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1. Sarrera 
 

 

 

Lan honen ikerketa-gaia hurrengoa da: udalerri euskaldunetara 2005 geroztik iritsi diren 

jatorriz Euskal Herritik kanpoko herritar erdaldunek zer-nolako harremana, bizipenak eta 

iritziak dituzten euskararekiko eta bizi diren herriarekiko. Horretarako, euskararen erabilera 

altua eta azkenengo urteetan etorkinen kopuru esanguratsua jaso duten hamahiru herri aukeratu 

ditugu: Azpeitia, Baztan, Berastegi, Dima, Etxarri-Aranatz, Igantzi, Ikaztegieta, Lekeitio, 

Mutriku, Muxika, Ondarroa, Oñati eta Orio. Udalerri euskaldun ez ezik, horietako gehienak 

arnasguneak dira. 

Ikerketa kualitatiboa izaki, erdaldunekin izandako elkarrizketak ditu zentral, eta 

jasotakoa baliozko informazioa izatea espero dugu egun euskara indartsu dagoen herrietako 

errealitatea ikuspuntu desberdin batetik aztertzeko. Guztira, herri euskaldunetan bizi diren 

jatorri ezberdinetako hemeretzi herritar erdaldunekin egon gara.  

Hizkuntzek dimentsio soziala dute eta hiztun taldeen bidez erabiltzen dira. Horregatik, 

etorkin erdaldun hauen hizkuntza gogoetak eta bizipenak lantzen hasi aurretik garrantzitsua 

iruditzen zaigu herritar horiek nola iritsi diren herri hauetara ulertzea, eta baita 

egunerokotasuna eta etorkizuneko planak aztertzea ere, gizarte-bizitza deitu diogun atalean. 

Harreman-sareek izango dute pisu gehiena atal horretan, eta bertako edukiek pistak emango 

dizkigute ondoren elkarrizketatuek beraien mintzajardun arruntean erabiltzen dituzten 

hizkuntzak ulertzeko. 

Atalen banaketari dagokionez, lehenengo marko teorikoa landu dugu, ikerketa lan hau 

dagokion testuinguruan kokatzeko. Arnasgune eta herri euskaldunen arteko desberdintasunaz 

jardun dugu, eta aukeratutako udalerri hauen datu soziolinguistikoak azaldu ditugu. 

Metodologiaren baitan, ikerketa kualitatibo hau egiteko burututako prozesua azalduko 

dugu. Erabilitako teknikak zein izan diren, eta analisia egiterakoan ikertzaileok eman ditugun 

pausoak idatziko ditugu. 

Ikerketako atal teorikoenen ondoren, elkarrizketatutako etorkinak aurkeztuko ditugu, 

bakoitzak bere jaioterritik egungo herri euskaldunera egindako ibilbidea laburki trazatuz. 

Gainera, emandako lehenengo pausoak jasoko ditugu. 
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Gizarte-bizitzari dagokion atalean, beraien egunerokoan non, norekin eta zertan 

diharduten erakutsiko dugu. Harreman-sareetatik, beraien bizilekua deskribatzen duten modua, 

izandako egokitzapena, egiten duten lana eta etorkizunerako dituzten asmoak bildu ditugu.  

Hizkuntzen atala 50. orrialdean hasten da eta hiru azpi-atal ditu. Ibilbide linguistikoak 

iritsi aurretik zekizkiten hizkuntzak eta egun dakizkitenak jasotzen ditu. Jarraian euskara 

hartuko dugu hizpide, eta hizkuntza honekin duten harremana azalduko dugu: zein espazio 

okupatzen duen beraien bizitzan; euskarazko egoeren aurrean dituzten jarrera, inpresio eta 

estrategiak; haurrek izan dezaketen eragina euskararen gerturapenean eta ikasketak. 

Hirugarrenak hizkuntzei ezartzen dizkieten balioak eta zehazki euskarari aztertuko ditu, baita 

egun euskaraz duten pertzepzio edo ikusmoldea ere.  

Ikerketako azkeneko atalean ateratako ondorio nagusiak azaltzen saiatuko gara, garatu 

ditugun ideia printzipalen baitan. Elkarrizketatu ditugun etorkinen aniztasuna maiztasunez 

adierazi dugun ideia bada ere, amaieran hiru profil nagusitara mugatzen saiatuko gara, 

euskararen hurbilpenari begira eragina izan dezaketen faktoreak zehaztuz. Profil hauen 

zehaztapenak baliagarriak izan daitezke euskararen erabilera altuko herri hauetan, 

erdaldunengana nola gerturatu pentsatzeko bidean pistak ematen baitizkigu. 
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2. Kokapen teorikoa: 
udalerri euskaldunak, arnasguneak eta 
migrazioak 

 

 

 

Ikerketa honetan ondorengo gaia landu dugu: udalerri euskaldunetara 2005az geroztik 

iritsi diren jatorriz Euskal Herritik kanpoko herritar erdaldunek zer-nolako harremana, 

bizipenak eta iritziak dituzten euskararekiko eta bizi diren herriarekiko. Izaera kualitatiboko 

ikerketa bat izan da, nagusiki elkarrizketa sakonetan oinarritua. Hala ere, egindako ikerketaren 

emaitza zehatzetara pasa aurretik garrantzitsua da gaia kokatzeko ariketa labur bat egitea, 

hainbat kontzeptu argituz eta testuingurua jartzen lagunduko duten datu batzuk emanez. 

Horregatik, lehenengo udalerri euskaldun eta arnasguneen kokapena egingo dugu euskal 

testuinguruaren baitan, beren ezaugarriak eta garrantzia azalduz, eta segidan migrazioari 

erreparatuko diogu. Ibilbide horretan, hainbat iturritatik eskuratutako bigarren mailako datuak 

erabiliko ditugu, gaiaren egungo egoera eta bilakaera hobeto ulertzeko asmotan1. 

 

 

2.1. Udalerri euskaldunen eta arnasguneen 
artean 

 

Ikerketa hau hasitakoan, asmoa zen Euskal Herritik kanpo jaiotako erdaldunen bizipenak 

UEMAko udalerrietan aztertzea. Hasieratik, baina, ikuspegia zertxobait gehiago zehaztu zen 

eta udalerri horiek gehiago mugatu ziren lehen egunetan. Hala, UEMAko parte diren eta 

euskararen erabilera altua duten herrietan garatu da ikerketa, herri horiek antzekotasun gehiago 

izango dituztela pentsatuz eta, beraz, emaitzak ere esanguratsuagoak izango direlakoan. 

                                                      
1 Lanaren hasieran, ikergaiak eta galderak hobeto bideratzen laguntzeko asmoz, gai horietan diharduten lau aditu 

elkarrizketatu genituen. Haien gomendioak oso lagungarriak izan dira gaia kokatzeko eta lana abiatzeko. 

Horregatik eskerrak eman nahi dizkiegu gurekin elkartzeko prestutasuna izan zuten adituei: Mikel Zalbide 

Elustondo, Belen Uranga Arakistain, Iñaki Iurrebaso Biteri eta Esti Amorrortu Gomez. 
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Euskara erabileraren eta migrazioaren aldagaiak kontuan hartuta aukeratu diren hamahiru 

udalerritan egin da landa lana. Horien artean gehienak arnasguneak dira, zehazki bederatzi, eta 

beste lauak udalerri euskaldunak. Ondorengoak dira ikergairako aukeratutako herriak: 

Azpeitia, Baztan, Berastegi, Dima, Etxarri-Aranatz, Igantzi, Ikaztegieta, Lekeitio, Mutriku, 

Muxika, Ondarroa, Oñati eta Orio. 

Lehenengo eta behin, udalerri euskaldunak eta arnasguneak diogunean zertaz ari garen 

argitzea komeni da. Udalerri euskaldunak, Iñaki Iurrebasok gogorarazten digun moduan, 

Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak erabiltzen duen irizpide baten arabera identifika 

daitezke: “udalerri euskaldun” deitzen zaie euskararen indizea % 70etik gorakoa dutenei. 

Euskararen indizea honela zehazten da: udalerri horretako biztanleen artean dauden euskaldun 

guztien ehunekoa eta ia-euskaldun erdien ehunekoa batuta (Iurrebaso, 2015: 5). Egile berak 

Eustatek eskainitako 2011ko zentsuko datuak erabiliz adierazten zuen EAEko udalerrien erdiak 

zirela udalerri euskaldunak, EAEko biztanleriaren % 15,4 bizi zela bertan eta EAEko 

euskaldunen hamarretik hiru, % 29,8. 

Arnasguneez hitz egiterakoan, fenomeno zehatzago bati buruz dihardugu. Arnasguneak 

ez dira ezagutzaren baitan definitzen, baizik eta euskararen erabileraren arabera. Iurrebasok 

berak 2019an proposatu zuen arnasgunearen kontzeptua operatibizatzeko modu bat, BAT 

Aldizkarian zonalde horien inguruan publikatutako monografikoan. Mikel Zalbidek xehe 

garatutako arnasguneen kontzeptu teorikoa hartu zuen Iurrebasok oinarri eta etxeko erabilera 

kontuan hartzea proposatu zuen arnasguneak definitzeko. Hala, planteatu zuen formula 

honakoa izan zen: 

Euskararen erabilera etxean (%) = Euskaraz % + 0,5 * bietara % 

Udalerri bat arnasgunetzat jotzeko langa % 60an jartzea proposatzen zuen; hau da, 

euskararen erabilera etxean % 60tik gorakoa duten udalerriei deitzea arnasgune (euskaraz hitz 

egiten dutenak eta bietara hitz egiten dutenen erdiak kontuan hartuta). Irizpide horren arabera, 

2011ko Biztanleria Zentsuen arabera, ikerlariak dio Hego Euskal Herrian 91 udalerri izango 

liratekeela arnasguneak. 

Honakoa ez da proposamen bakarra arnasguneen fenomenoa operatibizatzeko. UEMAk 

kaleko euskararen erabilerari erreparatzen dio. Beraien irizpidearen arabera arnasguneak dira 

euskararen ezagutza % 80tik gora izanik kaleko erabilera % 70etik gora dutenak. Edozein 

kasutan, antzeko emaitzak ematen ditu begirada batek zein besteak. Hurrengo grafikoa egiteko 

bi datuak erabili dira, etxeko erabilerarena (2011n) eta kaleko erabilera (2017koa). 2017. urtean 
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UEMAko kide ziren udalerriak agertzen dira, urte hartan herri horietan espresuki kale neurketa 

bat egin baitzen, eta udalerri euskaldun ugaritako orduko datu eguneratuak dauzkagu2. Ikusten 

denez, bost udalerritan izan ezik beste guztietan emaitza berdina da irizpide bat edo bestea 

aplikatu (gorriz markatu ditugu gure ikerketan sartzen diren udalerriei dagozkien puntuak): 

 

Iturriak: Eustat Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak (2016), Etxarriko inkesta soziolinguistikoa 

(2017), Euskararen egungo egoera Bortzirietan (2017), NASTAT Biztanleriaren Zentsua (2001, 2011). 

Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 

(2017). 
 

Baina zer esan nahi du udalerri bat arnasgunea izateak? Joshua A. Fishman-ek Reversing 

Language Shift (1991) lanean erabilitako “physical breathing space” hitzaren itzulpena da 

arnasgunea. Fishman bera eta Nancy Dorian izan dira, hain zuzen, arnasguneen inguruan 

ekarpen dezente egin dituzten hizkuntzalariak, XX. mendeko bigarren erdialdean bereziki. 

Mikel Zalbide dugu ziurrenik euskal testuinguruan arnasguneak gehien landu dituen aditua, eta 

                                                      

2 Etxeko erabileraren datuak ez dira, kalekoak bezala, denak garai berekoak. EAEko udalerrien kasuan 2016ko 

Eustateko datua erabili da, eta Nafarroako udalerrien kasuan herriz herri puntualki egin diren ikerketak kontsultatu 

dira gure ikerketan aztertu ditugun udalerrietako datu egunteratuak lortzeko. Beste udalerrientzat, 2001eko 

zentsuko datua hartu da. 
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berriki BAT aldizkariak argitaratu duen artikulua arnasguneei buruz idatzi duen lan zabalena 

(Zalbide, 2019). Bertan aditzera ematen du eguneroko mintzajardun arruntean euskaraz aritzen 

diren, hiztun aktiboen, portzentai altu batez osatuta dauden herriak direla arnasguneak. Hiru 

puntu definitzen ditu: 

1. Euskal kontzentrazio demografiko handia duen eremua da. Euskararen ezagutza oso 

altuko gunea, baina batez ere, eguneroko mintzajardun arruntean euskara erabiltzen 

den lekua. 

2. Eguneroko mintzajardunean euskarak nagusitasuna du, eta ez da berau zalantzan 

jartzen. 

3. Belaunez belaun euskararen transmisioa bermatzen du. 

Garrantzia handiko guneak dira, gotorlekuak, eta euskara biziberritu nahi bada, bertan 

aurkituko da abiapuntu eta sostengua Zalbideren ustez. Dena den, arnasgune hitzak herrien 

ezberdintasunak ezkutatu ditzakeela ohartuta, bi bereizketa azaldu ditu: batetik, arnasgune 

beteak eta bestetik, erasanak. Beteak dira eguneroko jardun arruntean herritar gehien-gehienak, 

zahar eta gazte, beren artean eta beste hainbat euskaldunekin euskaraz aritzen diren herriak 

(Ibid.: 37). Irakurri eta idatzi euskaraz egingo balute eta euskal literatura sarri eta zabal 

kontsumitu arnasgune bete garatuak lirateke horiek, baina gehienean erdaraz irakurri eta 

idazten badute arnasgune bete hitzezkoak izango lirateke. Arnasgune bete garaturik ia ez 

dagoela dio Zalbidek. Arnasgune erasanetan herritar gehienak euskaraz aritzen dira eguneroko 

jardun arruntean, baina badira talde txiki batzuk nagusiki erdaraz egiten dutenak. Kopuruei 

dagokionez, arnasgune beteen datuak erasanenak baino dezentez apalagoak dira, eta jada oso 

gutxi geratzen dira. Iurrebasok proposatzen du arnasgune erasan deitzea % 60-79,99 bitarteko 

etxeko euskara erabilera dutenei eta % 80-100 bitartekoei osoak. Modu horretan banatuta, 

2011n Hego Euskal Herrian 24 arnasgune oso zeuden eta 72 erasan. 

Arnasguneen bereizgarria, beraz, euskararen erabilera altua da. Eta Zalbidek garrantzia 

berezia ematen dion bigarren kontzeptu bat ere kontuan izatea komeni da: ez da edozein 

erabilera hizketagai duguna, eguneroko mintzamolde arrunta(k) baizik. Zalbidek berriki esan 

duen bezala, hizkuntzak eta hiztun-komunitateak ez dira homogeneoak, desberdintasunak 

dituzte beren baitan, eta diferentzia horiek guztiak kontuan hartzeko hizkuntza-aldaera 

terminoa erabili ohi da (Zalbide, 2020: 39). Aldakortasun horietako bat egoeraren formaltasun-

mailak eragindakoa da, eta ikuspegi horretatik azpimarratzen digu Zalbidek eguneroko 

mintzamolde arruntaren lekua: situazio informaletan erabilia, lagunarteko eta etxeko giroan, bi 

aldiz pentsatu gabe hitz egiterakoan ateratzen dena eta emozioarekin lotura handia duena da 
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mintzamolde hori. Hitz batean esanda, “berez” ateratzen diren mintzamoldeak dira, eta 

estandarrak bezain funtsezkoak. 

Hain justu, arnasguneak esanguratsuak dira eguneroko mintzamolde arrunta euskaraz 

delako, edota Zalbidek berak dioen moduan, euskara “jaun eta jabe” delako, euskaraz jardutea 

delako normala herriotan (Zalbide, 2019: 17). Euskalki-esparruko mintzamolde tradizionala 

deritzo “erdarak konparatiboki gutxi erasandako hizkera-moldea”-ri eta euskara batuak ere 

ahul eragin dionari (Zalbide, 2020: 56). Edozein kasutan, autoreak berak aipatzen ditu hainbat 

puntu kritiko: (1) euskalki-esparruko mintzamolde tradizionala erabiltzen den guneak gero eta 

gutxiago dira; (2) erdarek eragin nabarmena izan dute oro har gaur egungo hizkuntza-aldaera 

sortan; (3) eta gero eta erdara gehiago izango ditugula elkarrekintzan aurreikus daiteke. XX. 

mendean euskararen estandarizazioan aurrerapen izugarriak egin dira, baina oso garrantzitsua 

da era berean eguneroko harremanetan euskarak zein leku hartzen duen hausnartzea eta lantzea. 

Hainbat puntu komun dituen gogoeta bat dago jasota Eneritz Albizu eta Goizane Aranak 

egindako Bermeo eta Ondarroako konparaketan. Bi herriak udalerri euskaldunak izanda eta 

euskara ezagutza kopuru majoa edukita, Bermeon euskararen erabilera baxuagoa eta 

Ondarroan altuagoa izateko arrazoiak arakatu zituzten (Albizu eta Arana, 2017). Hala, Iñaki 

Martinez de Lunak, Pablo Suberbiolak eta Asier Basurtok hizkuntza baten erabilera 

bermatzeko landutako eredu teorikoari heltzen diote bi herrien arteko desberdintasunak 

azaltzeko. Hizkuntza batek izan ditzakeen erabilerarako hiru maila nagusi deskribatzen dira 

(Martinez de Luna, Suberbiola eta Basurto, 2009: 163): maila indibiduala (norbanakoarena, 

hizkuntza gaitasun erlatiboa eta erabilerarako motibazioa), maila mikrosoziala (egoera eta 

gizarte sareekin lotua, beste hiztunen identifikazioa eta haiekiko harremana biltzen dituena) eta 

maila makrosoziala (gizarteko jardunguneak eta gizarte-irudikapenei dagokiena, onarpena, 

prestigioa, erabilgarritasuna, balio sinbolikoa eta gisako elementuekin lotua). Interesgarria da 

Albizuren eta Aranaren ondorioa, Bermeo eta Ondarroaren arteko alderaketan 

desberdintasunik handienak lehenengo bi mailetan identifikatzen baitituzte, eta bereziki maila 

mikrosozialean edo herritarrek elkarren artean hitz egiteko dituzten hizkuntza ohituretan 

(Albizu eta Arana, 2017: 124). Edo, beste hitz batzuetan esanda, herri horietako eguneroko 

mintzamolde arruntean. 

Azkenaldian gero eta gehiago erreparatzen ari zaie udalerri euskaldunei eta arnasguneei, 

beren egoeraren eta aurreikuspenaren inguruko hainbat puntu kritiko identifikatzen baitira. 

2015ean Maren Belastegi UEMAko lehendakariak adierazten zuen moduan: 



12 
 

Apal-apal maldan gora datoz eremu erdalduneko udalerriak. Maldatsuagoa da goitik behera 

doazenen aldapa. Azken hamar urteetan, gainera, bizkortu egin da udalerri euskaldunetan 

gertatzen ari den atzerakada. Bi muturrak, nola eremu erdalduna ala euskalduna, desagertzear 

daude. Eta horrela, konbergentziarako joera ikus daiteke. Errealitate soziolinguistikoaren 

homogeneizazio prozesu bat gertatzen ari da. (Belastegi, 2015) 

Halaxe erakusten dute Iurrebasok aztertutako datuek: udalerri euskaldunetan lehen 

hizkuntza euskara dutenen kopurua 1986an % 68,7 izatetik 2011n % 58,4 izatera pasa da, eta 

euskararen etxeko erabilera 1991n % 56,4 izatetik 2011n % 47,5era. Beste udalerrietan, oso 

poliki bada ere, gora egin du euskararen erabilerak; baina udalerri euskaldunetan nabarmen 

behera (Iurrebaso, 2015: 81). Arnasguneak, definizioz, erabilera altua duten udalerriak dira. 

