
Euskararen etorkizuna
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Gero eta indartsuago zabaldu da gure artean kezka bat; demokrazia eta autonomia
hasi zirenez gero, orain 30 urte inguru, euskarak aurretik inoiz ez bezalako laguntza
jaso du. Eta emaitzak hor daude; gero eta gehiago dira euskara ezagutu eta erabiltzen
dutenak. Baina, egin diren ahaleginak gogoan harturik proportzioan handia izan ote
da gorakada, zabalkundea, ala uste baino urriagoa, motzagoa geratu ote da?

Kazetari bezala, eta hogei urte atzerrian igaro ondoren, nik badut nire esperien -
tzia eta beharbada, nire aldetik begiratuta, izango da zer esan edo zer eztabaidatu ara-
zo honi buruz.

Lehengo urrian euskaraz idatzitako liburu bat atera dut. Nire lehenengo liburua.
Niretzat esperientzia hau test ona izan da euskara maite dutenak asko ote diren ala ez
ikusteko eta, baita gaur nortsu diren jakiteko ere, euskaraz liburu bat irakurtzeko gai-
tasuna dutenak. Ez dira gutxi galdetu didatenak: zergatik idatzi duzu euskaraz? Esa-
teko moduan: ez al zen hobe gaztelaniaz idaztea?

Benetan zaila egin zait liburu hori euskaraz idaztea eta bereziki, liburu horrek es -
katzen duen bezala, hainbat gai oso ezberdinak euskara txukunean idaztea. Bane kien
aurretik irakurle gutxiago izango nituela euskaraz gaztelaniaz baino. Beraz? Zergatik
nire aukera euskararen alde?

Bat baino gehiago izan ziren nire euskararen aldeko arrazoiak. Bata: gure hizkun -
tzan, era horretako libururik ez dela atera, nire ustez behinik behin. Bigarren: guk
euskaldun zaharrok erabiltzen ez badugu euskara, alperrik gabiltza euskararen alde
hitz politak esaten. Beste arrazoi bat: nik, batik bat, euskal irakurlegoa nahiago nuen
gaztelaniazkoa baino. 

Esan bezala, euskaldun zaharra naiz; eta hala ere euskaraz dudan ezjakintasuna
handia da. Ni mutiko nintzala ez zen euskaraz hitzik egiten ez eskolan eta ez elizan.
Kalean eta etxe barruan ikasi nuen euskaraz hitz egiten. Baina ez nuen inoiz gramati-
ka bat ikusi eta ez nuen inoiz ezer euskaraz idatzi edo irakurri.

Gero, bizitzan zehar, ikastaro batzuk egin nituen, beste lagun batzuekin euskara
ere beste edozein hizkuntza bezala ikasteko.

Hala ere, Euskal Herrian egin diren aurrerapenak ikusirik, batez ere, eguneroko
prentsan eta liburuetan, oso mugatua aurkitzen naiz eta benetako konplexua sortu
zait gaurko euskal kazetari eta idazleen aurrean.
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neroko bizimoduan euskara erabiltzen dutenak % 20 dira. Etxe barruan euskara era-
biltzen dutenak, % 17 dira; lantokian ordea, % 19. Baina gutxi dira lagunen artean, ka-
lean euskaraz hitz egiten dutenak: % 13. Zenbaitek azpimarratu duen bezala, euskara
etxe barruan edo lantokian edo eskolan geratzen da; ez da kalera ateratzen, beharko
litzatekeen neurrian.

Alderantziz, euskararen alde azaltzen direnek gehiengo zabal bat osatzen dute; %
80. Eta % 67 dira euskararen alde behar diren laguntza guztiak erabili behar direla
diotenak. Ez dago zalantzarik, politikari guztiek, baina bereziki bere eskuetan gober-
nua daukatenek, asmo eta eskabide hauek gogoan hartu beharko dituztela. Kontuan
hartzekoa da baita ere, beste jakingarri bat: % 85 direla gizarteko sustapen batean,
euskara jakitea lagungarri dela uste dutenak, orokorki.

Jakingarria da baita ere, ikastolak, unibertsitateak, euskal ikastaroak ekarri duten
aldaketa bat urte hauetan: euskara ondoen dakitenak, hamabost – hamazazpi urtekoak
dira. Hauetatik % 67 dira ongi hitz egiten dutenak. Adin horretatik gora, gero eta gu-
txiago dira euskara ongi dakitenak eta noski azkenengo mailan euskaldun zaharrak: 65
urtetik gorakoen artean, % 26 soilik dira ongi ezagutzen dutela diotenak.

