, are gehiago admi-
nistrazio publikoaz ari garenean. Ez dago oraindik elebitasuna=kalitatea
binomioa oso txertaturik gai honetaz arduratzen diren aholkularitza enpresa
gero eta ugariagoetan. Gure lana da ez kalitatearen trenera igotzea, baizik
eta benetako elebitasunik gabe kalitatea oso herren geratzen dela ikusaraz-
tea. Geure lehen zeregina, udalerrian antolatu daitezkeen ekimenik eta pro-
gramarik onenen gainetik, udal elebidunera hurbiltzeko lan astun eta grisa
antolatzea. Eta elebitasuna, gaurko udaletxean, euskalduntzea da. 

Saltzai leak

Iritzien, aurre iritzien, jarreren eta jokaeren iturriak eta eurok hedatzeko
mekanismoak asko aldatu zaizkigu ume eta gazte denboratik hona. Baziren
lehen figura lokal batzuk eredua ezartzen zutenak; orain, aldiz, dena askoz
mediatikoagoa da. Lan egiten dudan udalak herritarrekin dituen harremanik
iraunkorrenak, sendoenak beharbada, komunikabideen bitartezkoak dira.
Irudia esaten diote horri, eta irudiak agintzen du, botoak eman edo kendu,
eta ez horrenbeste diskurtsoak eta eguneroko lan isilak. Ez noa gehiago
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sakontzen, denbora faltaz baino gaitasun ezagatik, baina propaganda eta
kontrol mekanismo hauetan hizkuntzak zerikusi handia duelakoan nago.

Hala ere, bada ezaugarri bat horrenbeste aldatu ez dena: inertzia aman-
drea, funtzionarioon patroia. Ez tonu negatiboan, sarri gertatu delako -eus-
kararako zinegotzi propiorik izan ez dugun legealdietan, batez ere- lehen-
dik martxan ziren programekin aurrera jo dugula berez, lehendik egiten
zirelako. Ez da arrazoi oso laudagarria, baina inoiz ondo etorri zaigu. Dena
dela, inertziaren indarrak eragotzi egiten du aldaketa sakonaren bidea.   

Ikasi  eta egin

Itzultzaile ez naizen arren, hurbiletik ikusten dut euskaratu beharreko
testuen trafikoa. Erdaratu beharrekoak alde batera utziko ditut, oso gutxi
dira. Udaleko euskarazko produkziorik ia dena itzultzaileek sinatua da. Oso
enplegatu gutxi ausartzen da oraindik testu bat edo beste zuzenean euska-
raz sortzen. Espero dugu apurka-apurka itzulpenen proportzio erraldoiak
beherantz egitea eta besteek idatzitakoaren gaineko zuzenketak ugaritzea;
tresneria informatikoa lagun dugu honetan. 

Bada langile nukleo esanguratsua lan-formazio proposamenak egiteko
helburuarekin urtero pasatzen diguten inkestan euskara lehen postuan sar-
tzen duena; lehendik perfila gainditutakoak dira, hizkuntza lanean egoki
erabiltzeko trebatu nahi dutenak. Urte pare bat horretan hasi ginela eta lan-
gileek oso serio hartu dute. Euskaldunak euskarazko mezua behar du, albo-
ko zutabe saihestezinaren konpainia zama bihurtzen delako normalizatu
nahi den hizkuntzaren kalterako. Eta horretarako funtzionario euskaldun
behar bezala prestatuak behar dira. 

Aldi berean, korporazio kide batzuek ere euskara ikasten dihardute
urtean zehar helburu jakin batekin: jendaurreko ekitaldietan euskara bene-
tako komunikazio hizkuntza bihurtzea, euskal zelofan apaingarriaren pape-
ra hondakinen zabortegira betiko botatzeko asmotan.

Bukatzeko, dagokionari: zehaztu dezatela behingoz gure hizkuntzaren
normalizazioan zer dagokion Jaurlaritzari, zer Foru Aldundiei eta zer udalei,
gobernatzen duenak gobernatzen duela. Zehaztu ditzatela zeregin horiek,
eta ardura teknikoa dagokion Euskara Saila, Zerbitzu edo dena delakoa
ezinbestekotzat ezarri dezatela biztanle kopuru jakin batetik gorako udal
guztietan, eta gainerakoetan zerbitzu mankomunatua, oinarrizko udal zerbi-
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tzuetan egiten den bezala; normalizazio enpresa honetan administrazioari
aitortzen zaion protagonismoa egiazkoa bada, behintzat. Hirigintzan, Eko-
nomian, Hezkuntzan edo Gizarte Ekintzan gertatzen den bezala. Kulturan ez
horrenbeste, eta ez ahaztu euskara, askoren buruan, kultura departamendu-
ko beste leihatila bat dela.

Badakigu zatitxo baten baino ez bada ere, geu ere udala garela, Bilboko
Udala gainera. Eta lankideen aurrean ez gara askotan euskararen erabilera
sustatzeko egokienak; eurek euskaldun planta espero dute gugandik, horren
truke hartzen dugulako soldata hilero-hilero. Deformazio profesionala eta
korporatibismoa etengabe ari dira lanean eta aitortzen dizuet sarri konfor-
matu egiten naizela datozen ideia eta proposamen berritzaileei tapoiarena
ez eginda. 

Bitartean, erdaldunak jarraitzen du pentsatzen euskara jakin barik ez
dagoela administrazioan sartzerik.

Azken batean, hiztegi kontua dugu hau guztia: espainolezko progresiva-
mente, batzuek apurka-apurka euskaratzen dute, beste batzuek eten barik,
edo ahalik eta bizkorren. Hainbatentzat, baina, noizean behin da itzulpenik
beteena.

Bilboko Udaletxean, 2010eko urtarrilean. 