Aurreko datuekin bat etorriz, ondorio nagusia da gero eta arnasgune gutxiago gelditzen direla. 

1991n Hego Euskal Herrian 132 arnasgune zeuden, horietatik 47 erasanak eta 85 beteak, eta 

biztanleriaren % 7,2 bizi zen beraietan (% 4,4 erasanetan eta % 2,8 beteetan). 2011n 96 

arnasgune gelditzen ziren, horietatik 72 erasanak eta 24 beteak, eta biztanleriaren % 4,1 bizi 

zen bertan, % 3,8 erasanetan eta % 0,3 bakarrik beteetan (Iurrebaso, 2019: 12). Euskara 

naturaltasunez erabiltzen den guneak garrantzitsuak badira, beren galera azkarra kontuan 

hartzeko fenomenoa da. 

 

 

2.2. Migrazioak 

 

Migrazioa ez da fenomeno berria, aspaldidanik izan baitu gizakiak sorterritik mugitzeko 

grina edo beharra. Horrek ez du esan nahi beti modu berean eman denik, migrazio mugimendua 

unean uneko herrialdearen egoera sozioekonomiko, politiko, edota duen segurtasunak 

baldintzatu baitu askotan. 2015ean munduko populazioaren %3, 191 milioi pertsona, bere 

jaioterritik kanpoko lurralderen batean bizi zela estimatzen da, 1975ean baino %1 gehiago 

(Moreno eta Aierdi, 2015: 8), migrazio horiei gehitu behar zaizkie estatu-nazio bakoitzaren 

mugen barruan gertatzen diren mugimenduak. Ez dute populazioaren datu handia 

errepresentatzen, eta gehiengoa beren herrialdetan bizi dela adierazten du zifrak, baina baita 

migratzen dutenen kopuruak goraka egiten ari dela ere. Bizitzeko geroz eta modu nomadago 

baten ereduaren aurrean gaudela dirudi; etengabeko aldaketa eta mugimenduz betea, eta hala, 

aurrez ezagututako egonkortasuna forma desberdin bat hartzen ari da, herrialdeen arteko 
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mugak geroz eta lausoagoak bilakatzen ari diren honetan (Pourjafari eta Vahidpour, 2014: 

679). 

Ez dago mundu mailan onartuta dagoen migratzaile terminoaren definiziorik. 

Nazioarteko Migrazioen Erakundeak denbora baterako edo behin betiko bere ohiko bizilekutik 

kanpora joaten den pertsonari egiten dio erreferentzia. Herrialde beraren baitan mugitu daiteke 

edota muga internazional bat igaro dezake, eta arrazoiak hainbat izan daitezke. Dauden 

definizioen lausotasunak askotan nahasteak sortzen dituela diote Moreno eta Aierdik. 

Esaterako, etorkin eta atzerritar hitzak maiz sinonimotzat hartzen direla diote eta ikerketa 

honetan ere erabiliko dugun bereizketa proposatzen dute bi hitzen artean (2015: 10): 

 Atzerritarra: Lurralde bateko nazionalitatea ez duen pertsona. Etorkina izan daiteke ala 

ez; gehienetan hala izango da, baina zenbaitetan gerta daiteke lurralde horretan jaio izatea 

baina lurralde horretako nazionalitatea ez izatea; beraz, atzerritarra bai baina etorkina ez 

izatea. 

 Etorkina: Leku batetik bestera mugitzen den pertsona; lurralde berean izandako 

migrazio-fluxua baldin bada, pertsona hori etorkina izango da, baina ez atzerritarra. 

Honen arabera, atzerrian jaio eta etorkina den norbaitek espainiar nazionalitatea lortzen 

duen unean, atzerritarra izateari utziko lioke, baina etorkina izaten jarraituko luke. Atzerritarra 

izatetik formalki bertakoa izatera pasatzeari naturalizazioa deitzen zaio, eta prozesu hori izan 

duten zenbaitzuk nazionalitate bikoitza izango dute. Ikerketa honen kasuan naturalizazioa gutxi 

batzuk dute. 

Mende berriarekin batera, Euskal Herrira datorren migrazioaren ezaugarriak aldatu egin 

dira: Euskal Herriko barne migrazioez gain, mundu mailatik etortzen dira pertsonak, eta ez 

Espainiatik soilik. INEko datuen arabera, 2016an Hego Euskal Herrian, biztanleen % 9,7 

Espainiako Estatutik kanpo jaioa zen eta beste % 18,7 gaur egun bizi den autonomia 

erkidegotik kanpo. Are gehiago, 1996tik 2016ra bitarteko bi hamarkadetan autonomia erkidego 

barruan jaiotako jendearen pisua eta beste erkidegoetatik joandakoena jaitsi egin ziren, eta 

goranzko joera izan zuen bakarra estatuz kanpoko migrazioa izan zen. 

2000. urtetik hona indarra hartzen ari den fenomenoa izaki, euskalgintzatik ere 

erreparatzen hasi zitzaion urte buelta horietan. Hala adierazten du, esaterako, BAT aldizkariak 

2003 eta 2004 urte bitartean gaiari eskainitako artikulu zerrendak. Ordutik aurrera izan dira 

hausnarketak eta gaiaren inguruko lanketak, baina normalean euskal testuingurua ikuspegi 

makro batetik hartuta landu izan da (probintzia mailan, autonomia erkidego mailan edo Hego 
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Euskal Herri mailan nagusiki), edota hirigune handietan zentratuta, bertan pilatu izan baitira 

immigrante kopuru handienak (Baglieto, Garmendia, Suberbiola & Urdangarin, 2003). 

Migrazioaren fenomenoaz zonalde soziolinguistikoka ere galde daiteke, eta bereziki ikerketa 

honetan interesatzen zaizkigun guneen inguruan hausnartu: nolakoak izan dira migrazioak 

azken urteetan Hego Euskal Herrian oro har, udalerri euskaldunetan eta arnasguneetan? 

Badago desberdintasunik elkarren artean? 

Udalerri euskaldun eta, bereziki, arnasguneetako migrazioaren fenomenoa, kopuru 

absolutuetan erreparatuta, ez da oso esanguratsua; hain justu, arnasguneen beren pisua ez 

delako adierazgarria kuantitatiboki baizik eta garrantzia kualitatibokoa (Zalbide, 2019:60). 

Hala ere, zonalde horien baitan begiratuta, migrazioaren fenomenoa zerbait esanguratsua 

bihurtzen ari da azken urteetan, eta gainera Euskal Herriko beste testuinguru batzuetan baino 

abiadura handiagoan. Joera hori erakusten digute azken urteetako datuek. Segidan jasotzen da 

Hego Euskal Herriko biztanleriaren banaketa aldagai linguistikoen araberako zonaldeetan 

(Hego Euskal Herria oro har, udalerri euskaldunetan eta arnasguneetan), biztanleria jatorriaren 

arabera nola aldatu den 1996 eta 2016 bitarteko hogei urteetan: 

 

Biztanleriaren banaketa zonalde motaren eta jatorriaren arabera, %. Bilakaera, 1996-2016 

 Erkidegoan jaioak Estatuan jaioak Estatutik kanpo jaioak 

 1996 2016 % aldaketa 1996 2016 % aldaketa 1996 2016 % aldaketa 

Hego Euskal Herria 73,4 71,6 -2,5 25,4 18,7 -26,3 1,2 9,7 +709,5 

U. euskaldunak 86,5 82,7 -4,5 12,9 9,9 -23,2 0,6 7,5 +1.095,2 

Arnasguneak 90,5 86,4 -5,9 8,9 6,1 -13,1 0,7 7,5 +992,5 

Iturria: INE, 1996 eta 2016. 

 

Hego Euskal Herrian 1996 eta 2016 artean joera orokorra izan da “bertan” jaiotakoen 

edota “Espainiako Estatuan” jaiotakoen pisuak behera egin duela eta, horren ordez, Estatutik 

kanpo jaiotakoen kopuruak gora egin duela. “Bertan” jaiotakoen, hau da, autonomia 

erkidegoan bertan jaiotakoen (EAE edo Nafarroa, bakoitza bere kasuan) pisu demografikoa  

% 2,5 jaitsi da. Biztanleriaren % 73,4 izatetik % 71,6 izatera pasa da hogei urtetan. Estatuan3 

jaiotakoen pisu demografikoak ere behera egin du, asko gainera: % 26,3 gutxiago dira orain, 

                                                      
3 EAE eta Nafarroan, kasu bakoitzean, erreferentziazko erkidegoa ez bestea Estatuko zifretan sartzen da. 
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eta % 25,4 izatetik % 18,7 izatera pasa da. Bukatzeko, Estatutik kanpo jaiotako herritarrak 

zazpi bider gehiago dira hogei urtetan (% 709 igo da beren presentzia). Biztanleriaren % 1,2 

izatetik % 9,7 izatera pasa da Hego Euskal Herrian. Kontuan hartu behar da oso ehuneko txikia 

zela 1996. urtean eta horrek eragiten duela igoera hain handia izatea. 

Udalerri euskaldunetan edota arnasguneetan Hego Euskal Herriko joera berdinak 

antzeman daitezke azken hogei urtetan. Hala ere, berezitasunak dituzte udalerri hauek. Batetik, 

“bertako” edo erkidegoan bertan jaiotako biztanleen pisua gutxitu egin da herri horietan, Hego 

Euskal Herriko batez bestekoa baino indartsuago. Udalerri euskaldunetan % 4,5 egin du behera 

eta arnasguneetan % 5,9 gutxiago dira. Esan daiteke, nolabait, Maren Belastegik errealitate 

soziolinguistikoari buruz zioen moduan, jatorriari dagokionez ere udalerri horiek 

homogeneizaziora jotzeko dinamika batean sartuta daudela, Hego Euskal Herriko 

batezbestekora gerturatzeko joera batean. 

Bestetik, Estatuan jaiotakoen pisu demografikoak behera egin du udalerri euskaldun eta 

arnasguneetan (% 23,2 eta % 13,1 gutxiago, hurrenez hurren). Beherakada hori, baina, Hego 

Euskal Herriko batezbestekoa baino baxuagoa izan da. Hau da, Espainiako Estatutik 

iritsitakoen pisua lehen erlatiboki baxua zen udalerri euskaldunetan (% 12,9) eta arnasguneetan 

(% 8,9) eta orain pisu hori txikiagotu egin bada ere, Hego Euskal Herriko mediatik gertuago 

kokatzen da. 

Bukatzeko, udalerri euskaldunetan eta arnasguneetan asko egin du gora Estatutik kanpo 

jaiotakoen kopuruak. Udalerri euskaldunetan hamar aldiz gehiago dira (% 1.095eko gorakada) 

eta arnasguneetan ere oso antzeko igoera (% 992ko gorakada). Hau da, Estatutik kanpokoen 

presentzia Hego Euskal Herrian baino baxuagoa badute ere, azken hogei urteetan gorakada 

askoz handiagoa izan dute udalerri euskaldun eta arnasguneek. 

Ondorioz, migrazioen fenomenoari dagokionez, udalerri euskaldunen eta arnasguneen 

kasuan estandarizazio prozesu bat gertatzen ari dela ikus dezakegu. Pasa den mendearen 

bukaeran migrazio gutxiago jasoa zuten zonaldeak ziren, bai Espainiako Estatuari dagokionez 

eta baita Estatutik kanpokoari dagokionez ere. Hogei urte hauetan, baina, Espainiako Estatuko 

jatorria duten herritarren pisua gutxiago jaitsi da orokorrean Hego Euskal Herrian baino, eta 

atzerritik datozenen pisua nabarmen gehiago hazi da. Bi joera horiek arnasguneetan izan dute 

indar handiena; badirudi migrazioa arnasguneetara ere iristen ari dela, beste lekuetara bezalaxe. 

Arkaitz Fullaondok Uribe Kostako egoeraren harira zioen “migrazioa gora doa[la] eta horixe 

izango d[el]a euskal gizartearen ezaugarri handienetako bat XXI. mendeko Euskal Herrian”  
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(Rincón Moreno, 2019); bada, udalerri euskaldun eta arnasguneen markoan ere aldaketa 

esanguratsuak ekarriko dituen fenomeno bat izango dela aurreikus daiteke eta arreta jartzea 

merezi duena. Era berean, orain arte egin diren hainbat ikerketek aipatu dute migrazioaren gaia 

kontuan izatea garrantzitsua dela euskara bizi den zonaldeetan, eta bere inguruan hausnartzea 

komeni dela (Albizu Arana eta Lizaso Arexolabeiba, 2016; Zalbide, 2019). 

Migrazioez hitz egiterakoan intereseko gai bat komunitateena da. Felix Etxeberriak 

(2004) iradokitzen du eskoletan migrazioaren kudeaketa egiterakoan aintzat hartzeko aldagaia 

dela jatorri bereko talde esanguratsurik egon edo ez. Hari horretatik tiraka, ideia interesgarria 

izan daiteke migrazio fenomenoa eta bere ezaugarri linguistikoak arakatzerakoan komunitate 

esanguratsuak dauden edo ez aztergai dugun gunean. INEko 2016ko datuen arabera, euskara 

erabilera altua den zonalde batzuetan nabaritzen dira hainbat komunitateren kontzentrazioak, 

esaterako, Estatutik kanpo jaiotako herritarren artean, senegaldarrek pisu nabarmena dute 

Berriatua, Markina-Xemein, Etxebarria, Ondarroa, Getaria, Mutriku eta Ikaztegietan; eta 

pakistandarren presentzia areagotzen da Aizarnazabal, Alegia, Azkoitia, Azpeitia, Elgeta, 

Segura, Zaldibia eta Zestoan. Datu horiek adierazten dute zonalde bakoitzean sortzen ari den 

komunitate bakoitzak badituela berezitasunak. Soziolinguistika Klusterrak 2019an atera duen 

Gipuzkoako Hizkuntza Aniztasunaren Mapan agertzen denez, Pakistan hamargarren jatorria 

da probintzia osoko migratzaile kopuruaren arabera, eta Senegal hogeigarrena; bada, herri 

batzuetan komunitateak sortzen ari direla dirudi Landa lanerako aukeratu ditugun 

elkarrizketetako batzuekin errealitate horien inguruko ezagutza bilatu da. 

Ikerketa honetan ez ditugu etorkin guztiak kontuan hartu. Gure begirada etorkin 

erdaldunengana zuzendu dugu, hau da, euskaraz komunikatzeko gaitasunik ez duten 

pertsonengana: ez hitz egin eta ezta ulertu ere. Horretarako, kontuan hartu ditugun pertsonak 

adinez nagusi izanda iritsi dira gaur egun bizi diren udalerrira eta, orokorrean, Euskal Herrira. 

Muga hori jarrita, iristean gaztaro-helduaroan dauden pertsonei buruz ari gara eta, zentzu 

praktiko batean, derrigorrezko hezkuntza sistema Euskal Herrian ez dutela egin bermatzen da 

(horrela, eskolatik euskararen ezagutzarik jaso ez duten pertsonetan zentratzen gara). 

Iritsi berritan etorkin guztiak kasik esklusiboki erdaldunak dira eta hainbatek joera horri 

eusten badiote ere, ugarik euskara ikasten dute maila batean edo bestean eta egiten duten 

esfortzua ez da ahazteko modukoa. Ikerketa honetan elkarrizketatu ditugun erdaldunak 

euskaraz komunikatzeko gaitasuna ez badute ere, zertxobait ulertu eta hitz batzuk egiteko 

gaitasuna adierazi du gehiengoak. Komunikazio egoera oso oinarrizkoak euskaraz izateko gai 

diren gutxi batzuk ere elkarrizketatu ditugu.  Beste era batera esanda, uler-saioen metodologia 
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zuzentzen zaion kolektiboa da kontuan hartu duguna, ele biko elkarrizketa eroso eta 

eraginkorrak izateko adina maila ez dutenak: 

Zer egin euskararen erabilera desblokeatzeko eta sustatzeko ahaleginetan gabiltzala, solaskideren 

batek euskaraz gutxi ulertzen duenean edo ia batere ez edo zuzenean tutik ere ulertzen ez 

duenean? Jakina da halako komunikazio-egoeratan euskarak ez duela komunikazioari eusteko 

funtzionaltasunik (aukerarik, ahalik...). Eta ez da harritzekoa, halako batean, euskarari 

eustekotan, komunikazioa guztiz sinple eta murritza bailitzateke, eta egundoko ahalegina 

eskatuko bailieke parte hartzaile guztiei, neurriz kanpoko ahalegina eskatu ere. (Jauregi Etxaniz, 

2020: 8) 

Iker Elosegik Euskal Herriko Laborantza Ganbararen errealitatean kokatuta hausnartzen 

zuen moduan, eremu euskaldunetan presente dagoen erronka bat da euskaraz ez dakitenekin 

nola egin pentsatzea (2019). Interesgarria da, era berean, Elosegik adierazten duen ideia hau: 

euskaraz ez dakitenen artean jarrera eta jarduteko modu desberdinak daude, batzuk ikasten 

hasteko asmoa erakusten dute eta prozesuan daude, besteei ez zaie interesatzen… Hau da, gaur 

egun “erdalduntzat” hartzen ditugunen artean desberdintasun handiko pertsonak daude. 

Garbi izan behar da gainera, atzerritik etorritako guztiak ez direla erdaldunak, euskara 

ikasi dutenak ere badirelako, eta erdaldunak diren guztiak ez direla atzerritik etorriak. Hurrengo 

taulako datuei erreparatuta, ikusten da EAEko erdaldunen erdia pasatxo zirela Hego Euskal 

Herritik kanpo jaioak (% 53,1), udalerri euskaldunetan bi heren ziren (% 67,1) eta 

arnasguneetan hiru laurden (% 76,4). Beraz, zonalde euskaldunetako erdaldunez hitz 

egiterakoan, interesgarria da migrazioaren fenomenoa kontuan hartzea. 

EAEko biztanleria zonalde motaren, jaiolekuaren eta euskara-gaitasunaren arabera, 2016 (%) 

 EAE Udalerri euskaldunak Arnasguneak 
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Araba 8,7 8,2 10,7 8,3 1,0 0,9 1,6 1,2 1,3 1,3 1,7 1,0 

Bizkaia 38,0 43,6 45,0 28,8 25,6 29,4 19,9 10,9 29,7 33,1 20,5 9,5 

Gipuzkoa 24,6 42,2 19,2 8,3 55,8 65,6 39,5 18,7 54,8 62,2 31,1 11,8 

Nafarroa 1,1 0,8 1,1 1,5 1,1 0,8 1,9 2,1 0,7 0,5 1,7 1,3 

Beste 27,5 5,1 23,9 53,1 16,4 3,4 37,2 67,1 13,5 2,9 44,9 76,4 

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Iturria: Eustat, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak, 2016. 
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Bestetik, datu horiek urte desberdinetan iritsi diren pertsonak hartzen dituzte kontuan; 

bertan jasotzen dira 50-70. hamarkaden bitartean Espainiatik etorritakoak, esaterako. Gure 

ikerketan azken hamabost urteetan iritsi diren pertsonetan zentratuko gara. Egia da azken 

komunitate honen mugikortasuna altua dela, eta beraz posible da horietatik hainbat duela 

denbora ez asko iritsi izatea, eta baita hemendik denbora gutxira berriro mugitzea ere. Edozein 

kasutan, eta mugikortasunaren faktorea kontuan izanda, interesgarria eta garrantzitsua da 

ezagutzea iritsi berrien talde honek, eta oraindik euskaraz ez dakitenek, zein bizitza proiektu 

dituzten, zein ikuspegi duten hizkuntzekiko eta nola irudikatzen duten euskara. Izan ere, 

ikusten den moduan, euskara jaun eta jabe den guneetara gero eta gehiago gerturatzen ari den 

fenomenoa da. Udalerri euskaldunen eta, bereziki, arnasguneen garapenerako garrantzitsua da 

euskaldunek euskararen inguruan dituzten jarrerak eta praktikak aztertzea eta aktibatzea, baina 

baita iritsi berriak diren erdaldunen ikuspuntuan arakatzea ere. 