Euskararen egoerari buruzko inkesta honek erakusten duena, erabat diferentea da
nire adinekook demokrazia aurretik ezagutu dugun giroarekin alderatuz gero. Gaur
egun, euskararen nortasuna, ahalmena, eta etorkizuna aztertzerakoan, gogoan al ditu-
gu aldaketa hauek?

“Limes”, kultur aldizkari italiarrak, urtarrilean honela izenpeturik atera zuen alea:
“Lingua è potere”. Esateko moduan, hizkuntza eta boterea elkarrekin doazela. Bertan
datozen gaiak 23 dira. Hizkuntzak ez daude geldirik eta munduko nazioak bezala
atzera edo aurrera, gora edo behera egiten dute. Hizkuntzen iraupenak, etorkizunak,
boterearekin zerikusi handia dute.

Gaur-gaurkoz 7.000 omen dira mundu osoan bizirik diren hizkuntzak. Baina, he -
mezortzigarren mendean Europan bizi ziren hizkuntzetatik, erdiak desagertu egin di-
ra. Gaur egun Europan bizirik jarraitzen duten hizkuntzak 234 dira, oso gutxi mun du
osoarekin alderatuz gero. Bestalde, Eurominority elkarteak dioenez, gaur egun 95 di-
ra bizi diren gutxiengo etnikoak. Baina horietatik hamaika soilik dira inde pen den -
tziaren alde gogor ari direnak. Hauen artean, noski, katalanak eta euskaldunak. 

Europako Batasunean, 27 dira nazioak eta 23 onarturiko hizkuntza ofizialak. Oro-
korki, behar diren era guztietako itzulpen lanetan, mila eta ehun milioi euro gastatzen
dira. Honetarako, mila itzultzaile pasa ari dira. Espainiako Senatuan, bere aldetik, gaz-
telaniaz aparte euskara, katalana eta gailegoa erabiltzen hasi dira; lan honetan 250.000
euro gastatzen dira. (Cfr. El Pais, 2011/01/24).
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Urte askoan Erroman bizi nintzelarik, saiatu nintzen handik nire kronikak Euska-
di Irratira euskaraz bidaltzen. Hamabost urte pasa bete nituen horrela. Astero, bata-
naz beste bi kronika bidali ohi nituen. Baina ez zen niretzat lan erreza nire bakarda-
dean. Hainbat gai, politika, ekonomia, kultura, eliza... euskaraz adieraztea zaila egiten
zitzaidan. Bestalde, banekien irtenbidea ez zela hartu hiztegia eta hitzez hitz nire
gaiak adieraztea.

Noski, hiztegi aberatsago bat behar nuen neuretzat, baina beti hau zen nire galde-
ra: eta nik, hitz berri horiek erabiltzen baditut, ulertuko ote dute nire entzuleek? Ka-
zetari bezala, beti izan nuen kezka hori; nire Irrati-entzuleek nik esandakoak ulertu
ahal zitzatela, erraz ulertzeko modukoak izan zitezela nire kronikak. Beraz, nire irten -
bidea gehienetan hau zen; hitz berriak eta ezezagunak erabili ordez, euskara klasikoa
erabiliz, noski gaiak zeharka adieraziz.

Atzerrian hogei urte egin eta Euskadira etorri ahala, berehala konturatu nintzen
kazetari gazteek bazekitela edozein gaiz nola hitz egin, behar bezalako euskal hizte-
gia, sintaxia eta esaldiak erabiliz. Baina, zer diote kazetari berri edo berrizale hauen
irakurleek?

Atzerrira joan aurretik, eta hemengo hedabideetan lanean ari nintzelarik, euskara
maisuek eta politikariek, euskaldun zaharren garrantzia azpimarratu ziguten, esanez
horiek gogoan izan behar genituela beste inor baino gehiago. Beharbada hor zegoela
euskararen etorkizuna. Alde batetik, horiek osatzen zutelako euskaldunen gehiengoa.
Bestalde, euskaldun zaharrek benetako euskara klasikoari buruz zer erakutsia zeu ka -
telako. Eta agian euskara gehien maite zutenak ere beraiek zirelako.

Aitaturiko nire liburu hori atera eta gauza batek izutu nau: nire senideen arteko
euskaldun zaharrek ez dutela erraztasunik euskaraz idatzitako liburu bat irakurtzeko,
nahiz eta nire liburu hori denek ulertzeko moduan idatzia egon.