 

 

2.3. Aukeratutako udalerrien ezaugarriak 

 

Ikerketa hau hamahiru udalerritan egin da, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Herriak 

aukeratzeko, euskara gaitasuna, erabilera eta biztanleriaren banaketa jatorriaren arabera hartu 

dira kontuan. UEMArekin adostutako udalerriak honakoak izan dira: Gipuzkoan Azpeitia, 

Berastegi, Ikaztegieta, Mutriku, Oñati eta Orio; Bizkaian Dima, Lekeitio, Muxika eta 

Ondarroa; eta Nafarroan Baztan, Etxarri-Aranatz eta Igantzi. Segidan herri horien inguruko 

oinarrizko datu soziodemografiko batzuk jasoko ditugu, hobeto ulertzeko zein testuingurutan 

kokatzen diren gure elkarrizketatuak. 

Tamaina desberdineko udalerriak daude hamahiru hauen artean, 500 lagun eskasetik hasi 

eta 15.000 bitarteko tartean. Handiena Azpeitia da, 14.936 biztanlerekin (2019ko INEko datuen 

arabera). Segidan datoz Oñati (11.380 biztanle) eta Ondarroa (8.400). Erdibidean, zortzi eta 

bost mila biztanle arteko lau herri daude: Baztan (7.777), Lekeitio (7.307), Orio (6.022) eta 

Mutriku (5.333). Beste sei udalerriak hiru mila biztanletik beherakoak dira: Etxarri-Aranatz 

(2.483), Muxika (1.465), Dima (1.436), Berastegi (1.076), Igantzi (639) eta Ikaztegieta (498). 

Herririk txikienak du atzerrian jaiotako pertsonen proportzio handiena: Ikaztegietan % 14,7 da, 

Gipuzkoako ehunekoa baino lau puntu gehiago (% 10,3 da lurraldean). Beste zazpi kasutan 
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atzerrian jaiotakoak % 8 baino gehiago dira: Orion % 9,7 dira, Lekeition eta Baztanen % 9,5, 

Mutrikun % 9, Ondarroan % 8,7, Azpeitian % 8,6 eta Igantzin % 8,1. Oñati (% 7,5), Muxika 

(% 7,2) eta Etxarri-Aranatz (% 6,4) datoz segidan, eta Diman eta Berastegin % 3,5 eta % 3,2 

dira, hurrenez hurren. Joera orokorrei jarraituz, herri gehienetan autonomia erkidegoan jaiotako 

pertsonen pisua jaitsi egin da 1996 eta 2016 bitarteko bi hamarkadetan, eta baita Espainiako 

beste erkidegoetan jaiotakoena ere. Salbuespen gisa, igo egin da Igantzin, Diman, Baztanen eta 

Muxikan, eta Berastegin mantendu. Aldiz, estatuz kanpoko migrazioa kasik existitzen ez zen 

fenomenoa zen 1996an (Ondarroa, Lekeitio eta Igantzi ziren % 1eko langa gainditzen zuten 

herri bakarrak), eta guztietan izan du goranzko joera. 

Hizkuntzaren lotutako aldagaiak daude bestetik. Hurrengo taulan jasotzen dira udalerri 

horietako euskara gaitasuna, lehen hizkuntza, etxeko erabilera eta kaleko erabilera (euskararen 

kaleko erabileraren arabera ordenatuta): 

 

Ikerketako udalerrietako biztanleria euskara ezagutzaren, lehen hizkuntzaren, etxeko 

hizkuntzaren eta kaleko hizkuntzaren arabera (%) 

 Ezagutza Lehen hizkuntza Etxeko erabilera Kaleko erabilera 
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Berastegi 91,4 4,6 4,1 91,2 78,6 12,7 6,5 2,3 76,5 7,3 14,4 1,8 80,2 91,0 9,0 0,0 

Lekeitio 81,7 7,3 11,0 85,8 68,7 20,2 7,1 3,9 65,3 7,8 24,4 2,5 69,2 83,6 16,2 0,2 

Azpeitia 83,7 6,8 9,5 87,7 74,2 17,6 4,1 4,0 70,1 7,3 19,6 3,0 73,7 81,8 14,0 4,2 

Muxika 85,2 7,2 7,7 90,8 68,6 22,5 6,8 2,0 62,5 10,8 25,7 1,0 67,9 81,7 15,9 2,4 

Igantzi 87,1 10,0 2,9 92,1 81,4 9,2 8,4 0,0 69,0 15,5 14,4 0,3 76,8 80,4 19,6 0,0 

Ondarroa 78,5 9,1 12,4 84,2 67,2 20,6 5,5 6,7 63,6 7,0 26,0 3,4 67,1 79,7 17,7 2,6 

Mutriku 81,1 7,4 11,5 86,1 67,3 20,8 7,0 4,8 53,3 18,1 25,8 2,9 62,3 78,5 17,8 3,7 

Dima 83,1 8,2 8,7 87,4 62,2 27,1 9,1 1,6 62,2 8,7 27,8 1,2 66,6 78,4 21,4 0,2 

Ikaztegieta 78,3 11,7 10,0 85,1 60,4 27,0 6,3 6,3 61,4 5,9 29,1 3,6 64,4 76,8 20,5 2,6 

Oñati 77,9 8,5 13,6 81,5 60,7 27,7 7,8 3,8 49,6 17,7 30,5 2,2 58,4 65,8 32,7 1,5 

Baztan 74,8 13,7 10,1 84,3 60,2 22,8 13,5 1,3 44,9 17,3 34,3 0,6 53,6 61,2 37,4 1,4 

Orio 76,7 9,2 14,2 83,1 59,4 27,7 8,4 4,5 49,2 17,3 30,2 3,3 57,9 60,2 37,7 2,0 

Etxarri 

Aranatz 73,6 16,5 9,9 81,9 52,2 23,6 21,8 2,4 50,0 13,1 26,7 0,4 56,6 57,8 41,3 0,9 

Iturriak: Eustat Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak (2016), Etxarriko inkesta soziolinguistikoa (2017), 

Euskararen egungo egoera Bortzirietan (2017), NASTAT Biztanleriaren Zentsua (2001, 2011). Soziolinguistika 

Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak (2017). Oharra: kasu 

batzuetan ehunekoen baturak ez du % 100 ematen; esleitu gabeak ez direlako taulara ekarri gertatzen da hori. 
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Euskararen erabilera altua den herriak dira denak eta euskararen indizea % 80tik gora 

dute, baina graduazioak daude elkarren artean. Euskararen erabilerari dagozkion bi aldagaiak 

eta lehen hizkuntza kontuan hartuta nabaritzen dira udalerrien arteko desberdintasun 

handienak. Euskararen kaleko erabilera % 80tik gora bost udalerritan dago: Berastegi (% 91), 

Lekeitio (% 83,6), Azpeitia (% 81,8), Muxika (%  81,7) eta Igantzi (% 80,4). Udalerri horiexek 

dira euskararen etxeko erabilera altuena dutenak (euskaraz hitz egiten dutenei euskaraz eta 

gaztelaniaz egiten dutenen erdia gehituta), Berastegin % 80,2tik hasi eta Muxikan % 67,9ra 

arteko balioak hartzen dituzte. Era berean, lehen hizkuntza bezala euskara altuena horietan da 

(% 68tik gora). Beste aldean, hiru adierazleen arabera daturik baxuenak Oñatik, Baztanek, 

Oriok eta Etxarri-Aranatzek dituzte, hain justu arnasguneen kategorian sartzen ez diren lau 

herriek. Euskara gaitasunaren araberako zifrek ere antzerako banaketak sortzen dituzte, baina 

udalerrien arteko desberdintasunak askoz txikiagoak dira. 

 

Testuinguru honetan kokatzen da gure ikerketa. Segidan datozen ataletan, metodologia 

azaldu ondoren, elkarrizketatu ditugun pertsonen esperientzia eta bizipenetatik abiatuta, herri 

hauetan azken urteetan indartu den fenomeno baten hainbat aspektu hobeto ezagutzen saiatuko 

gara: migrazio-prozesuak, bizileku berrian sortutako harremanak, egunerokoan presente 

dituzten hizkuntzak eta euskarak duen lekua beren bizitzetan. Lehenengo pauso moduan gaur 

egun bizi diren udalerrietara iristeko prozesua eta bertan duten bizimodua aztertuko dugu. 

Arreta berezia jarriko zaie bertan sortu dituzten harremanei. Hizkuntzaren inguruko hautuak 

eta erabilera gizarteko fenomeno gisa ulertzen ditugu (Martínez de Luna, Jausoro, Berrio-

Otxoa eta Idirin, 1998); horregatik, garrantzitsua iruditzen zaigu gizarteko harremanak eta 

pertsona bakoitzak sortu dituen sareak ezagutzea euskararekin sortu duen -edo ez duen- 

harremana hobeto ulertzeko. Migrazio prozesua eta harremanak landu ondoren, euskarak 

elkarrizketatuen bizitzan duen tokiari helduko diogu. 
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3. Metodologia 
 

 

 

Ikerketa honetan metodologia kualitatiboa erabili da. Oinarri nagusia elkarrizketa 

sakonak izan dira, eta bertako informazioa udalerrian egindako behaketekin osatu da. Ikergaia 

eta galdera zehatzak kokatzeko, landa lana hasi aurretik lau aditu elkarrizketatu ditugu. Segidan 

azalduko dena udalerri euskaldunetako migratzaile erdaldunengana gerturatzeko metodologia 

izango da. 

Lehenengo, intereseko udalerriak adostu dira UEMAko teknikariekin batera. 

Mankomunitatearen parte diren herriak aukeratu dira, kontaktazioak egiteko aukera praktikoa 

eskaintzen zutelako. Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko parte diren udalerrien artean, 

hiru aldagai hartu dira kontuan: lurraldea, Euskal Herriz kanpoko migrazioaren kopurua eta 

euskara gaitasun eta erabilera. Hala, hamahiru udalerri aukeratu dira, horietatik bederatzi 

arnasguneak. Sei udalerri Gipuzkoan kokatzen dira, lau Bizkaian eta hiru Nafarroan. 

Elkarrizketak lotzerakoan, udalerri bakoitzeko komunitate esanguratsuak aintzat hartu dira. 

Kontaktazioak egiteko, UEMAko teknikarien eta herri bakoitzeko erreferentziazko 

teknikari edo zinegotziaren bidez egin dira lehen harreman gehienak. Kasu batzuetan, 

ikerlarien harremanetatik ere lortu dira elkarrizketatuak. Kontuan izan behar da, beraz, gehiago 

edo gutxiago baina herrian sareak dituztela, eta ikerketatik at geratu direla batere harremanik 

ez duten pertsonak. Ondoren, elkarrizketatuen sareetatik norbanako gehiagorengana iristea 

lortu da, elur bola teknikaren bidez. Guztira hemeretzi pertsonek parte hartu dute 

elkarrizketetan. Horietatik hamabi emakumeak dira eta zazpi gizonak. Hamaika 

Latinoamerikatik datoz (zortzi emakume eta hiru gizon), lau Afrikatik (emakume bat eta hiru 

gizon), bi Asiatik (emakume bat eta gizon bat) eta beste bi Europatik, bat Sardiniatik eta bestea 

Espainiatik (emakumeak biak). Jatorri zehatzak honakoak izan dira: Argentina, Dominikar 

Errepublika, Espainia, Maroko, Nikaragua, Pakistan, Paraguai, Sardinia, Senegal eta Txina. 

Elkarrizketak gaztelaniaz izan dira, tartekako euskarazko erreferentzia batzuk kenduta. Azken 

hamabost urteetan etorritako pertsonak elkarrizketatu nahi izan ditugu, lehenengoa 2004an 

iritsi zen.  
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Udalerrietan behaketak eta elkarrizketa sakon erdi-egituratuak egin dira. Elkarrizketa 

sakonak egiteko talking whilst walking (Anderson, 2004) teknika erabili da elkarrizketatuak 

prest egon diren kasuetan. Hau da, elkarrizketatuarekin herritik oinez ibili gara hitz egiten 

genuen bitartean. Horrela, beren esperientziak eta herriko bizipenak lekuan bertan irudikatu 

dituzte eta herriko lekuekin eta jendearekin egin dituzten harremanak naturalago azaldu 

dizkigute. Elkarrizketa egiteko modu erosoagoa ere bada, eta elkarrizketatuak gidaritza har 

dezan lagungarria. Landa lana 2019ko abendua eta 2020ko maiatza bitartean egin da. 

Elkarrizketak grabatu egin dira eta behaketak idatzi. Jasotako materialarekin, amaierako 

dokumentua osatu da. Horretarako, elkarrizketetako aipuak erabili dira eta behaketetan 

jasotako informazioarekin osatu dira. Elkarrizketetan agertutako pertsona izen guztiak aldatu 

dira anonimotasuna bermatze aldera, eta norbanako bakoitza kokatzen den udalerria ez da 

zehazki aipatzen. Kokapenaren erreferentziak saihesteko, “hemen” terminoa erabili da gaur 

egun bizi diren udalerriak aipatzerakoan. Aipuak dokumentuan zehar euskaratuta jaso dira, eta 

elkarrizketan esan ziren jatorrizko hitzak, gaztelaniaz, bigarren eranskinean aurki daitezke. 

Lehenengo eranskinean elkarrizketatu bakoitzaren datu teknikoak daude. 

Analisia bi ikerlariren artean egin da. Edukien analisia egiteko, elkarrizketetan jasotako 

informaziotik abiatuta kode sistema bat osatu da, ondoren  bi ikerlarien artean kontrastatu eta 

moldatu dena. Kontraste hori egiteko, inter-rater reliability (IRR) kalkulatzeko hainbat ariketa 

egin dira kode eskemako atal guztiak jasotzen zituzten testu zati esanguratsuenekin (McAlister, 

Lee, Ehlert, Kajfez, Faber, eta Kennedy, 2017). 

Amaierako dokumentuaz gain, audio bidezko material osagarria sortu da elkarrizketetako 

pasarteekin. Elkarrizketetan jasotako ideiak erabili dira zazpi film beltz osatzeko, bakoitza gai 

zehatz baten ingurukoa. Film horietan, elkarrizketetako pasarte orijinalak entzuten dira. 

Testuan bezala, agertzen diren pertsona izenak aldatuta daude eta “hemen” terminoa erabiltzen 

da gaur egun bizi diren udalerria adierazteko. Filmean jatorrizko hizkuntzan daude azpitituluak, 

audioa eta testua batera jarraitzeko modukoak izan daitezen. Testu guztiak euskarara itzulita 

daude film beltzei dagokien txosten gehigarrian. 
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4. Emaitzen analisia 
 

 

 

4.1. Herri euskaldunetara iritsiera 

 

Euskal Herritik kanpo jaio eta egun herri euskaldunetan bizi diren 184 lagunekin egon 

gara. Bi ezaugarri betetzen dituzte guztiek: 2004az geroztik etorri dira eta erdaldunak dira, 

alegia, euskaraz elkarrizketa bat izateko gai ez dira, nahiz eta batzuk beste batzuk baino gehiago 

ulertu. Haiek emandako narrazioek osatuko dute ikerketa honen muina, baina horretarako, 

garrantzizkoa iruditzen zaigu aurretik bakoitzaren testuingurua azaltzea, nondik datozen eta 

egungo bizilekura iritsi diren arteko bidaia kontatuz.  

 

1. Fatima (Maroko, 1977). 

Maroko iparraldean jaio zen Fatima, Tanger eta Tetuan hirien artean. Sei anai-arreben 

artean zaharrena da. Zuzenbideko gradua ikasi zuen, eta han ezagutu zuen bere gizona. 

Ikasketak amaitzean gurasoek anaia Espainiara bidaltzea erabaki zuten lan bila eta Fatimari 

esan zioten anaiarekin joateko bera zaintzera. Behin Espainian egonda, gero Frantziara joan eta 

masterren bat ikasi ahalko zuela pentsatzen zuen. 

Azaltzen duenez kontratuak saltzetik bizi ziren batzuk Marokon, eta Espainiarako bidea 

ahalbidetzen zuten. 2002a zen pertsona horietako bati bi kontratu erosi zizkiotenean, baina bisa 

Fatimak baino ez zuen lortu eta bakarrik iritsi zen Sevillara. Jakin bazekien moduan, bere 

kontratuak Espainian sartzeko baino ez zuen balio, eta noraezean geratu zen. Egoiliar hasi zen 

diru pixka bat eta janari eta lo-lekuaren truke. Eskaskeria bat irabazten omen zuen, eta Fatimari 

frustrazioa eragiten zion Espainian Marokon baino okerrago bizi zela pentsatzeak. Lana utzi 

eta zerbitzari hasi zen taberna batean, askatasun gehiago irabazi zuen. 

                                                      
4 Ikerketan hemeretzi pertsonen testigantzak azalduko dira, egindako elkarrizketa baten amaieran parte hartu 

baitzuen Flor izeneko nikaraguarrak (1977). Ezin izan genuen bere ibilbide osoa jaso baina bai hizkuntzari 

buruzko hainbat gogoeta. 
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Tartean Marokora jaitsi zen bikotearekin ezkontzera. Senarrak kontratu bat erostea lortu 

zuen gero eta Sevillara joan zen emaztearengana. Fatima haurdun geratu zenean gauzak 

birplanteatu eta 2004an Euskal Herrira etortzea erabaki zuten, lagun batek gomendatuta. 

Hasieran herri handi samar batera joan baziren ere, egun bizi diren udalerri euskaldunera heldu 

ziren urte hartan bertan alokairua merkeagoa zelako, ordurako semeak hiru hilabete zituela. 

 

2. Fernanda (Nikaragua, 1975) 

Nikaragua ipar-mendebaldeko herri batekoa da Fernanda. Gaur egun Nikaraguako 

egoera politikoa oso ezegonkorra dela baloratzen du, han bizi zen bitartean bizirauteko ematen 

zuen arren. Bere egoera hobetu nahi zuen Fernandak. Bere jaioterrian bazen Amerikako Estatu 

Batuetara edo Espainiara billeteak saltzen zituen negoziatzailea. Bidaia ez ezik helmugako 

harrera eta lehenengo gauerako lo-lekua izatea bermatzen zuen. Fernandak hari erosi zion 

billetea, baina 2005ean Donostiara iritsi zenean ez zuen izan inor zain. Fernandak hiru seme 

zituen orduan eta horiek Nikaraguan utzi behar izan zituen. 

Hemen dirua egin eta berriz Nikaraguara bueltatzea zuen asmoa, negozioren bat 

irekitzeko. Kantabriako herri batera joan ziren bera eta bere lehengusua, garbitzaileen enpresa 

batean lan egitera. Ia egun osoz lan egiten zuten baina soldata ez zen sartutako orduekin 

alderagarria. Gainera diruaren zati bat Nikaraguara bidaltzen zuen eta bestearekin hemengo 

etxebizitza eta janaria ordaindu behar zuen. Zalantza ugari izan zituen, bizi hobeago baten bila 

etorri eta okerrago baitzegoen. Kantabrian zeudela lehengusua Euskal Herrira etorri zen bisitan 

eta bueltan hemen hobeto egongo zirela esan zion Fernandari. Sei hilabeteren ondoren, 

lehengusuak bisitan ezagutu zuen udalerri euskaldun honetara etortzea erabaki zuten, edozer 

zela ere, arriskua hartzeak mereziko zuela pentsatuz.  

 

3. Oumar (Senegal, 1977). 

Cassamance zonaldekoa da Oumar, Senegal hegoaldekoa. Jola jatorrikoa da, eta hala, 

jola hizkuntzan eta kulturan hazi da. Bertakoak ditu gurasoak eta han egin zituen haurtzaroko 

urte gehienak. Baliabideei dagokionez ingurune aberats gisa gogoratzen du: berdea, zuhaitz 

ugarikoa, eta nahi adina fruitu dituena. Arroza ekoizten dute bertan. Ikasketak Dakarren amaitu 

zituen, eta horiek bukatutakoan zerbitzu militarra egin zuen bi urtez. Segidan sukaldari aritu 

zen bost urtez. Une horretan herrialdetik alde egitea pentsatu zuen eta Frantziara joan zen zorte 

bila. 
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Urte eta erdiz egon zen Frantzian. Oraindik, beharrezko dokumentu legalik gabe, harantz 

eta honantz ibili zen lan puntualak egiten, beti harrapatuko zuten beldur. Lagun bat udalerri 

euskaldun batean bizi zen eta hark esan zion hemen proba zezakeela, bera gustura bizi zela eta. 

Lehenengo laguna bisitatzera etorri zen. Gustatu egin zitzaion eta gero, 2006an heldu zen 

bertan bizitzeko asmoz, ordurako lagunak alde egin bazuen ere. 

 

4. Marta (Argentina, 1970). 

Buenos Airesetik gertu dagoen hiri batekoa da Marta. Etxetresna elektrikoak saltzen 

zituen enpresa batean lan egiten zuen eta bere senarra institutu bateko irakasle eta enpresa txiki 

bateko jabe zen. Argentinako egoera hankaz gora gogoratzen du, kaos ekonomikoa zegoen, 

ziurgabetasun handia eta beldurra sentitzen zuten. Gobernuak egiten zuen gestioarekin oso 

haserre zeuden eta ez ziren seguru sentitzen. Martak aspaldidanik zuen alde egiteko ideia 

buruan eta egoerari soluzio bat jarri behar ziotela adostu zuten. Bi alaba zituzten orduan.   

Martak hiru aitona-amona euskaldun zituen eta nahiz eta inoiz ez zen etorri, txikitatik 

lotura handia mantentzen zuen hemengo familiarekin. Bidaia eta prozesu burokratiko osoa 

gauzatzea urtebete baino gehiagoko lana izan zen, baina azkenean, 2002an iritsi ziren Euskal 

Herrira: Marta, bere senarra, bi alabak, Martaren ama eta bizirik zituen aitona eta amona. 

Aitona bere jaioterrira bueltatu eta han hil zen. Oso oroitzapen politak gordetzen ditu Martak, 

aitonaren bidez hemengo jende asko ezagutu baitzuen. Lehengusuak zuen pisu batean eman 

zituzten lehenengo urteak, ondoko beste udalerri euskaldun batean. 2007an pisu merkeagoa 

erosteko aukera suertatu zitzaien egun dauden bizitokian, eta hona etorri ziren.  

 

5. Jose (Argentina, 1988). 

Buenos Aires hegoaldeko hiri batekoa da Jose, lau anai-arrebetan gazteena. Corralito 

ondorengo urteak ziren eta familiak Argentinatik alde egiteko asmoa zuen. Jatorri italiarra 

dutela probestuz, Italiako dokumentazioa lortu zuten migrazioa errazago egiteko. Joseren 

izeba, amaren ahizpa, izan zen Euskal Herrira etortzen lehena. Gero, Joseren arrebarik 

zaharrena iritsi zen bere bikote eta alabarekin. Bere ama eta beste arreba etorri ziren ondoren. 

Guztiak Jose egun bizi den udalerri euskaldunera etorri ziren hasiera batean.   

Hala, hemezortzi urtera arteko ikasketak amaitu zituenean aitaordea eta biak iritsi ziren. 

Ez zen Josek berak hartutako erabakia izan, bere amaren eta aitaordearen artean hartutakoa 
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baizik, baina ez zuen oztopo handirik jarri. 2007an heldu zen. Ordutik, Euskal Herriko beste bi 

herritan bizi izan da, lanarengatik batez ere, baina oinarria udalerri euskaldun honetan eraiki 

du. 

 

6. Lee (Txina, 1970). 

Txinako herri txiki batekoa da Lee. Hemezortzi urte zituen arte bertan egin zituen 

ikasketak eta ondoren, gurasoekin hiri handiago batera aldatu zen. Lantegi batean lanean aritu 

bitartean mekanikari izateko ikasketak burutu zituen eta ondoren, hogeita sei urte zituela, bere 

tailer propioa ireki zuen. Lan asko egin zuen bertan, negozioa aurrera atera zuen, eta hasi eta 

hiru urtera jada pisua erosi zuen. Ordea, kanpora ateratzeko grina zuen, leku berriak ikusteko 

gogoa. Korea eta Japonia zituen bere aukeren artean. Orduan, Espainiara ere jende asko joaten 

omen zen. Anaia udalerri euskaldun batean bizi zen eta hemen ondo bizi zitekeela esan zion.  

Hona etortzeko erabakia hartu eta 32 urterekin hasi zen iristeko prozesua martxan jartzen. 

Hiru urte behar izan zituen, eta bertan zuen tailerra itxi eta 35 urterekin heldu zen anaiarengana. 

Emaztea eta semea Txinan geratu ziren artean. Jarraian Madrilera joan zen lanera eta urte erdiz 

aritu zen mekanikari. Anaiak berriz gerturatzeko esan zion, familia hurbilago izan eta lasaiago 

bizitzeko, eta handik Bilbora egin zuen jauzi. Ia 5 urtez bizi izan zen biltegi batean lan egiten. 

2017an egungo udalerrian lokal txiki bat erosi eta denetik saltzen duen dendan bilakatu zuen.  

 

7. Anabel (Argentina, 1976). 

Argentina iparraldeko hiri batean jaio zen. Senarrarekin bi seme izan eta elkarrekin bizi 

ziren han. Egoera nahiko ezegonkorra zen eta segurtasun falta zegoen. Batez ere, semeak izan 

eta gero, haientzat zerbait hobeagoa nahi zutelako aukera berriak mahaigaineratzen hasi ziren.  

Senarrak lagun bat zuen udalerri euskaldunean bizitzen eta hark gonbidatu zuen 

Anabelen senarra etortzera lehenengo, hemen aukera hobeagoak izango zituztela esanez. 

Senarra etorri eta lantegi batean lana eskaini zion gizona ezagutu zuen, zeinak soldataz gain 

etxebizitza ere prezio onean lortuko zion. Eskaintza gustatu eta Argentinara bueltatu zen 

beharrezko paperak betetzera. Anabel haurdun zegoen eta hirugarren alaba han izan arte itxaron 

eta gero denak etorri ziren, ordurako senarrari nagusiak jarri zion etxera. Jaioterria uztea zaila 

egin zitzaien, baina argi zuten haurrei etorkizun hobeagoa emateko aldaketa hori egitea komeni 
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zitzaiela. 2010ean iritsi ziren egun bizitoki duten herrira. Senarraren lagunak etorri bezain 

pronto Irlandara alde egin zuenez, bakarrik ekin behar izan zioten etapa berriari. 

 

8. Pablo (Dominikar Errepublika, 1968). 

Pablo Dominikar Errepublika iparraldean jaio zen. Basozain lanetan aritu zen han zela. 

Irla utzi eta udalerri euskaldunera etortzen lehena bere arreba izan zen, duela hogeita hamar bat 

urte. Bere ondotik Pabloren anai-arreba gehiago ere iritsi ziren, guztiak udalerri berera. 2008an 

bere emaztea heldu zen. 

Aldaketa behar zuten, eta bizitza hobeago bat nahi zutelako erabaki zuten migratzea. 

Amerikako Estatu Batuetara ere gustura joango zatekeen, baina bertara sartzea zailagoa omen 

da eta gainera, ordurako, familiaren zati handi bat bizi zen hemen. Hogeita bat eta hemeretziko 

bi seme eta hamazazpi urteko alabarekin etorri zen 2011n. Emazteak lagundu zien aurretik bisa 

lortzen eta etortzerakoan lanik ez bazuen ere, lo lekua bazuten. Hamahiru anai-arrebetatik 

zortzi bizi dira egun udalerri berean.  

 

9. Ignacio (Nikaragua, 1980) 

Nikaragua iparraldean jaio zen Ignacio, Hondurasekin muga egiten duen herri batean. 

Azkeneko urteetan gero eta herrialde arriskutsuagoa bilakatzen ari zela ikusi eta kaletik ezin 

zuela lasai ibili sentitzen zuen. Horregatik, emigratzeko aukera sortu zitzaionean ez zuen 

gehiegi pentsatu. Aurretik bere arreba eta anaia hemen bizi ziren, beraz, 2011n Euskal Herrira 

iritsitakoan beraiengana jo zuen zuzenean, hain justu egun bizi den udalerri euskaldunera. 

Egoiliar ibili denez, beste leku batzuetan ere bizi izan da, baina oinarria egungo bizilekuan 

mantendu du. Emaztea eta hogeita bi eta hamabost urteko bi alabak ere hemen ditu. 

 

10. Diana (Nikaragua, 1985) 

Diana ere Nikaragua iparraldekoa da. Hamalau eta bost urte dituzten semeen ama da eta 

Nikaraguan zuen egoera ekonomikoa hobetu nahi zuelako alde egitea erabaki zuen.  

2017an iritsi zen Euskal Herriko hiri batera bere bi semeak Nikaraguan utzita. Diana 

Ignacioren koinata da, eta iritsi eta hilabetera lana aurkitu zion Ignaciok bere bizilekuan. Hala, 
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udalerri euskaldun honetara heldu zen Diana. Bere asmoa diru nahikoa egin eta berriz 

Nikaraguara bueltatzea zen.  

 

11. Chiara (Sardinia, 1978). 

Cagliari ondoko herri batean bizi izan zen Chiara 27 urtera arte. Handik, Londresera 

joatea erabaki zuen lan bila. Lehenengo urte eta erdian lanean aritu eta gero unibertsitateko 

karrera amaitzea erabaki zuen, eta hartutako irakasgaien bidez hainbat hizkuntza ikasi zituen. 

Han zela ezagutu zuen egun bere senarra den euskal herritarra, eta orduan entzun zuen 

lehenengoz Euskal Herriari buruz. Ikasketak amaitu ondoren lana bilatzen jardun zuten, baina 

ez zuten etorkizun handirik ikusten bertan. Horregatik, 2010ean Euskal Herrira etorri ziren, 

herri handi samar batera, senarrak bertako enpresa batean aurkitu baitzuen lana.  

Enpresak itxi egin zuen ordea. Azkenean, gaur egun bizi diren udalerrian aurkitu zuen 

lana eta bertara etorri ziren 2014ean. Sardiniara joatea ere aukera bat zen, baina bizi baldintzak 

hemen hobeagoak zirelakoan erabaki zuten hemen geratzea.  

 

12. Modou (Senegal, 1980). 

Mbour izeneko Senegalgo hiririk handienetako batekoa da Modou. Guraso eta anai-

arrebekin bizi zen etxe handi batean. Aita arrantzalea zen eta ama salerosketan aritzen zen, 

Modouren aita hil zen arte. Modouk 15 urte inguru zituenean etxea utzi eta lanagatik beste herri 

batzuetara joaten hasi zen. Salerosketan, arrantzan edota bilatzen zuen horretan aritu zen, 

inguruko herrialdeak ere zapalduz. Orduan, buruari bueltak ematen hasi zen: Afrika utzi eta 

Europara etortzea pentsatu zuen.  

2006an eman zuen pausoa. Bilbora etorri zen, bere lagun baten lehengusua bizi baitzen 

bertan. Pare bat hilabete egin zituen eta gero lekuz aldatu zen, herri txikiago batera joanez. Han 

bertako familia bat ezagutu eta paperak egiten eta lana aurkitzen lagundu zioten.  

Sei urtez bi herri desberdinetan bizi izan zen jende anitzarekin. Emaztea nola ekarri 

pentsatzen jardun zuen, eta azkenik, Modouk laneko kontratua eta pisua zituenean lortu zuen 

emazteak etortzea. Laneko nagusia zenak etxebizitza prezio onean eskaini zien eta 2015ean 

egungo bizilekura iritsi ziren. 
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13. Bahisa (Pakistan, 1994). 

Azad Kashmirren, Pakistango iparraldean jaio zen Bahisa. Ondo babestutako ingurune 

batean hazi zen: bizilekuan ia denak ezagunak zituen eta aisialdiko denboran lagunekin ibiltzen 

zela gogoratzen du. Bere aita lan baldintza hobeen bila Herbehereetara joan zen lehenengo, eta 

handik Kataluniara. Katalunian zela lortu zuen Bahisa, bere ama eta bi anai ekartzea, Bahisak 

hamasei urtera arteko ikasketak amaituta zituela.  

Baina Bahisaren aitak lagunak zituen udalerri euskaldun batean, eta hemen hobeto biziko 

zirela esan zieten. Horregatik, Katalunian lau urtez egon ondoren, guztiak hona etorri ziren. 

Etxebizitzaren bilaketan aitaren ezagun honek asko lagundu zien. 

Lana aurkitu nahian ibili zen Bahisa, baina zaila suertatu zitzaionez, Kataluniara joan zen 

berriz, eta fruitu bilketan lehenengo eta jatetxe bat garbitzen gero ibili zen. Pakistan utzi 

zuenetik behin baino ez da izan bertan; 2015ean izan zen eta egun senarra duenarekin 

ezkontzeko egin zuen bidaia. Hala, Kataluniako tartea probestu zuen senarraren paperak 

lortzeko eta ondoren gurasoak zituen lekura itzuli zen 2016an. Jarraian senarra iritsi zen. 

 

14. Natalia (Paraguai, 1990). 

Paraguain jaio zen, Brasildik gertu dagoen hiri batean. Bost anai-arrebetatik gazteena da 

bera, eta bertan bizi on bat zuela gogoratzen du: kooperatiba moduko bat zuen eta han egiten 

zuen lan. 

Bikoteak Paraguai uzteko asmoa zuela adierazi zion Nataliari, lan berri bat aurkitu nahi 

zuela. Anaiak hemen zituelako, udalerri euskaldun batera etortzeko hautua egin zuen bikoteak, 

eta hala, Nataliak bere ondoren etortzea erabaki zuen. Hango bizitza hobetzea zen asmoa, 

aurretik bere bi ahizpek Madrilera joatean izan zuten helburu bera. Bidaia horrek zorrak utzi 

zizkion, baina arriskua hartuta, zorrak kitatu eta nahiko diru egin nahi zuten, urte batzuen 

buruan Paraguain etxe on bat eta autoa erosi eta negozio bat martxan jartzeko. Bere bidaiaz 

gogoratzean ezin izan zuela nahi beste arropa ekarri kontatu du, turista modura etorri baitzen. 

2016tik bikotearekin bizi da Natalia hemen. 

 

15. Ariadna (Paraguai, 1997). 

Paraguain jaio zen nekazari herri txiki batean. Argentinara joan zen hamabost urte zituela 

eta orduan ikusi zituen lehen aldiz trenak eta etxe orratzak. Lanean eta ikasten aritu zen han, 
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eta orduko bikotearekin alaba izan zuen, hogei urte zituela. Bizitza aurrera ateratzeko lain lan 

bazuen, baina arazo pertsonalak tarteko, Argentinatik alde egin behar zuela pentsatu zuen.  

Izeba bat udalerri euskaldun batean bizi zen, eta berak diruz lagunduta etorri zen 

berarengana 2017an, urtebeteko alabarekin batera. Egoiliar lana aurrez hitzartuta bazuen ere, 

heldutakoan agindutako lana ez zela existitzen ikusi zuen.  

 

16. Karen (Paraguai, 1996). 

Paraguaitarra da Karen ere, Asunción ondokoa. Sukaldari modura aritu zen bertan eta 

gero autoetarako piezak egiten zituzten lantegi batera sartu zen lanera. 20 urte zituela haurdun 

geratu zen bere orduko bikotearekin, baina haurdunaldian zehar utzi zuen bikoteak. Ahal zuen 

arte lanean jarraitu zuen eta gero, amatasun baja eskatuta, gurasoengana joan zen alaba izatera. 

Lanerako prest zegoela uste zuenean, gurasoek ez alde egiteko eskatu zioten, bilobarengandik 

gertu egon nahi zutelako. Baina Karenek lan egin beharra zuela ikusten zuen, ez baitzegoen 

egoera ekonomiko onean.  

Orduan, udalerri euskaldun batean bizi zen koinatak Espainiara joatera animatu zuen. 

Karenen amak begi onez ikusi zuen alaba joatea, eta aiton-amonak bilobaz arduratuko zirela 

esan zioten, artean jaioberria zen alabak une horretan banaketa ez zuela horrenbeste sufrituko 

pentsatuta. Babes horrekin eta koinataren laguntza ekonomikoaz lagunduta, etortzea erabaki 

zuen. 2017an iritsi zen egun bizi den udalerri euskaldunera alabari etorkizun hobea emango 

dion esperantzaz. 

 

17. María (Madril, 1965). 

Madrilen bizi zen bere senar eta hiru seme-alabekin. Etxeko lanak egin izan ditu bizi 

guztian. Seme-alabak etxetik alde egin zutenean orduko senarraz banantzea erabaki zuen. 

Donostian ahizpa zuela probestuz, bertara etorri zen. Aldaketa gustatu zitzaion: hiri handi 

batetik lasaiago batera etorri zen, eta gainera itsasoa bertan zuen. Ahizparen etxean geratu zen 

bizitzen denboraldi batez eta taberna batean aurkitu zuen lana.  

Bere egungo bikotekidea dena ezagutu zuen orduan, udalerri euskaldun batekoa. Bikotea 

herri txiki zalea zenez, 2017an Maríak bikotearen udalerrira etortzea erabaki zuen, bikotekidea 

eta honen hiru semeak bizi ziren etxera. 
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18. Alhaji (Senegal, 1993). 

Dakarren jaio zen Alhaji. Kide ugariko familia du, aita, haren bi emazteak eta hamahiru 

anai-arrebez osatua. Dakarreko bizitza gogoratzean oso bizia dela kontatzen du, mugimendu 

handikoa, egoera ekonomiko txarra badago ere. Ate guztiak irekita daudela deskribatzen du, 

eta itsasoarekin harreman handia duen herrialdea dela; aita ere arrantzale ibili zen.  Hamasei 

urterekin lanean hasi behar izan zuen. Arrantzale aritu zen lehenengo eta kamioilari azkenengo 

urteetan, enpresak itxi zuen arte. Kontatzen duenez ez zuen zailtasunik izango beste lan bat 

aurkitzeko, baina egoera hobetu nahi zuelako Senegal uztea erabaki zuen. Osaba udalerri 

euskaldun batean arrantzale zebilen eta hemen lana izango zuela bermatu zion. Etxekoak bertan 

uztea oso gogorra egin zitzaion. Mauritaniara autoz joan zen, hegazkinez Marokora iritsi eta 

handik pateran, hiru egun eman zituzten itsasoan inguruan ura eta zerua baino ikusten ez zutela. 