Bestalde, badira nire senide gazteen artean, euskara eskolan ikasi dutenak, alegia,
nire liburua errez irakurri dutenak. Gauzak horrela, ikastolan edo Unibertsitatean
eus kara ikasi dutenek, behar adinako erraztasuna ote dute euskal liburu bat ira kur -
tzeko? Hori horrela bada, galdera bat bururatzen zait: berez, gaur-gaurkoz, liburuak,
norentzat idatzi behar ote dira? Zaharrentzat ala gazteentzat?

Beraz, arazo hau zenbait ikuspegitatik begiratuta aztertu beharra dago: irakurlea
(zaharra edo gaztea, ikasia edo ezjakina), edo entzulea, edo ikuslea, liburuak eta ira-
kurgaiak, eta idazleak.

Atera berri da Eusko Jaurlaritzako sail batek eginiko inkesta bat euskarari buruz.
Asko dira aztertzen diren gaiak. Baina hauek azpimarratuko nituzke. Batanaz beste,
eus kara ondo edo ongi xamar erabiltzen dutenak, % 37 dira. Euskara erabiltzen du -
tenen artean gaztelaniaz mintzatzea nahiago dutenak % 61 dira. Erabat edo egu -
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kaltzaindiko Lehendakaria, Kultur Sailburua, Bizkaiko Diputazioko euskara ardura-
duna eta abar. Bere agurreko hitzaldian, Patxi López Lehendakariak bi helburu nagu-
si jarri zizkien: Euskararen Sustapen plangintza orokorra eta “Euskara 21” programa. 

Oraingo batzorde berrian, 59 kide dira. Helbururik nagusienaz gain, Lourdes
Auzmendik, euskararen erabilerari garrantzi osoa eman ondoren, bi zeregini eman
zien lehentasuna: entziklopedia digitala eta itzultzaile automatikoa. Eztabaida batzuk
sortu ziren, alde batetik Lehendakariak bere hitzaldian esandako gauza bat arra zoiz -
koa ote zen ala ez, eta bestetik batzarkideen artean euskal idazle ezagun bat onartu
ote zitekeen ala ez. Aspalditik dago kezka handi bat hedabideetan euskararen nor ta -
sunari eta etorkizunari buruz, eta azken urteetan administrazioak euskararen alde
behar beste egin ote duen ala ez eztabaida. Giro honetan, Euskararen Aholkularitza
Batzorde honek garrantzi handia izan dezake. 

Nere lehenengo liburua estu eta larri euskaraz idazten ari nintzelarik, horra non
aurkitu nuen ustekabez, nire estutasuna uler zezakeen beste idazle baten liburu bat.
Hitzez hitz liburu hartatik nire libururako hitz hauek jaso nituen: “Corresponde a la
literatura en euskera una función importante de cara a la creación de un idioma flexi-
ble y eficaz”. Gehiago oraindik: “Es la literatura y no la academia quien ha de aban-
derar la adaptación del vascuence a los nuevos desafíos”. Honela dio Luis Haranburu
Altuna idazleak bere “Duelos y quebrantos del euskera” liburuan.

Ondoren beste bi liburu irakurri ditut, beti kezka honekin: benetan erabilgarria
ote den euskara bai idazlearentzat eta baita irakurle edo entzulearentzat ere. Eta hor,
batik bat, bi maisu: Xabier Amuriza eta Koldo Izagirre. Koldo Izagirrek bere “Autop -
sia rako frogak” liburuan honela dio hitzaurrean: “Itoan eta baztertuta bizi den hiz-
kuntzaren hiztunak badu mintasun bat barruan. Eta noizetik noizerat kontatu beha-
rra dauka, botatu beharra dauka, goitiko batean bezala, zer hori. Mintasun guztiek es-
katzen duten terapia da, eramangarriak izanen badira. Hizkuntzarena hitz eginez ezti-
tzen da, berbatzea bera dugu sendagarri”. 