Kanaria Handiko Las Palmas irlara iristea lortu zuten.  

2017an heldu zen osabarenera. Portuan lanean hasi zen, baina arrantza sasoia bukatzean 

Almeriara joan zen sei hilabetez barazki eta fruitu negutegietan lan egitera. Ikasteko gogoa 

zuen, gaztelania ere ez zekien artean. Anai bat Finlandian zuen eta hara joan zen, zorte 

hobeagoa probatzera. Baina bisatua lortzeko arazoak izan zituenez, osabarengana bueltatu zen. 

Urte bakar batean gertatu zen aurreko guztia. 

 

 

Etorkinei buruzko ikerketa anitzetan azaldu den modura, hemen ere, migratzeko arrazoi 

nagusienetakoa jatorrizko herrialdean zituzten bizi baldintzak hobetzea izan dute. Migrazio 

ekonomikoak deitzen dira arrazoi ekonomikoei lotuta daudenak, eta kasu gehienetan, jatorrizko 

herrialdean lan-baldintza zein egoera ekonomiko okerragoa duten migratzaileen prozesuei 

dagokie (Moreno eta Aierdi, 2015: 17). Ikerketa honetako etorkinei ondo egokitzen zaien 

terminoa da, baina ez dute hori migratzeko arrazoi bakarra izan. 

Migrazio-sareek zeresan handia izan dute. Zenbakiei erreparatzen badiegu, elkarrizketatu 

ditugun 18 pertsonetatik 14ek zuten gertukoren bat udalerri euskaldunean: bikotea, senideren 

bat edota laguna. Migrazio sareak deitzen zaie horiei, alegia, migratzaileak, migratzaile-ohiak 

eta jatorrizko herrialdean geratu diren ez migratzaileak lotzen dituenak (García, 2001). 

Helmugako herrialdean baten bat izateak sareak eraikitzen ditu helmugako eta jatorrizko 

herrialdeen artean, eta honek jatorrizko herrialdetik jende gehiago etortzeko aukerak handitzen 

ditu, etorri berriek babes gehiago izango dutelako, ekonomiko nahiz soziala, eta beraz, 
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ezezaguna duten horren aurrean beldur eta arrisku gutxiago. Kasu batzuetan gainera, sare 

horien bidez etorri berriek lana ere bermatuta izango dute. Hori dela eta, migrazio-sareak paper 

garrantzitsua jokatzen dute emigraziorako garaian, askori helmuga norabidea finkatzen 

dietelako.  

Migrazio-sare horietako asko udalerri euskaldun eta jatorrizko herrialdeen artean 

eraikiak ziren ikerketa honetako elkarrizketatuak emigratzea erabaki zutenean, eta beraz, 

zuzenean heldu ziren bertara. Beste batzuk berriz, beraien herria utzi eta beste nonbait zeudela 

eraiki dituzte. 

Aipatutako migrazio-sareen artean kokatzen dira familia-bateratzeak. Familia-

bateratzeak deitzen dira helmugako herrialdean etorkin baten senideak batzen direnean. Izan 

ere, seme-alabekin etortzen dira batzuk, baina jatorrizko herrialdeetan utzita beste hainbat. 

Eragina izan dezake horretan behin-behineko migrazioa edo behin-betiko migrazioa diren. 

Behin-behineko horiek urte laburrerako etortzea pentsatu badute, errazago utz ditzakete seme-

alabak beraien herrialdean. Aldiz, behin-betiko erabakia denean familia bateratzen saiatuko 

dira. Dena den, aurrerago ikusiko dugun modura, etorkizuneko asmoak ere aldakorrak izan 

daitezke. Honek guztiak eragina izango du udalerrian elkartzen diren jatorri berdineko 

pertsonen gorakadan.  

Sarerik ez zutenen kasuan beste leku batzuetan ibili dira herri euskaldunetara heldu 

aurretik. Beraiek edo bikoteek aurkitu duten lana eta lanerako gertutasuna batetik, eta 

etxebizitzen prezio merkeagoak bestetik erakarri dituzte bertara.  
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4.1.1. Emandako lehenengo pausoak 
 

Beraien migrazio prozesuaren zati garrantzitsua da etorri direnetik eman dituzten lehen 

pausoak. Honetan, garai hartan ziren etorri berrien sareek eragin handia izan dute; batez ere, 

horren arabera hasierari modu batean edo bestean aurre egin baitiote.  

Elkarrizketatu ditugun hemezortzitik hamalauk zuten kontakturen bat udalerri 

euskaldunean eta horrek etorrera samurragoa egin die, nahiz eta iritsi direnean, bi 

elkarrizketaturen kontaktuek alde egin zuten. Kontaktu hori izateak lo-lekua izatea esan nahi 

izan du batzuentzat, eta lana aurkitu bitartean babesa izatea. Herrian zehar gidatuko duten 

norbait izan dute, eta beraz, ez zuten informazioa emango zien kanpoko norbaiten beharrik 

sentitu. Kasu batzuetan, gainera, bertan zeuden horien bidez lortu dute lana, eta hori ere 

abantaila handia izan dute.  

Denbora tarte bat hemen daramatenen kasu gehienetan familia nuklearra hemen dute. 

Batzuk aldi berean etorri ziren edo heldu eta segituan hasi zuten haiek ekartzeko prozesua; 

beste batzuek urte batzuk gehiago behar izan dituzte etorri zirenetik seme-alabak edo bikotea 

ekartzeko. 

Lana behar baina kontakturik ez zuten horiek lehenengo egunak beren kabuz herrian 

kokatzeko hartu zituztela azaldu dute. Txokoak ezagutu, tabernak, dendak… Harik eta egun 

batzuk igarota lan bila hasi eta aurkitu zuten arte. Lehenengo urteetan iritsi zirenek adierazi 

digutenez, etorkin kopuru baxua eta aurrez bertan harremanik ez izateak hasieratik herritarrekin 

sareak sortzeko balio izan die batzuei, lanaren nahiz aisiaren bidez.  

Izandako harreraren harira, gutxik aipatu dute udaletxearen presentzia, eta egin dutenak 

azkenengo urteetan iritsitakoak izan dira. Alhajiri, adibidez, erroldatu ondoren udaletxeak 

gutun bat helarazi zion: gaztelaniaz alde batetik, eta woloferaz beste aldetik. Azken honek 

ilusio handia egin zion.  

Topikoa izatetik at, bertako eguraldia ia denen ahotan egon da lehenengo inpresioei buruz 

galdetzean. Hotza eta euria aipatu dituzte batek baino gehiagok. Urte guztian klima antzekoa 

duten herrialdeetako batzuek hemen lau urtaroak izatea ere harrigarritzat jo zuten. Hostoak 

erortzen zirela ikustean zuhaitzak gaixorik zeudela pentsatu zuela esan digu batek barrez, ez 

baitute halakorik ezagutzen beraien herrialdean. Beste batzuk elurra ikusi zuten lehenengoz.  
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4.2. Gizarte-bizitza 

 

 

4.2.1. Harreman-sareen identifikazioa 
 

Hizkuntzei buruzko portaerak, erabilerak eta iritziak aztertu nahi ditu ikerketak, 

etorkinen perspektibatik. Hizkuntza soziala dela esan dugu aurretik, eta horregatik, herritar 

hauen hiztun taldeak aztertzea garrantzitsua da. Bakoitzak etorrera desberdina izan du: batzuk 

etxekoez lagunduta etorri dira, beste batzuek bazuten norbait zain. Bertan kontakturik ez eta 

bakarrik etorri denik ez dugu ezagutu. Behin hemen kokatuta, beraien bikote, lagun, seme-

alaba, ikaskide, lankide edota aisialdiaren bidez sareak osatzen eta egonkortzen hasi dira, eta 

atal honek sare horiei erreparatuko die, hain zuzen ere.  

Harremanen sarea hiru zatitan banatu da: batetik gertueneko harremanak, familiarteko, 

lagun nahiz lankideen artekoak azalduko dira; bestetik, herritarrekin orokorrean duten 

harremana zehaztuko da eta azkenik jatorrizko herrialdearekin mantentzen duten lotura 

adieraziko da. Honek guztiak beraien egunerokotasuna norekin igarotzen duten jakiteko 

balioko du, eta beraz, inguruan dituzten hizkuntzak eta beraiek hiztun modura erabiltzen 

dituztenak hautemateko pistak emango dizkigu.  

 

 

Sare trinko eta esanguratsuak 

 

Ortegak, Amorrortuk, Goirigolzarrik eta Urlak sare trinko eta esanguratsuak terminoa 

erabili zuten euskal hiztun berriei buruz egindako ikergaian, hiztunen sare egonkorrak eta 

harreman estuenak definitzeko (2016: 32). Sare hori osatzen duten kideak denbora luzez egoten 

dira elkarrekin, ez da une puntualetan topatzen diren pertsonek eraikitakoa eta konplizitate 

harremanak izaten dira. Sare trinko eta esanguratsu horien artean etxeko kideak eta etxeaz 

kanpokoak bereizi ditugu.  
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Etxea espazio unitate bezala ulertu da atal hau osatzerako garaian. Aparteko espazioa 

eman zaio, etxekideekin egunerokotasuna konpartitzen dela ulertzen delako eta beraz, ikerketa 

honetarako interesgarria delako elkarrizketatuek egunerokoan  norekin hitz egiten duten jakitea 

etxeko pareten barruan, edozein dela ere beren harreman soziala (Hernández Corrochano, 

2008). Gerta liteke etxe berdinean bizita ere beraien artean denborarik ez igarotzea elkarrekin, 

gela alokatzen duten etxebizitza partekatuetan sarri gertatzen den bezala, baina ikerketa honen 

kasuan, etxeko kide guztiek dute garrantzia, beraiekin gutxiago edo gehiago, denbora 

esanguratsua igarotzen dutelako elkarrizketatuek. Badira urte batzuk gehienak iritsi zirenetik, 

eta ordutik aldaketak ere eman dira etxeko kideen artean, bereziki seme-alaben mugimenduen 

eraginez.  

Elkarrizketatuetatik hamabi beraien herrialdekoa den norbait(zu)ekin bizi dira, eta horrek 

hizkuntza eta kultura mantentzea errazten die, nahiz eta, seme-alaben bidez, batez ere, bertako 

kulturaren eta hizkuntzaren eragina ere iristen zaien. Elkarren babesa izatea lortzen dute hala, 

eta alor ekonomikoari begira, baita gastu ekonomikoa gutxitzea ere.  

Herrialde bereko etxeko kideen artean lagunarteko bizikidetza dago batetik, eta 

familiartekoena bestetik. Orokorrean, azken hauek gainezartzen dira, eta adiskideak, batez ere 

gazteak diren bitartean elkartzen direla dirudi, behin-behineko bizikidetzak osatuz. Migrazio-

sareak familiartekoek osatzen dituzte gehienetan, eta hori etxeko kideetan islatzen da gero: 

koinatuak, izeba-ilobak, anai-arrebak eta senar-emazteak, besteak beste, elkarrekin bizitzen 

ikusi ditugulako. 

Dena den, familia nuklearrek pisu berezia dutela nabari da. Joera nagusia hasieran 

bakarrik etorri diren horiek jaioterrian utzi duten familia kideak ekartzekoa dela ikusi da. 

Bertan hala moduzko egonkortasuna lortzen dutenean beharrezko tramiteak egiten hasten dira, 

jatorrizko herrialdean adin txikiko seme-alabak dituztenen kasuan bereziki. Bestetik, hasieratik 

familia nuklear osoak etorri direnean guztiak etxe berean bakarrik bizitzen jarri dira. Kasu 

hauetan gurasoetako batek lana aurretik zehaztuta edo bestela, etxebizitza bermatuta zuten, 

Marta eta bere familiaren kasuan bezala. Lanik edo etxebizitzarik hitzartu gabeko familia 

nuklearrik ez da etorri ikerketa honetan elkarrizketatu direnen artean.  

Joera orokorra jarraitu ez dutenen kasuan seme-alabak beraien jaioterrian utzi dituzten 

etorkinei egiten zaie erreferentzia, bi elkarrizketaturi zehazki, Diana eta Karen. Biak 

koinatuekin bizi dira. Lana egitera etortzen direnez, seme-alabak ekartzea oztopo moduan 

ikusten dutela adierazi digute, ez liekeelako lana behar beste egitea ahalbidetuko. Ideia hau 
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Ariadnak eta Nataliak berretsi dute, Ariadnak alaba txikia ekarri zuenean eta Nataliak eta bere 

bikotekideak hemen izan zutenean: 

[1] Natalia: Esaten dizuten lehenengo gauza: “Zergatik ez duzu zure herrialdera bidaltzen?” izaten 

da. 

Lan motek norbanakoen etxebizitzan eragin dezakete. Halako kasu bereziak sortzen 

zaizkie egoiliar moduan jarduten dutenei, beraien zaintzapean dituzten pertsonekin bizi baitira. 

Lana eta egunerokoa uztartzen zaie eta asteko denbora gehiena zaintzen duten herritar horien 

etxeetan ematen dute. Ikerketa honetan elkarrizketatutako bost pertsonek egin dute noizbait 

egoiliar lana eta haietako bik gaur egun jarraitzen dute, Pablok eta Ignaciok zehazki. Bien 

bikoteak eta seme-alabak herri berean bizi dira; ordea, duten denbora libre gutxian baino ez 

dira beraiekin egoten. Erreparatu beharreko foku interesgarria dela uste dugu, egoiliar aritzen 

direnek etxeetako hizkuntza erabileran zuzeneko eragina baitute.  

Herrialde desberdineko bikoteak dituztenak ere ezagutu ditugu. Elkarrizketatuetako bi 

pertsona udalerri euskalduneko beren bikoteekin bizi dira, horietako bat, María, bikotearen 

semeekin ere bizi delarik. Beste bat berriz, jaiotzaz Bilbo ondoko herri batekoa den 

bikotearekin eta elkarren seme-alabekin.  

 

Pauso bat atzerago eman eta etxetik kanpo dituzten harremanen sare trinko eta 

esanguratsuenei erreparatuko diegu. Lagun, lankide nahiz familia arteko hurbileko harremanez 

osatuak izango dira; batetik beraien komunitateekin, migrazio-sareen eta kontzentrazioen 

bidez, eta bestetik, bertan ezagututako beste jatorrietako jendearekin. 

Migrazio-sareen bidez komunitate jakin bereko kontzentrazio altuak sortzen dira. Horien 

existentziak eragina du elkarrizketatutako pertsonen bizitzan. Asko izan dira hasieratik 

kontaktu horietan babesa aurkitu dutenak, eta horien bidez, harreman gehiago eraiki dituztenak. 

Kontuan izan behar da migrazio-sareak dinamikoak direla, eta beharren edo zailtasunen arabera 

handitu edo txikitu egiten direla (Domingo eta Viruela, 2001). Hau pasatu da etorkin batzuk 

bueltan joatea erabaki dutenean, edota familia-bateratzeen bidez. Azken horietan, etorkinek 

geroz eta familia gehiago dute hemen. Pabloren kasua izango da denetan adierazgarriena, 

hamahiru anai-arrebetatik zortzi udalerri euskaldun berean bizi baitira. Nataliak bere iloba 

ekarri zuen, eta Fernandarekin hizketan “bere jaioterriko jende erdia” ia hemen dagoela kontatu 

zigun: hiru ahizpa eta horien haurrak tarteko. Horiek denek etxebizitza desberdina dute, baina 

elkarrengandik gertu bizi direnez, egunerokoan sarri elkartzen dira, aurretik eraikitako 
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harremanak elikatuz eta sendotuz. Gainera etortzen den pertsona berri bakoitzeko, sare berri 

bat eraikitzeko aukera irekitzen da. Ignaciorekin hizketan, bere emaztea orduantxe Nikaraguara 

joanda zela kontatu zuen, emaztearen bi alaba ekartzeko. Familiek pisu handia dute etorkinen 

bizitzan orokorrean, eta hori beraien egunerokotasunean islatzen da, etxekoekin planak egin 

nahiz inguruan bizi diren familiakideekin elkartzeko ohitura baitute. Aipatu behar da, aisiarako 

geroz eta denbora gutxiago izan, harremanak ere orduan eta mugatuagoak dituztela, eta batez 

ere, familiarteko harremanetara mugatzen direla horrelakoetan.  

Sortutako kontzentrazio guneetan badira aurretik ezagutu ez eta antzekoak dituzten 

hainbat ezaugarriengatik elkartuta eraiki diren harremanak ere. Ezaugarri horien artean 

herrialde berekoa izatea (horrek dakartzan antzekotasunak kontuan hartuz), hizkuntza 

konpartitzea, generoa eta interesak antzeman ditugu, batez ere. Hala gertatu zaie, esaterako, 

Ariadna, Natalia, Karen eta Florri, nahiz eta azkena nikaraguarra izan, laurak gaztelania hitz 

egiten den herrialdekoak eta emakumeak baitira, eta dituzten kezkak antzekoak izanik, 

etorkinen talde feminista bereko kide. Ia arratsaldero elkartzen dira, eta denbora faltagatik, 

orain arte aurrera gutxitan atera diren planak antolatzen omen dituzte. Bahisak herriko 

pakistandar gehiago ezagutu ditu, eta horiekin elkartzen da etxeetan, ohikoenean.  

Aniztasun handia dago puzzle honetan, eta kontzentrazio altuko lekuak egoteak ez du 

esan nahi derrigor elkarrekin ibiltzen direnik. Hala adierazi digu Alhajik. 2017an iritsi zen eta 

ordurako senegaldar ugari zeuden herrian. Lanean bertan ezagutu zituen horietako asko, baina 

aisian, parrandan eta futbolean jolasten, eraiki ditu harreman gehienak. Euskaraz hitz egiten 

duten herritarrak dira eta horiek osatzen dute gaur egun bere koadrila. Azaldu digunez 

berarentzat garrantzitsua da herriko sareetan murgiltzea.  

Beste alde batetik, jatorrizko herrialde bereko pertsonen halako kontzentraziorik ez 

daukatenen kasua dago. Horrelakoetan, desplazamenduak sarriak dira (beraienak edo 

beraienganakoak) jatorriko komunitatearekin. Anabel eta María aipa ditzakegu, biak bizi diren 

udalerriko etorkin bakarretakoak baitira. Anabel familiarekin bi hilean behin Kantabriara 

joaten saiatzen da, bertan dituzten lagun argentinarrekin elkartzeko. Maríak berriz, sarri 

jasotzen ditu Madrildik etorritako lagunen bisitak. Bestetik, bizi den udalerriko bikotea duten 

emakumeekin koadrila osatu du, eta tarteka parrandaren bat egin edo kafea hartzeko geratzen 

dira. 

Izan ere, euskara erabiltzen duten herritarrekin sortutako harreman sareak ere agertzen 

dira. Alde batetik, udalerri euskalduneko bikotea dutenek eraikitakoak daude, bertakoekin 
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harremana izateko garrantzitsua den faktorea baita berau, Petra Elserrek gogorarazten zuen 

moduan (2018). Euskal komunitatera zuzeneko sarbidea eman die, beraiek ere antzeman duten 

bezala: bikotearen lagun eta familiakoak ezagutu dituzte eta horrek ate berriak ireki dizkie. 