Xabier Amuriza maisuak, bere “Euskara batuaren bigarren jaiotza” liburuko az-
ken orrian honela dio: “Gauza asko pentsatu behar ditu euskarazko irakurle batek, er-
daraz hain natural egiten zaion testu bat ulertzeko. Hortxe dago koska nagusia, sarri-
tan esplikazio iheskorrekin enkubritzen saiatzen garena. Lan honetan zehar, behin
baino gehiagotan aldarrikatu dudan ideiarekin amaitzeko, euskara potentea eta kon-
pletoa nahi dut, gure inguruko hizkuntzetan hain barneraturik dauden konple xu -
tasunen aurrean atzera egingo ez duena”. Horiek irakurtzen ari nintzela horra arti -
kulu bat eguneroko batean. Haren izenburua: “Archiilabando”. Idazlea, Aurelio Arte-
ta. Nonbait hain handia, dotorea, aberatsa den gaztelania hizkuntzan ere badira hu-
tsuneak, erruak, zuzendu beharrekoak.
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Italiako Limes aldizkariak, lehen aitaturiko bere azken alean, Euskararen fitxa bat
dakar euskaraz dakitenak zenbat diren erakutsiz. Nafarroa ere kontuan harturik Lime-
sen iritziz bostehun mila inguru dira euskaraz ongi mintzatzen direnak. Urte hauetan
euskararen alde ahalegin handiak egin arren, emaitzak ez dira oso pozgarriak, batez
ere, eguneroko bizimoduan euskara zabaldu nahi dutenentzat. Txosten hau Franciso
Moreno Fernández maisuak egin du. Bere txostenaren amaieran dioenez, herrialdee-
tako hizkuntza gutxituak (katalana, gailegoa eta euskara), nahiz eta hauen jarraipene-
rako ahalegin handiak egin, gaztelaniaren ondoan beheraka doaz batekoz beste. Txos-
tenaren azken lerroetan, hizkuntza gutxituen martxa aztertu ondoren, honela dio Li-
mes aldizkariak: “Honek zer esan nahi du? Hizkuntza gutxituak desagertu egingo dire-
la?”. Honetaz, handia da abertzaleen artean dagoen kezka eta zaila da esaten zer ger-
tatuko den. Hori bai, Limesen iritziz “Hizkuntzak ez dira hiltzen beren hiztunek baz-
tertzen ez badituzte”.

Euskararen inguruko, auzoko beste biztanleak frantsesa eta gaztelania dira. Baina
bizilagunak ala etsaiak ote dira? Zenbaitentzat, noski, Hego Euskadin gaztelania etsai
handi bat da, kalterik handiena egiten diona segur aski. Gaur egun, frantsesak asko
galdu du nazioarteko elkartean. Baina zein ote da gaur gaztelaniaren egoera eta etor-
kizuna?

Limes aldizkarian Danilo Manera maisu italiarrak honela izenpeturik eskaintzen
du bere txostena: “Il potere dello spagnolo”. Alegia, espainolaren boterea, indarra.
Gaur egun gehien mintzatzen diren hizkuntzen artean, hirugarren lekuan aurkitzen
da espainola. Beren hizkuntza bezala espainola daukatenak, 400 milioi dira. Eta beste
40 milioi bigarren hizkuntza bezala erailtzen dutenak. Interneten ere, gehien erabil-
tzen diren hizkuntzen artean hirugarren lekuan aurkitzen da, ingelesa eta txineraren
ondoren. Nazioarteko harremanetan, ingelesaren ondoren, gaztelania da gehien era-
biltzen dena, frantsesari bere lekua kendu ondoren. Liburuetan, 2009. ur tean, 76.213
izan dira gaztelaniaz ateratako liburuak eta 329.831.000 saldutako aleak.

Munduan gehien ikasten diren hizkuntzen artean, bigarren lekuan aurkitzen da es-
painola, ingelesaren ondoren. Europan, ordea, gehien erabiltzen diren hizkuntzen ar-
tean, laugarren postuan aurkitzen da espainola. Eta hiru milioi eta erdi dira Europan
espainola ikasten ari direnak.

Handia da beraz espainola hizkuntza bezala. Euskaldun guztiek dakite edo espai-
nola edo frantsesa. Biak handiak. Gaztelania bere aldetik gora eta gora doa. Nola bi-
zi du euskaltzaleak hurbiltasun hau, munduko hizkuntzarik handienen ondoan, bere
herrian, bere etxean, eskolan, plazan? 

Urtarrilaren 24an, Euskararen Aholkularitza batzordea bildu zen, denboraldi luze
batean deseginda egon ondoren. Oraingo lehenengo batzar hau Leioako Artaza jau-
regian egin zen Lehendakariarekin eta beste hainbat izen handiko pertsonarekin: Eus-
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Euskara eta gaztelania ar teko 
inter prete-lana