Bikotearen koadrilako planetara joaten dira, familia bazkari edo afarietara, bikotea kide den 

elkartean izena eman dute edota, besterik gabe, bikoterik gabe, lagun egin direlako, elkartzen 

dira. Alhajik bikotekide euskalduna izan du orain gutxira arte. Horrek zerbaitetan aldatu zion 

galdetzean azkeneko gabonak neska-lagunarekin eta bere familiarekin igaro zituela kontatu 

digu, eta baita haren bidez herriko jende gehiagorengana iritsi dela ere. Ildo beretik, Josek, 

bikotearen lagunak bereak ere badirela nabarmentzen zuen, egungo sare trinko eta 

esanguratsuko parte bilakatu baitira. Euskal hiztun komunitateen sarean kokatzen dira hala.  

Bestalde, nahiz eta bikote euskaldunik ez izan, sare euskaldunetara beste modu batera 

sartu direnak badaude. Oumarrek, Fernandak eta Martak iritsi zirenean etorkin gutxi zeudela 

esan dute, eta herritarrekin harreman sareak egiteko abantaila modura deskribatu dute egoera. 

Oumarrek egunero kafea taberna berean hartzen zuelako ezagutu zuen Mikel eta haren bidez 

eraiki du egungo koadrila, adin beretsuko herritar euskaldunez osatutako lagun taldea. 

Fernanda laneko nagusiarekin ondo moldatzen zen eta aisialdian planak elkarrekin egiten hasi 

ziren, bere koadrilakoak ezagutuz. Jabea euskalduna zuen enpresa batean lan egitearen 

zortedun sentitzen da, horrek ate asko ireki zizkiola uste baitu. Hasierako urteetan denbora 

dezente igaro zuten elkarrekin parrandak botaz edota arratsaldeak igarotzen, eta jende asko 

ezagutu zuen hala. Gero, bere alabaren aita dena ezagutu zuen, eta orduan, lagunekin beharrean 

orduko bikotearekin denbora gehiago igarotzen hasi zen. Oumarri ere gauza antzekoa gertatu 

zaio familia ekarri duenetik. Martak familia euskalduna du eta horrek gauzak asko erraztu 

dizkie bertakoak ezagutzerako garaian. Dena dela, pertsona ireki modura deskribatu du bere 

burua, eta herrian bizi zen jendea aise ezagutu zuela kontatu du.  

Bizi diren etxeko jabeak oso gertukoak zituzten Anabelek eta familiak, eta maiztasun 

handiz elkartzen ziren. Berezko aiton-amonen faltan, amama eta aitite deitzen omen zieten 

haurrek. Baina aitite hil zenetik, harremana hozten joan zaie.  

Badirudi, hiztun komunitate euskaldunarekin harremana izaten hasten denak geroz eta 

sare gehiago sortzen dituela bertan, izan bikote, nagusi edo lagun bat. Bestalde, harremanak 

oso dinamikoak dira, eta aurreko kontakizunek sare trinko eta esanguratsuak denbora eta 

egoeren arabera aldatu egiten direla konturatzeko balio dute.  
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Herritarrekin harremana 

 

Azkenengo pausoan, sare trinko eta esanguratsuetatik kanpo, herrietan dituzten harreman 

orokorrak aztertzeko beta hartuko dugu. Urrutiko harremanak bilduko dira, kaletik topatzen 

den jendearekin, dendariekin edo momentu puntualetan izaten diren harremanak izango ditugu 

hizpide. Kontuan hartu behar da elkarrizketatu hauetako askorengana udaletxe eta ezagunen 

bidez iritsi garela, beraz, herrian sare batzuk badituztela pentsa daiteke. 

Herritar gehienekin harremana ona dela adierazi dute orokorrean, errespetuzkoa. Herri 

txikiagoetan elkar agurtzeko ohitura mantentzen dute, eta elkarrizketatuek ere ohiturari eusten 

diotela ikusi da. Hain justu, elkarrizketetan eskaintzen zizkiguten azalpenak sarritan mozten 

ziren pasatzen zen jendea agurtzeko. Handiagoetan berriz, ezagunak direnei luzatzen zaie 

agurra eta ez kaleko denei. Nahiko herritar itxiak topatu dituztela komentatu dute elkarrizketatu 

gehienek, eta horrek zaildu egin diela harremanak eraikitzea.  

Hainbatek aipatu dute herritarrek beraien kultura eta herrialdearenganako interesa izan 

dutela, eta agertzen dutenean poza ematen die. Elkarrenganako jakin-mina dagoela adieraztea 

positiboki baloratzen dute. Fernandak alabaren urtebetetzea ospatzeko festa handia antolatzen 

du urtero, eta gurasoak etortzen direnean, prestatutako janarien errezetak eskatzen dizkiote. 

Nikaraguan jango lituzketen janariak prestatzen ditu ospakizun berezietan, eta mota horretako 

interesa ilusioz gordetzen du Fernandak. Badira hamabost urte hemen bizi dela, eta inguruko 

norbait Nikaraguara doala jakitean gomendioak ematen dizkio zer ikusi eta nora joan esanez. 

Bueltan argazkiak edo erakusten hasten direneko oroitzapen onak gordetzen ditu. 

Laguntza behar izan duten momentu kritikoetan herritarren babesa jasotzea bereziki 

eskertu dute. Osasunari lotutako egoera larritik pasa behar izan duten bik herritarrengandik 

jasotako tratu ona azpimarratu dute. Baloratuak sentitu dira, maitatuak. Gehiegi espero ez zuten 

laguntza jaso zuten momentu jakin batean eta oso eskertuta adierazi dira horregatik. 

Herritarrekin duten harremanean une garrantzitsua suposatu zuela azpimarratu digute, horren 

ondoren herritarrengandik gertuago sentituz.  

Etorri direnetik HHI, Euskaltegi edo bestelako ikasketa zentro batzuetan hasi dira batzuk, 

eta horren bidez, herritar gehiago ere ezagutu dituzte. Baina gehienetan beraien harremana 

ikasgelara baino ez da mugatu.  

Kirola harremanak sortzeko eremu garrantzitsua dela ikusi da. Batzuetan beren jatorri 

bereko jendearekin elkartzeko balio die, eta besteetan berriz beste jatorri batzuetako 
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jendearengana eta herrian jaiotakoengana gerturatzeko. Bereziki nikaraguarrez osatutako 

beisbol taldean jokatzen du Ignaciok, eta herriz herri aritzen dira partiduak jokatuz. Jose 

futbolean aritzeko geratzen da lagun argentinarrekin; astean behin jokatzen zuten lehen, baina 

gaur egun tarteka baino ez dira geratzen. Gainera, skate-ean aritzea ere gustuko du. 2007an 

iritsi zenetik ekin zion, eta horren bidez herritar gazte gehiago ezagutu zituen. Denbora batez 

utzi egin zuen, baina orain berriz hasi den honetan, gazteekin elkartu eta tarteka beste herri 

batzuetako pistak probatzera ere joaten dira. Fatimak zumba eta aerobik egin izan du udalak 

jarritako eskaintzetan apuntatuz. Horren bidez herritar gehiago ezagutu ditu. Ez zaio gainerako 

marokoarrekin elkartzea gehiegi gustatzen, tarteka baino ez du egiten; nahiago du kafetegira 

joan eta han zumbakide edo semeen adineko amaren batekin elkartu. 

Ildo horretatik, ama direnen kasuan, aitenean baino gehiago, haurrek duten garrantzia 

nabarmen azaldu da. Ondorengoa Nataliarekin izandako elkarrizketatik ateratako zatia da: 

[2] Natalia: Erditu nuenean, ingurukoaz jabetu nintzen. Gehiago ateratzen hasi nintzen, orain 

gehiago ateratzen naiz, gehiago paseatzen dugu, eta hemengo herritarrekin loturak sortu ditut. 

Orain semea dut, lehen ez. Orain, amekin eta aitekin hitz egiten dudan honetan, lotura handiagoa 

sentitzen dut. 

Askorentzat euskal komunitatearekin lehenengo harremanak eraikitzeko balio izan dute 

haurrek, beste guraso batzuk ezagutu ahal izan dituztelako parkean jolasean aritu diren 

arratsaldeetan, edo eskola kirolen bidez. Aldaketarik handiena haurrak eskolan hasi direnean 

nabaritu dute. Aurretik jendeak herrian begiratzen zien, baina ez zirela beraiengana hurreratzen 

azaldu digu Fatimak, “lotsaz edo errespetuz” bere hitzetan. Gela berean dituzten gurasoen 

artean WhatsApp taldeak ere aipatu dituzte. 

Haurren papera garrantzitsua da herritarrekin harremanak sortzerakoan, baina haurrei 

gertatutako esperientzia txar batek urruntzeko ere balio dezake. Herritarrengana gerturatzeko 

ahaleginetan aritu zela esan du Anabelek bere semeetako batek eskolan bullying-a jasan zuen 

arte. Horrek lur jota utzi zuen, eta alderdi desberdinetan eragin zion: batetik, herritarrengana 

hurbiltzeko gogoa kendu zion eta bestetik, euskararekin amore eman zuen, ordura arte ikasten 

aritu zen arren. 

Herri hauetako udal desberdinak jatorri desberdinetako herritarren arteko harremana 

hobetzeko pausoak ematen ari direla dirudi. Bi herritan, ospakizun festa baten bidez, etorkinei 

lekua egin eta espazio publikoan presentzia ematen die udalak. Festa horren baitan, herri 

osoarentzako bazkaria prestatu eta kontzertuak ekartzen dituzte. Festek komunitateak, 
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identitateak eta aldarrikapenak azaltzeko balio dute (Guilló, 2016), eta festen parte-hartzea 

herrian sortu dituzten harremanekin lotuta dago. Elkarrizketatu ditugun batzuek horien 

antolaketan parte hartzen dute eta nolabait beraien herrialdea errepresentatzen saiatzen dira. 

Herritar andana gerturatzen dela ikusteak eta egiten dieten balorazio onak animatzen ditu 

hurrengo urteetan ere jarraitzera. Beste batzuek ondoko herri handiagoan dute jatorri berekoen 

elkartea eta hara joanda antolatzen dituzte festak. 

Baina badira helburu desberdineko elkarteetan parte hartzen dutenak ere. Herriko 

Gobernuz kanpoko erakundeko kide izanda, senegaldarrei laguntzeaz gain, elkartean dauden 

herritarrekin loturak eraikitzeko balio dio Maríari.  

Elkarteetako kide izateak aitortza ematen die herrian, bisibilizazioa, kolektibo bateko 

parte dira eta rol bat jokatzen dute, helburu bat dute. Horrek berehalako bi eragin izan ditzake: 

batetik, herritarrengan interesa pizten da; bestetik, sare berriak sortzeko baliogarria da. Elkartea 

denbora luzerako osatzen da normalean, eta mota desberdinetakoak izan badaitezke ere, 

normalean ideiekin bat egiten duten ekintzak egonkortzeko joera izaten da. Horrek, elkarteko 

kide izanez gero epe luzerako ardura hartzea esan nahi du, eta denbora horretan harremanak 

eraiki eta sendotzeko abagunea ematen die elkarrizketatuei. Ikusita bezala, elkarte desberdinak 

daude, eta horren arabera, kideek sortuko dituzten harremanak ere desberdinak izango dira. 

Dena den, orokorrean, elkarteek herrian harreman gehiago egiteko bide ematen die, udalarekin 

ez bada, herritarrekin edota beste elkarteekin zuzeneko harremanetan jarrarazten dituelako, eta 

hori positiboki baloratzen dute.  

 

 

Jatorrizko herrialdearekin harremana 

 

Beraien jaioterritik ehunka edo milaka kilometrotara bizi dira, urruti espazioan eta urruti 

denboran, ordu-eremuei dagokienez. Baina askok mantentzen dute harremana hangoekin, eta 

horretarako sare sozialen erabilera aipatu dute, WhatsApp-arena bereziki. Mezuz, bideo deiez 

edo deiez komunikatzen dira, mugikorraren bidez ia beti, eta gertutasuna sentitze aldera, 

irudiez ere baliatzen dira. Beraien argazkiak sareetan elkarbanatzeko joera dutela nabaritu 

dugu. Komunikazio horietan gertuko senideak aipatu dituzte: gurasoak, anai-arrebak eta seme-

alabak, batez ere. Maiztasunari dagokionez pertsonaz pertsona desberdintasunak daude.  
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Etorri zirenetik gutxitan egin dute sorterrira bidaia. Garestia izaten da, eta oraindik eta 

garestiagoa familiako kide guztiek bidaiatu behar badute. Gainera beraien lanak direla eta, ez 

dute horren erraza oporraldi luzeak izatea, ia denen planteamendua baita gutxienez hilabete 

baterako joatea. Horregatik, ikerketa honetan elkarrizketatu direnen artean badira etorri 

direnetik inoiz bueltatu ez direnak, Alhaji eta Marta kasu. Harreman fisikorik gabeko bizitzara 

ohitu direla esan dute batzuk baina familiakoen hutsunea sentitzen dute: urtebetetzeak bezalako 

egun berezietan, laguntza behar dutenetan edota hangoak gaixotu eta beraiekin egon ezin 

daitezkeenean, besteak beste. Gertutasun eta erraztasunagatik María da gehien itzultzen den 

pertsona, nahiz eta zaintza lanetan hasi denetik geroz eta zailagoa duen. Chiarak eta Fatimak 

berriz, udak familiarekin Sardinian eta Marokon igarotzen dituzte, hurrenez hurren. 

Ekonomikoki egoera hobetzeko asmoz etorri diren batzuk komentatu dutenez, hemen 

irabazitako soldataren zati bat bidaltzen diote hango familiari. Modu honetara haien bizimodua 

arindu eta hobetzen saiatzen dira. Hortaz, karga edo ardura hori berekin izaten dute hemen bizi 

diren bitartean. Fatimak adibidez, bere gurasoei eta amaginarrebari bidaltzen die senarrak eta 

berak irabazitakoaren zati bat, hiruetako inork ez duelako erretirorik. Ignaciok hemendik 

Nikaraguatik baino gehiago lagundu diezaiekela kontatzen zuen, eta horregatik ahal duenero 

bidaltzen die diru kantitateren bat. 

Harreman horiez gain, badira beraien herrialdekoekin lotura handirik mantentzen ez 

dutenak, hangoekin tarteka baino hitz egiten ez dutenak. Kasu horietan hemen dituzten 

harreman-sareek eragina dutela pentsa liteke edota han gelditu direnek ez dutela hainbesteko 

pisurik, horien kasuan bertan baitira gurasoak, seme-alabak edo anai-arrebak, hemen sortu 

dituzten harreman berriez gain. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

4.2.2. Bizilekua 
 

Ikerketa honen hasieran aipatu denez, orotara 13 herritan izan gara: Azpeitia, Baztan, 

Berastegi, Dima, Etxarri Aranatz, Igantzi, Ikaztegieta, Mutriku, Muxika, Lekeitio, Ondarroa, 

Oñati eta Orion. Etorkin hauetatik lehenengoa etorri zela hamasei, eta azkena etorri zela hiru 

urte pasa dira eta orain, herriarekiko zein pertzepzio duten, nondik nora ibiltzen diren eta nola 

sentitzen diren galdetu diegu.  

Herri horietatik biztanlez handiena Azpeitia da, 14.936 herritarrekin, eta kopuru gutxiena 

Ikaztegietak du 498 herritarrekin (INEko 2019ko datuetan oinarrituta). Kantitatez herritar gutxi 

dituzten udalerriak dira, beraz, eta elkarrizketatuek ere hala deskribatu dute, batez ere, herri 

hauen lasaitasuna nabarmentzerakoan. Batzuek gehiegizko lasaitasuna ere badela esan dute, 

kale-giro gehiago duten herrietatik etorritakoak direlako, baina orokorrean, positibotzat hartzen 

dute ezaugarri hori. Lasaitasunarekin batera, segurtasuna aipatu dute ia denek. Herri 

txikienetan ateak zabalik izaten dituzte, eta bizikleta, motxila edo mugikorra nonbait utzita ere, 

inork ez duela lapurtuko adierazi dute. Haurrak dituztenen kasuan, kalean lasai ibili daitezkeela 

jakitea gozamena zaie, beste leku askotan egin ezin dezaketen pribilegioa.  

Natura goraipatu dute. Etxetik bi pausora mendia, itsasoa ala biak izatea gustuko dute. 

Batez ere, kirolarekin lotzen dute; paseoak emateko aukera ematen die inguruneaz gozatzen 

duten bitartean, eta denbora hori hartzea gustuko dute deskonektatzeko. Bilbo edo Iruñea 

bezalako hiri handietara egun pasa joaten badira, itzulerakoan ikusten duten kontrastea 

baloratzen dute, babesa eta lasaitasuna sentituta.  

Herriak eskaintzen dituen erosotasunei galdetzean desberdintasuna dago herri txikietan 

edo handietan bizi direnen artean. Txikienetan komertzio gutxi dituzte eta prezioak ere 

garestiagoak direla adierazten dute. Herri handiagoetan supermerkatuak daude, eta beraz, 

produktu aukera handiagoa izateaz gain, prezioak merkeagoak izaten dira. Hori dela eta, herri 

handienetan bizi diren gutxi dira enkarguak egitera beste norabait joaten direnak eta 

ohikoenean bertan egiten dituzte. Aldiz, herri txikietakoek joera handiagoa dute ondoko herri 

handietara joateko, prezio merkeago eta produktu aukera gehiagoren bila. Modu berean, 

garraiobide publikoak aipatu dituzte herri txikitakoek, nahi beste maiztasunarekin ez 

daudelako. Herri handiagoetan erosotasun gehiago dutela badakite, baina aldi berean, 

etxebizitzetako prezio merkeagoak erakargarri zaizkie. 
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4.2.3. Egokitzapena 
 

Aldaketak berrikuntzak dakartza, eta horren eragina kudeatzean egokitzapenaren 

prozesuari ekiten zaio. Etorkinak, hain zuzen, bi munduren artean mugitzen dira: beraien 

jatorriko kultura eta bizimodua mantentzeko gogoaren eta bertara integratzeko onartu 

beharreko ohituren baitan (Pourjafari eta Vahidpour, 2014: 688). Prozesu honek luze jo dezake 

inoiz bukaerara iristen bada, etorkin izatearen baitan kokatzen delako  desberdintasun hauek 

kudeatzen jakitea. Atal honen helburua horietako desberdintasun batzuez jardutea izango da. 

Maiz aipatu dutena bertakoek tabernetan elkartzeko duten joera izan da. Lagun artean 

topatzeko gune izaten dira tabernak, kafe edo edariren baten bueltan gehienetan, eta horrek 

atentzioa eman ziela aitortu dute hainbatek. Elkarrizketatutako askok etxeetan elkartzeko 

ohitura dute, eta ospakizun berezienak ere barruan egiten dituzte. Gainera, ez dutela oso 

gustuko ere esan dute batzuk, eta horrek sozializatzea zaildu diela, ingurukoak tabernan 

elkartzean beraiek ez joatea erabaki dutenetan. Ohiturez gain, erlijio talka ere suma daiteke 

hainbatetan, alkohola edatea debekatzen duten erlijiodunak ere baitaude etorkinen artean. 

Baina ez dute hau arazo nagusitzat jo, orokorrean bakoitzarena errespetatzen dutela adierazi 

dute. Beraien ohiturari eusten diete askok, eta seme-alaben urtebetetzea ospatzeko edota 

lagunekin biltzeko, beraien etxeetara gonbidatzea gustuko dute oraindik. Hango bizitzako 

elementu batzuk mantentzen saiatzen dira, eta haurrak hemen izan dituztenen kasuetan, 

gurasoen jaioterriko bizimodua erakusten diete modu horretara, kultura transmititzen dute 

hango ekintzak bertan antolatuta. 

Etxeak paper garrantzitsua jokatzen du orokorrean, etorkinen babesleku bilakatu 

daitekeelako, eta jatorriko herrialdeko ohituren, musikaren, hizkuntzaren, kulturaren eta 

janariaren gunea izan dadin mantentzen saiatzen dira, batez ere, jatorri bereko kideekin bizi 

direnetan. Baina, bizi diren kokalekuak ere eragiten die. Batetik, asko jardindun etxe 

partikularretan bizi ziren, eta egun pisutan bizi dira. Horrek espazioa murriztu die, eta 

naturarekin zuten zuzeneko harremana eten da pisuetan bizi direnen kasuan. Gainera askok 

pisuetan bizitzearen bakardadea aipatu dute, beraien herrialdeetako etxeetan bizi eta kaleko 

giroarekin kontrajarrita. 

Bestetik, janariari dagokionez, hasieran beraien herrialdeko elikagaiak erosteko arazoak 

zituztenez, bertakoarekin moldatzen ziren. Baina geroz eta errazagoa omen dute hango 

elikagaiak lortzea, migrazioak ere gora egin duelako, eta beraien herrialdeko janaria saltzen 
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duten dendak begiz jota dituzte. Familia batek hilabeterako haragia erostera hirigunera joaten 

direla kontatzen zuen, halal modura hil duten haragia erostera, alegia, islamak onartzen dituen 

elikagaiak erostera. Baina gehienetan integratu dituzte bestelako elikagaiak beraien etxeetako 

sukaldean; babarrunen kasua kontatzen zuen Anabelek, adibidez. Alderantzizkorik ere bada,  

elkarrizketatuen janaria probatu, gustatu eta beraien etxeetako menuan barneratu duten 

ezagunak. 

Beraien kultura galtzeko beldur direla esan dute batzuk, eta horregatik, saiatzen dira ahal 

dutenetan beraien ohiturak mantentzen. Seme-alabak hemen jaio dira asko, eta ez dute 

gurasoek ezagututakoa bizi izan. Horregatik, transmisioak garrantzia handia hartzen du, eta 

etxetik kanpo bertakoa ezagutuko dutenez, ahal duten guztietan beraien jatorrikoa erakusten 

saiatzen dira. Honetan guztian hizkuntzek zeresan handia dute, aurreragoko atalean sakonduko 

dugun moduan. 

Egokitzapen honen baitan ikasketek aipamena merezi dutela uste dugu, etorri direnetik 

gauza berriak ikasteko beharra sentitu baitute askok. Udalerri txikienetan bizi direnen kasuan, 

batez ere, kotxeko gidabaimena atera dute ia denek, herrian bertan zerbitzu nahikorik ez 

zutelako edo lanera joateko modua bilatu behar izan dutelako. Hizkuntzak ere ikasi dituzte, 

gaztelania ez zekitenen kasuan bereziki. 

Beste batzuen kasuan ikasteko nahia baino beharra izan dute. Badira ikasketekin etorri 

direnak, ekonomia, zuzenbidea edo hizkuntzekin lotutako karrerak ikasi dituztenak 

unibertsitatean, baina atzerrian burutu dituztenez ez dira baliozkotu, eta derrigorrezko 

ikasketak baino ez balituzte bezala kontatu zaie. Hortaz, lana aurkitzerako garaian beraien 

tituluak ezin justifikatuta geratu dira, eta urgentzia zutenak  ikasketa maila apalagoa eskatzen 

duten lanetan hasi dira. Egonkortasun gehiago edo laguntza gehiago zutenak hasi dira ikasten, 

horrek suposatzen dien gastu ekonomiko eta denbora bazutelako. Horregatik, askok lan irteerei 

begirako ikasketak egin dituzte, horien artean zaintzako ikasketak. “Menpekoei buruzko 

ikasketa egiten nabil Lanbideren bidez, helduenak zaintzeko eskatzen baitute” [3] kontatzen 

zuen Maríak. Zaintza jardunean geroz eta gehiago eskatzen duten titulua omen da, eta 

horregatik, ahal duten horiek ikastea erabaki dute. Mantentze lanak, soldadura edo pastelgintza 

ere ikasi dute. Gehienetan beraien herrietatik kanpo atera behar izaten dute ikastera, eta denbora 

eta dirua izateaz gain, garraiobidea ere eskura izatea esan nahi izan du horrek. Ez dago denen 

eskura, beraz.  
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4.2.4. Lana 
 

“Etorkin gehiengoarentzat lana, lana eta lana da hemen. Dena lana da. Ahal bezain 

azkarren dirua aurreztu eta berriz zure herrialdera joatea da asmoa”. [4] Hala deskribatzen zuen 

Ariadnak lanaren garrantzia. Ikerketa honetako elkarrizketatu guztiak 24 eta 55 urte bitartekoak 

dira, eta beraz, lana egiteko adinean daude. Bi dira egun lanik ez dutenak, haur txikiak medio, 

denborarik ez dutelako, eta batek tarteka baino ez du lan egiten.  

Lana dutenak, orokorrean, ordutegi luzez aritzen direla ikusi dugu eta, beraz, 

egunerokotasuneko zati handia hartzen die. Gainera, lan horiek gehienetan esfortzu fisikoa 

eskatzen dute, pertsonekin tratuan edo objektuekin izan. Beste ikerketa batzuetan agertu den 

modura, etorkinen lan asko prekarioak izaten dira (Emakunde, 2012; Porthé, 2009), eta horrek 

ere badu isla gure ikerketan. 

Zaintzarena askotan errepikatu den lan mota izan da. Latinoamerikarrak dira, batez ere, 

horretan jarduten dutenak, baina ez guztiak. Zaintzaren eremuan baldintza desberdinetan lan 

egiten dute. Batzuk egoiliarrak dira eta egunean ordu pare bat eta asteburuak izaten dituzte 

libre. Egoiliar ez direnen artean lanorduei dagokionez desberdintasunak daude: lanaldi osoz 

edo erdiz lan egiten dute, batzuek gauez eta beste batzuek egunez. Orokorrean pertsona helduak 

zaintzen dituzte, baina baita laguntza behar duten herritar gazte nahiz haurrak ere. Ariadna 

bikote heldu bat zaintzen hasi zen, eta oso esperientzia gogorra izan zuela oroitzen du. Alaba 

txikia haurtzaindegian uzten zuen, baina opor egunetan berarekin eraman beharra izaten zuen, 

zainduko zuen inor ez zuelako. Arazoak eragin zizkion horrek, eta alabaren eta helduen 

zainketa uztartzea oso zaila egin zitzaion. Urtebetez aritu ondoren utzi egin zuen. Egun bi 

familien haurren zaintzaz arduratzen da. Arrazoi berarengatik Anabel lan bila haurrak koxkortu 

zirenean hasi zen eta zaintza ikasketak egin ondoren, egun zahar egoitza batean lan egiten du.  

Etxeko eremuan, garbitzen ere aritzen dira gutxi batzuk. Fatima da horietako bat eta 

lanarekin konforme badago ere, kontraturik gabekoa izateak kezka sortzen dio, nagusiki 

jubilaziora begira, ez bailuke inoren menpe egon nahi erretiratzen denean.  

Kopurutan ostalaritzan lanean aritu edo aritzen direnak ere dezente azaldu dira. 

Tabernako lanak aipatu dituzte, barra atzean zerbitzari izan edo sukaldari. Negozio propioa 

duena ere ezagutu dugu, bizi den herrian denetik saltzen duen denda txikiaren jabe dena. 

Langile bakarra da eta asteko egun guztietan lan egiten du bertan, egun berezietan soilik itxiz. 
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Emakundek (2012) ateratako txostenaren arabera, 2010ean lanean zeuden etorkinen %73,7k 

zerbitzuen sektorean lan egiten zuen.  

Beste eremu garrantzitsu batzuk, gizonen artean nagusiki, eraikuntza eta itsasoarekin 

lotua izan dira. Iturgin modura lan egiten duena, altuerako lanak eginez aritzen dena eta 

fabrikan lan egiten duen beste bat ere baziren elkarrizketatuen artean. Arrantzak senegaldar 

asko erakarri ditu Euskal Herriko kostara, eta horretan dihardute Oumarrek eta Alhajik. Portuan 

lan egiten hasi ziren, baina kotxeko gidabaimena atera zuenetik, Oumar arrain banaketan ere 

aritzen da. Alhajik aurki itsasoan hasiko dela uste du, bost egun itsas-ontzian eta bakarra 

lurrean igaroz. 

Lanaren eremuan bada faktore garrantzitsu bat elkarrizketatuek beren bizimodua 

egituratzeko eta aurreikusteko eragiten duena, eta kasu batzuetan euskararekiko asmoak 

definitzen dituena: lan egoera hobetzeko asmoak dira zehazki. Pertsona batzuen kasuan, lan 

zehatz batzuk egin nahiko lituzkete, eta horrek baldintza batzuk eskatzen dizkie. Esaterako, 

Alhajik berak etorkizunean suhiltzaile izan nahiko lukeela kontatu du, eta horretarako 

prestatzeko asmotan dabilela. Beste gutxi batzuk ere lana hobetzeko nahia adierazi dute, 

baldintza hobeak izateko, eta  erakunde publikoetako lanak begiz jota dituztela diote. Horra 

iristeko bidean estrategiak lantzen hasi dira, ikasketen bidez, batez ere.  

Egungo bizilekura izan zitzaketen lan-aukerei erreparatuta etorri dira asko. Ikerketa 

honetako Latinoamerikarren kasuan emakumeak izan dira emigratzeko lehenengo pausoa 

eman duten gehienak, horietako asko zaintzan eta ostalaritzan jardunez. Emakumeen 

iniziatibari buruz hitz egiten dute Morenok eta Aierdik (2015: 35), geroz eta emakume gehiago 

baitira emigratzeko lehenengo urratsa ematen dutenak. Horien ondoren iritsi dira familia 

kideak, eta horietako gizon batzuek ere zaintzari ekin diote; gurean, bi gizon egoiliar ezagutu 

ditugu. Senegaldarren ereduarekin kontrajartzen da aurrekoa; elkarrizketatutako guztien 

kasuan gizonezkoak izan baitira lehenengo pausoa eman dutenak eta industrian edo 

arrantzarekin lotutako lanetan hasi direnak. Ez da harritzekoa EAEko 2019ko etorkinen datuak 

sexuka begiratuta, Latinoamerikarren gehiengoa emakumeak direla ikustea. Horietan alde 

adierazgarriena paraguitarrena da, %75,3 emakumeak izanik. Senegalgoen artean %68,9 dira 

gizonak eta %31,1 emakumeak (Eustatetik ateratako datuak). 

 

 

 



48 
 

4.2.5. Etorkizuna 
 

Emigratzeko erabakia hartzen denean, batzuek helmugako herrialdean betirako geratzea 

erabakitzen dute. Beste batzuek berriz, herrialde berrira joan eta denbora baten ondoren 

bueltatzeko asmoa izaten dute. Horren arabera, behin-behineko edo behin betiko migrazioak 

desberdindu ditzakegu (Moreno eta Aierdi, 2015: 16). Baina bien arteko muga bereiztea nahiko 

lausoa da: hasiera batean behin-behinekoak izango direla uste duten migrazioak behin betikoak 

bihurtu daitezkeelako bidean izango diren jazoeren eraginez, edo alderantziz. Dinamika horiei 

buruz, gaur egungo migrazio-prozesuetan hasiera batean behin-behinekoa izango den hori 

behin betikoan bilakatzea maiz gertatzen dela esan daiteke, Espainiako XX. mende erdialdeko 

barne-migrazioetan gertatu den antzera (Ibid.).  

Etorkizunean bertan geratzeko asmorik duten galdetu diegu ikerketako elkarrizketatuei 

eta hirutan laburtu daiteke jasotako erantzuna: berriz jaioterrira joateko intentzioa, bertan 

geratzeko asmoa eta zalantza adierazi dutenak. Zenbakitan jarriz gero, hiruk adierazi dute 

bueltatzeko nahia, zortzik geratzekoa eta zazpik ez dute erantzun garbirik.  

Behin-behineko migratzaileak direnak azkenengo urteetan etorritakoak dira, 2016 eta 

2017 urte bitartean. Bat senar eta semearekin bizi bada ere, beste biak seme-alabak jaioterrian 

utzita etorri ziren. Harremanei erreparatuta, lotura gutxi eraiki dituzte herriarekin eta euskal 

komunitatearekin, eta batez ere, familia eta herrialde bereko lagunekin ibiltzen dira 

egunerokoan. Urte batzuk hemen egin, dirua aurreztu eta jaioterrira itzulita beraien bizitzarekin 

jarraitzea dute asmoa, hemen irabazitakoarekin bizi kalitate hobeagoa izanda. Nataliak kontatu 

digunez, bost urte inguru beharko zituela kalkulatzen zuen hemen jaioterrira joan aurretik, 

baina hiru pasatu diren honetan ezer gutxi aurreztu dutela dio. “Batek ezin du esku-hutsik 

bueltatu. Horregatik ari gara hemen lanean. Baina geroz eta gehiago konturatzen naiz han 

zerbait izateko hemen denbora gehiago egon beharko garela” [5].  

Betirako geratzeko asmoa edo behin betiko migratzaile direnen artean seme-alabak 

hemen edukitzeak eragin handia duela nabari da. Urte batzuen ondoren bere jaioterrira 

bueltatzeko asmoa zuen batek kontatzen duenez, seme gazteena ekartzea lortu zuenean aldatu 

zuen iritziz. Semeak hemen egin du haurtzaroko zatirik handiena, eta hango noziorik ia ez duela 

esan du. Bere haurrak hemen “errealizatuta ikusteak”, bere hitzetan, ideiaz aldarazi zuela 

kontatu digu. Alabarik hemen izango ez balu honezkero han izango zela esan du beste batek, 

baina alabarentzako etorkizunerako aukera hobeagoak ikusten dituelako erabaki du hemen 
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geratzea. Beste hainbeste esan digute haur gazteak hemen dituztenek ere. Hasieratik geratzeko 

ideia garbiekin etorri zirenak ere badira, eta horiek ahal zuten bezain pronto pisua erosi zuten. 

“Bizitza normala egin nahi dugun lehenengotariko belaunaldia” [6] izango direla uste du 

Fatimak, aurreko etorkinak bueltatzeko intentzioz etorri izan direla pentsatzen duelako. 

Beraien haurrek beraiek izan ez dituzten aukerak eduki ditzaten nahi dute.  

Baina badira haurrik izan gabe ere hemen geratu nahiko luketenak. Kasu horietan, hemen 

sortutako harremanak, lagun eta bikotekideenak, eta beraien ongizatea baloratu dute. Kontuan 

izan behar da etorkizuna irudikatzerakoan egoera administratiboa oso aldagai garrantzitsua 

dela. Izan ere, egoitza erregularizatuta izateak erraztu egiten du etorkizuna bizileku berean 

irudikatzea. 

Azkenengo erantzunak zalantzan dauden horiek barnebiltzen ditu. Batzuek bizi diren 

herrian eroso daudela adierazi dute, baina etorkizunean beste norabait joateari ez diote uko 

egiten. Egoeraren arabera, prest egongo lirateke herri berri batera aldatzeko. Baldintza horien 

artean aipatu dituzte: lan falta, bizi kalitatea hobetzeko aukerak, jaioterriko gertuko norbaitek 

laguntza behar izatea… Herrian eroso sentitzen ez denik ezagutu dugu, baina bere etxean 

gustura sentitzen da, eta berau uztea kosta egingo litzaiokela esan digu. Era berean, batzuek 

garbi adierazi dute beraien herrialdera ez dutela itzuli nahi, baina horrek ez du esan nahi beste 

herri edo herrialderen batera joango ez direnik. 
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4.3. Ibilbide linguistikoa 

 

Orain arte aipatu diren bizitza historietan eta gizarte-harremanetan uneoro presente 

dagoen aldagaia da hizkuntzarena. Unean-unean eta aktore bakoitzaren arabera aldatzen 

doazen egoerak eta hautuak daude hizkuntzaren inguruan, eta horrek guztiak eragina du gaur 

egungo udalerri euskaldunetako errealitate linguistikoaren zati batean. Emaitzen hurrengo 

ataletan hizkuntzaren aldagaia aztertuko dugu: hasteko, elkarrizketatuen ibilbide linguistikoak 

aipatuko ditugu, segidan euskararekin duten harreman zehatzari erreparatuko diogu eta 

amaitzeko hizkuntzen inguruan orokorrean dituzten balioak eta zehazki euskararen inguruan 

artikulatzen diren ideologietan sakonduko dugu. 

Ikerketa honetan udalerri euskaldunetan bizi diren jatorriz Euskal Herriz kanpoko 

pertsonak hartu ditugu kontuan, eta oraindik behintzat erdaldunak direnak. Ikusiko dugun 

moduan, oso errealitate, bizipen eta hizkuntzekiko gerturapen desberdinak daude beraien 

artean. Oinarrizko ezaugarri bat konpartitzen dute: guztiek adierazten dute, hasiera batean, 

euskara sustatzearen alde daudela, bai herriko jendeak eta euskaraz dakien jendeak hitz egin 

dezan eta baita euskaraz ez dakien jendeak gero eta gehiago ikas dezan ere. Hortik aurrera, 

baina, ñabardurak sortzen hasten dira: hizkuntzekiko atxikimendu handiagoa edo txikiagoa, 

eleaniztasunarekin eta hizkuntza gutxituekin aurrez harremana eduki izana edo ez, bizilekuan 

sortutako harreman sareak, hizkuntzak ikasteko ohitura desberdinak, etorkizunaren 

aurreikuspenak… Hamaika aldagaik eraginda, gaur egun elkarrizketatutako bakoitzak 

gerturapen desberdina du euskararengana. Batzuek, Petra Elserrek (2018) zioen moduan, 

diskurtso politikoki zuzenarekin bat eginez, etorkizun hurbilean gauzatzeko itxurarik ez duten 

asmo onak adierazten dituzte; beste batzuek euskara ikastea ez zaiela interesatzen adierazten 

digute; eta azken batzuk euskara ikasten ari dira edo saiakera egiten ari dira baina ez dute 

aukerarik gaur egun. Aniztasun horren inguruan dauden aldagaiak, bizipenak eta iritziak 

ulertzen saiatuko gara hurrengo orrietan. 