Juanjo Pagola

Euskara trakets xamar omen dabil hogeita batgarren mende honetan, edo, beharba-
da, beste baten batek esango lukeenez, euskaldunok nahikoa kamustuta omen daukagu
gure hizkuntza. Auskalo, baina, itxura denez, bada zer edo zer: filmak, ustez, be hin ere
baino hobeto itzuli… eta alferrik, ea nork ordaintzen dituen 7 euro eus karara itzulitako
urteroko filma ikustearren; bertako aurrezki-kutxek “tele-banka” martxan jarri, itzulita,
eta jakin nahi nuke zenbatek mugitzen duen euro mordoxka bat –bakoitzak bere pol-
tsakoak, jakina–, kontu batetik bestera, euskarazko orria erabiliz; euskarako teknikarita-
rako oposizioetan, hautagaien artean lege-arloko azterketa banatzen hasi baino lehen,
galdetu ezazue ea nork nahi duen azterketa euskaraz egin, eta erantzuna biribila da oso;
udalak herritarrei galdetu ea aurrerantzean agiri guztiak euskara hutsean bidaltzea nahi
dugun, eta hara… gehien-gehienak baietz erantzuteko beldur.

Bada, bai, zer edo zer.

Baina, aldi berean, azkenaldi honetan euskara hutsean filmatu diren film luzeetan
ez dut uste hizkuntzarena ezertarako inolako arazo izan denik, are gehiago, esango
nuke batzuetan hizkuntza bera izan dela ikusleak erakartzeko motibo; gure herriko
aurrezki-kutxara joan, eta ez dut uste inork, aurrez aurre leihatilako beharginarekin,
eragiketarik konplexuena ere euskaraz egiteko beldurrik duenik; euskarako tekni -
karitarako hautagai horiek beldur dira, azterketa euskaraz egitea erabakitzen badute,
galderak behar bezain zuzen eta zehatz eginda egongo ote diren edo ulertzeko bezain
argi eta garbi idatzita ote dauden, baina, hala ere, ez lukete erdaraz ikasitako guztia
euskaraz azaltzeko arazorik izango; eta udalarekiko harremanak, bistan da, ahoz egi-
teko modua dagoenean, euskaraz bideratzen direla, inolako eragozpenik gabe.

Bada bai, hortaz, zer edo zer. Baina, zer? Non dago ahalaren eta ezinaren arteko
etena?

Zorionez, gaur eta hemen gaudelarik, ez da nire zeregina arazo horiek iden tifikatzea
eta konpontzen saiatzea. Ezer egitekotan, interpreteok nola moldatzen garen, zer egi-
ten dugun azaldu, eta, ahal izanez gero, gure jardun-moduak eta trikimailuek idatzizko-
rako balio ote duten gogoetatxoa egitea da nik dudan egitekoa. Has nadin ba.

Itzultzaile eta interpretea aritzea da nire ogibidea, eta aitor dut interprete-lanetan
askoz erosoago eta gusturago ibiltzen naizela, errazagoa zaidala, formara lotu beha-
rrik ezak askatasun neurri gabea ematen didala, edo beste era batera esanda, idatziz-
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Zorionez, nire estutasun honetan, orain hilabete batzuk liburu baten berri izan
nuen. Euskaraz idatzita hau ere, Espainiako Narratiba saria jaso zuen liburu honek,
aurrez beste idazle euskaldun batzuek jaso bezala. Zerbaitegatik izango zen. Eta
lehenbailehen erostera joan nintzen. Hasi eta azkenera arte egun gutxitan irakurri
nuen. Poz handia eman zidan ikusirik zertzuk asmatu zituen euskaldun idazle gazte
honek. Batetik planteamendu berri bat bere eleberrian. Bestalde klasikoek erakutsi
zizkiguten hainbat agindu edo teoria hemen ez ziren betetzen; alegia, pertsonaiak eta
beren bilakaera, edo eta edozein kontakizunen zati handiak, eta abar. Edozein orri-
tan hasi daiteke liburua irakurtzen eta ez dauka azkeneraino itxoin beharrik zer ger-
tatuko den jakiteko. Errealitateari loturik egonda ere, oso gainetik ari da askatasunik
handienaz. Eta nahiz eta gure azken urteetako historia latzean oinarriturik egon, ez
du ez gorrotorik, ez elkar ikusiezinik, ez amorrurik, ez errebindikapenik erakusten.
Azkenik euskara aldetik, hiztegi erraz eta aberats bat erabiltzen du. Eta pentsatu
nuen: bai, maisu izanez gero posible da edozer gaitaz euskara bikainean eta ulertze-
ko moduan idaztea. Liburu hau: “Bilbo New York Bilbao” Kirmen Uribek egina da.
Euskal liburu honek, gutxienez zazpi argitalpen izan ditu euskaraz, eta hiru gaztela-
niaz. Uste dut benetan gogoan hartzekoa dela, gure batzar honetan, liburu honekin
gertatua. 

Bilbo 2010/01/26
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