Has gaitezen, beraz, pertsona hauen ibilbide linguistikoetako hainbat ezaugarri 

erreparatzen. Atal honetan, euskararen inguruan zehazki zentratu gabe, ikerketan parte hartu 

duten pertsonek beren bizitzan zehar harremana izan duten hizkuntzen inguruko ibilbidea 

jasotzen da, eta baita gaur egun beren bizitzan presente dituzten hizkuntzen inguruko 

informazioa ere. Aipatutako gai nagusiak lehen hizkuntza(k), ikasitako beste hizkuntzak, beren 

egungo testuinguruko hizkuntzak eta hizkuntza-ikasketak izango dira. 
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4.3.1. Iritsi aurretik dakizkiten hizkuntzak 
 

Elkarrizketatuen lehen hizkuntzei dagokienez, aniztasuna da nagusi. Ikergaian bertan 

hala planteatu zenez, batzuen kasuan gaztelania da lehen hizkuntza, eta beste hainbat kasutan, 

berriz, ez: italiera, txinera, kaxmirera, arabiera, wolofera, guaraniera, jola edo serer hizkuntzak 

aipatu dira elkarrizketetan. Hizkuntza eta hiztun horien artean oso ezaugarri desberdinak daude, 

besteak beste, batzuk ez dute hizkuntza-eredu bateraturik edo estandarrik osatuta, beste kasu 

batzuetan ez dute latindar alfabetoa erabiltzen, edota azken kasu batzuetan gure 

elkarrizketatuek ez dute hizkuntza horietan idazten ikasi. 

Bestetik, kontuan hartu behar da hizkuntzen baitan ere desberdintasunak egoten direla, 

distantzia geografikoa, erregistroa edo bestelako faktoreengatik. Puntu hori bereziki gaztelania 

lehen hizkuntza duten pertsonek azpimarratu dute beren lehen hizkuntzaz galdetutakoan. 

Gaztelania dela adierazi dute, baina baieztapen hori “baina” batez jarraitu dute eta beren 

esperientzian “desberdinak” sentiarazi dituzten ezaugarri linguistikoak azaltzera pasa dira 

sarritan, eta ezaugarri horien eraginez sortu diren nahasmenei eta izan duten egokitzapen 

prozesuari buruz. 

[7] Natalia: Paraguaitarrek hitz egiten dugun moduan hasiko bagina hizketan, ez zenuke tutik 

ulertuko [Karenek barre egiten du]. Duela gutxi iritsi den paraguaitar bat hizketan entzuten 

dudanean, arraroa egiten zait, eh. Zuk dagoeneko ez duzu horrela hitz egiten, eta pixka bat zera 

gelditzen zara, “zer?” [barrez]. Graziosoa iruditzen zait, egia esan. Graziosoa iruditzen zait. 

Agian bai, hori bai, termino desberdin asko erabiltzen ditugu. Baina jendearengana egokitu ahal 

izateko, jendeak uler diezagun, aldatu egin behar dugu hizkera. 

Karen: Bai, testuingurura egokitu behar dugu. 

Natalia: Eta hori asko kritikatzen dute gure herrikideek. 

Karen: Bai. 

Natalia: Asko kritikatzen dute. “Zergatik aldatzen duzu zure hitz egiteko modua eta hori guztia?”. 

Baina ez dute ulertzen guk egokitu egin behar dugula… Adibidez, emakume hau nire nagusia 

bada eta nik normalean hitz egiten dudan moduan hitz egiten badiot, ez nau ulertuko. Ez nau 

ulertuko. Eta horregatik aldatzen dugu asko, erabat. 

Bigarren talde esanguratsu bat sortu da lehen hizkuntza moduan hizkuntza gutxitu bat 

dutenen artean. Txikitatik ezagutu dute diglosia egoera bat eta beren bizitzaren hasieratik 

eleanitzak izan dira. Hizkuntza gutxitua izan den kasu horietan, tratamendu desberdinak eman 

zaizkio lehen hizkuntzari. Batzuetan, elkarrizketaren hasiera samarretik esplizituki adierazi da 

eta elkarrizketatuak bere identitatearekin lotu du zuzenean. Esate baterako, hala adierazten 
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zigun Oumarrek: “Jola naiz. Jola naiz jola naizelako eta oso ondo hitz egiten dakidalako, eta 

ez dut ezkutatu beharrik.” [8] Aldiz, beste kasu batean elkarrizketan jasotako aztarna batetik 

tiraka (Bertaux, 2005: 94) bigarren hartu-eman batean iritsi gara lehen hizkuntza 

identifikatzera. Desberdintasun horiek esanguratsuak dira hausnartzeko hizkuntzek zein 

esanahi eta balio dituzten elkarrizketatu ditugun pertsona horientzat. Bereziki beraientzat 

gertuenekoak diren hizkuntzetara, kasu batzuetan gutxituak, zein gerturapen egiten duten 

ulertzea interesgarria izango da (Yildiz, 2011), euskararengana hurbiltzeko duten moduan 

eragina edukiko duten aldagaiak izango direlako. 

Desberdintasunak desberdintasun, kasu guztietan garrantzia handia eman zaio norbere 

hizkuntza mantentzeari eta ondorengoei transmititzeari. Bereziki seme-alabak helmuga 

herrialdean izan dituzten pertsonen kasuan nabaritzen da lehen hizkuntza ikasteari garrantzia 

ematen zaiola, eta hala adierazten dute egiten dituzten praktikekin eta diskurtsiboki ere: 

[9] Oumar: Nire alabak dagoeneko ikasi du jola, wolofera… Senegalen ikasi du. Senegalen, etxean, 

bi horiek hitz egiten direlako. Jola edo wolofera. Eta nire aita oso kultur zalea da, oso, eta kalera 

irteten denean woloferaz hitz egiten du. Baina etxean ez, etxean berea hitz egiten du. Bai. Bere 

bilobei, guztiei, jolaz hitz egiten die. Bai. [...] Nik beti esan izan dut, berea ez dakiena da galduta 

dagoena. Besteen hamar mila jakin ditzakezu, baina zurea ez badakizu, galdu egin duzu. Hori 

esaten dut beti. Bai.5 Hala hezi naute, hala erakutsi didate. Nire gurasoek hori esaten zidaten beti. 

[...] Aitak beti esaten dit: “Wolofera jakin dezakezu, frantsesa, ingelesa, alemana, turkiera edo 

beste edozein; baina jola ez baldin badakizu, galduta zauden seinale”. 

Ildo horretatik, oso positiboki baloratu da gaur egun bizi diren testuinguruan 

herrikideengandik beren kultura ez ezik, hizkuntza balioan jartzea. Behaketetan ikusi 

dugunaren arabera, herri batzuetan kalean errekonozimendu pixka bat badute hizkuntza 

anitzek: esaterako, Etxarri-Aranatzen margotuta dagoen mural batek gaia zuzenean aipatzen 

du hizkuntza desberdinetan “ongi etorri” adieraziz. Gure elkarrizketatuek ere nabaritu dituzte 

gerturapen batzuk beren hizkuntzak errekonozitzeko: Alhajik gogoratzen du herrira iritsi 

zenean gutun bat iritsi zitzaiola etxera ongietorria emanez, gaztelaniaz eta baita woloferaz ere. 

Edozein kasutan, identifikatzen dira eman daitezkeen pauso gehiago: esaterako, liburutegietan 

herrian presente dauden hizkuntzetan idatzitako liburuak eskaintzea aipatzen du elkarrizketatu 

batek. Ildo honetan, Fatimak arabierarekin herrian izan dituen pasadizo positiboak kontatu 

zizkigun: 

                                                      
5 Elkarrizketatu batzuk euskarazko hitzak erabili dituzte beren azalpenetan. Itzulpenean letra etzanarekin markatu 

dira jatorrizkoan euskaraz esandako hitz horiek. 



53 
 

[10] Fatima: Nire semearen irakasle batek, noiz edo noiz, eskatu izan dio ikaskide guztien izenak 

arabieraz idazteko. 

Elkarrizketatzailea: Ah, zer polita. Horrek ilusioa egingo dizu, ezta? 

Fatima: Noski, bai, bai, bai. Bai, eta beti interesatzen dira, eta nire semeak, orain 15 urte dituenak, 

irakasleek jakiten dutenean arabieraz hitz egiten duela, denek hitz egiten dute berarekin eta 

zerbait ona egin duela sentiarazten diote arabieraz ikasi duelako. Eta nik, hori ikusita, esaten dut, 

jo, zer ondo. Laguntza pixka bat da. Mundu guztiak: “Jo, arabiera. Eh, Asif, arabiera, zein 

ausarta”, ez dakit zer, eta… [...] Denek, irakasleen artean, baldin badakite arabieraz hitz egiten 

duela: “Jo, Asif, zer ondo. Agian idaztera ere animatu beharko zinateke”. Eta berak esaten du: 

“Bai, bai. Badakit zertxobait”. Eta harro sentitzen da. Eskertzen dira garrantzia ematen dioten 

pertsonak. 

Lehen hizkuntzaz gain, beste hainbat hizkuntzaz jabetu dira gaur egun bizileku duten 

udalerrira iritsi aurretik. Beraz, txikitatik jasotako hizkuntza izan ez den arren, aztergai dugun 

migrazio prozesua gertatzerako dagoeneko berekin zekartzaten hizkuntza ezagutzak dira 

honakoak. 

Aurrerago euskararen kasuan ere ikusiko den moduan, bi bide nagusi aipatu dituzte 

elkarrizketetan hizkuntza berriez jabetzen joateko: harremanak edo ikasketa formala. Batetik, 

bizitzan zehar beste pertsonekin izan dituzten harremanetatik hizkuntza batzuen inguruko 

ezagutzak eskuratzen joan dira: 

[11] Natalia: Paraguairen barruan dago, baina Brasilekin mugan. Eta esan daiteke ni brasildarren 

artean hazi naizela. Ez erabat, baina bai. [...] Ni portugesez hizketan hazi naiz. Mugan bizi 

ginenez, han portugesa ikasi behar duzu lan egiteko, ez dakit ba, dendako saltzaile moduan. 

Portugesez jakin behar duzu. 

[12] Oumar: Jola hitz egiten dut, wolofera… Besteen artean. Eta nirea ez den beste dialekto bat ere 

hitz egiten dut, mandinga. Bai. Hor… Senegalen soldadutza egin nuen garaian ikasi nuen. 

Mandinga zen herri batera eraman gintuzten. Herri hartan ez zekiten woloferaz hitz egiten eta ez 

dakite zure hizkuntzan hitz egiten, ezta? Beraiena bakarrik dakite. Ados. Herriko jendearekin 

komunikatzeko, beraiena ikasi behar duzu. Eta niri hori beti gustatu izan zait, gauzak ikastea. 

Nire aitak irakatsi zidan beti ikasi behar dela, egunero ikasten da. Eta hara joan nintzenean ere, 

dialekto hura ikasten tematu nintzen jendearekin komunikatu ahal izateko. Eta azkenean lortu 

nuen. Beti hor nenbilelako, ez banuen guardiarik, herriko jendearekin nengoen hortik, irteten 

nintzen, hortik ibiltzen nintzen. Besterik gabe. 

Bigarren bidea ikasketa formalarena izan da: eskolan edo irakaskuntza zentroren batera 

joan eta bertan jaso dituzte hainbat hizkuntzen inguruko ezagutzak. Sarritan aipatu dira ingelesa 

edo frantsesa eskolan ikasitako hizkuntza moduan –eta ondoren ahaztuak-: 
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[13] Marta: Hizkuntzak gustatzen zaizkit. Uste nuen ingelesez banekiela, baina orain konturatzen 

naiz ez dela hala. Nire haurrekin konparatzen naiz, eta ez. Azkenean, hizkuntza bat ez baduzu 

praktikatzen… [...] Edo banekiena ahaztu egin dut edo… Azkenean, ez baduzu praktikatzen… 

Pena da. 

[14] Alhaji: Lau dakizkit: wolofera, serer-a, frantsesa, ingelesa. Eskolan ingelesa ikasten dugu, 

frantsesa, espainiera ere bai. Bai, espainiera egin dut, baina gutxi. Oinarrizko-oinarrizkoa, gutxi-

gutxi. 

 

 

4.3.2. Testuinguruko hizkuntzak 
 

Gaur egun beren bizitzan hainbat hizkuntza daude presente. Harreman-sare desberdinen 

arabera (familia, lagunak, lankideak, ezagunak, herriko jendea…) hizkuntza bat edo bestea 

erabiltzen dute elkarrizketatuek edo erabiltzen da inguruan. Beren bizitzan parte hartzen duten 

hizkuntza guztien tokiari erreparatuko diogu lehenengo, segidan aniztasun horren baitan 

euskarak zein leku duen aztertzeko tartea hartu aurretik. 

Harreman-sare guztien garrantzia ez da berdina pertsona baten bizitzan, gizarte-bizitza 

atalean ikusi dugun modura: sare batzuk esanguratsuagoak dira, hau da, harreman estu eta 

intimoagoak daude besteetan baino. Hala, norbanako batek bizitza arnasgune batean egin 

dezake baina bere sare esanguratsu eta trinkoenak, familia eta lagunenak, euskara ez den beste 

hizkuntza batean izan daitezke. Gure ikerketako kideen kasuan, hasteko beren euskarazko 

komunikazio gaitasun mugatuagatik, horixe da kasua hain justu. Edozein modutan, 

interesgarria da erreparatzea zer gertatzen den beren harreman sare trinko eta esanguratsuetan, 

emaitzen arabera aniztasuna baita nagusi eremu honetan ere. 

Joera argi eta nagusi bat ikusten da beren jatorri bereko komunitatearekin elkartutakoan 

guztiek konpartitzen duten gertueneko hizkuntzan hitz egiteko. Hizkuntza hori 

elkarrizketatuaren lehen hizkuntza izan daiteke, edota komunitateko kide guztiek konpartitzen 

ez badute, jatorrizko herrialdetik ezaguna duen beste hizkuntza bat aipatu da, guztiei ahalik eta 

erosoen egiten zaiena: 

[15] Bahisa: Badakizu? Emakumeak elkartzen direnean, hizkuntza, oso-oso-oso ondo ulertzen 

dutena izaten da. Horregatik. 

Elkarrizketatzailea: Noski. Zuen lehen hizkuntza, guztiena, urdua da? 

Bahisa: Bai. 

Elkarrizketatzailea: Eta urduz hitz egin nahiko duzuela pentsatzen dut, ezta? 
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Bahisa: Bai. Ondo ulertzeko [barrez]. Bai. Badakizu? Gaztelaniaz edo euskaraz hitz eginez gero, 

oh. Pentsatu, hitzak pentsatu egin behar dira. “Oi -esaten duzu-, ondo ari naiz esaten? Bai? Ez.” 

Baina urduz badakizu… Mingain puntan zenuena esaten duzu. 

Sorterriko jendearekin komunikatzerakoan ere –WhatsAppez, telefono edo bideo dei 

bidez…- beren hizkuntza erabiltzen dute: 

[16] Elkarrizketatzailea: Eta zure egunerokoan, etxetik kanpo, non praktikatzen duzu arabiera? 

Fatima: Beno, familiako norbaitekin hitz egiten badut WhatsAppetik, horrek aukera handia eman 

zigulako familiako kideekin hitz egiteko. Batzuetan lanean ari naizen bitartean entzungailuak 

jarri eta koinatarekin hizketan egoten naiz denbora guztian. [...] Horrela entretenitzen gara, eta… 

Edo lagunen batekin, hemengo marokoar bat… [Ondoko herrian] daukadan lagun batekin pila 

bat hitz egiten dut arabieraz, horrelako gauzak egiten ari garen bitartean. 

Etxeko hizkuntzaren kudeaketa konplexuagoa da, etxeko konposizioarekin lotutako 

aldagai gehiago sartzen baitira tartean. Hasteko, kideen jatorriarekin lotutako faktoreak daude. 

Kasu batzuetan batera migratu duten pertsonak dira, baina hasieratik bertatik, jatorrizko 

herrialdean ere hizkera desberdinak zituzten batzuek: 

[17] Lee: Nik mandarineraz hitz egiten dakit, ados? Baina nire herritik alde egindakoan, besteek hitz 

egiten dute eta ulertzen dut. Eta beste lekura joandakoan, iparraldean, han ere ulertzen dut. Nire 

emazteak bezala, ez du oso ondo hitz egiten mandarineraz. Baina ulertzen du. Nik mandarineraz 

hitz egiten dut eta ulertzen du. Baina berak ez daki gehiegi hitz egiten. 

Elkarrizketatzailea: Aha. Eta berak zer hitz egiten du? 

Lee: Bere herrikoa. Bere herrikoa. 

Elkarrizketatzailea: Bere herrian ez da mandarin txinera hitz egiten? 

Lee: Ez. [...] Ni, iparraldean, lekuz aldatu nintzen. Han ezagutu nuen nire emaztea. Bere hitz 

egiteko modua ere ikasi nuen. Ulertzen dut. Baina ez… Antzekoa, eh. Ez da asko falta. Baina ia-

ia. Baina nik, hitz egiten, ez dakit asko. Baina Txinan dauden hizkeren ia erdiak ulertzen ditut. 

Ulertu. Bilbon lan egin nuenean ere bai: leku askotako jendea, ez herri bakarrekoak, hiri 

bakarrekoak, eh. Beijingoak, Shanghaikoak, Shandongoak, leku askotako jendea. Denek 

desberdin hitz egiten dute. Baina batera mandarineraz hitz egiten dute. Baina beren hizkuntzan 

ere hitz egiten dute bizilagunarekin, eta hori ere ulertzen dut. Ulertzen dut. Leku askotan ibiltzen 

zarenean, asko ulertzen duzu. Nire emazteak bezala: bere herritik, hona. Orduan ez duzu gehiegi 

ulertzen. Ez duzu gehiegi ulertzen. [...] Esaten du: “Zer diozu? Ez dut ulertzen, eh”. Baina nik 

esaten diot: “zuk… -esaten diot emazteari- mandarin txinera ikasi behar duzu”. Baina berak 

beti… Ia berrogeita hamar ditu. Ez du ikasi nahi. Espainiera ikastea ere, nahiko zaila.6 

                                                      
6 Emaztearen kasua interesgarria da, beste errealitate batera gerturatzen gaituelako: gaztelania ere ikasi ez duten 

pertsonena. Ikerketa honetan ez da horrelako kasurik izan, gaztelaniaz komunikatzeko gaitasuna bazutelako 

elkarrizketatutako pertsona guztiek. Baina interesgarria litzateke egoera horretan dauden norbarnakoen 

esperientziara gerturatzea. Batetik, beren esperientziak hizkuntza aniztasunaren kudeaketari buruzko gogoeta 

desberdinak jar ditzake mahai gainean, eta bestetik interesgarria izan daiteke hausnartzeko euskararen eta 

gaztelaniaren arteko lehentasunez udalerri euskaldun eta arnasguneetan. 
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Beste kasu batzuetan, etxekideak ez dira jatorri berekoak. Azaldu bezala, bi kasutan 

elkarrizketatuak herrian bertan jaiotako pertsona bat du bikote moduan eta berarekin bizi da: 

kasu horietan gaztelania da harremanerako hizkuntza. Hala ere, bestelako hautu batzuk ere 

ikusi dira. Chiarak bere bikotea, euskara euskaltegian ikasia, Ingalaterran ezagutu zuen, eta 

komunikazio-hizkuntza moduan ingelesa mantendu dute. Horrez gain, etxeko hizkuntza-

kudeaketan parte hartzen duen hirugarren elementu nagusia sartzen da tarteko eta eragiten du: 

haurrak. 

[18] Chiara: Haurrei italieraz bakarrik hitz egiten diet, elkarren artean gaztelaniaz hitz egiten dute, 

ez baldin badira jolasten ari eta bat euskaraz hasi, orduan euskaraz jolasten dute. Baina gehiena 

gaztelaniaz da. Eta nire senarrak gaztelaniaz hitz egiten die, nire senarrak eta biok ingelesez hitz 

egiten dugu, beraiek ez gaituzte ulertzen. Orain alaba ulertzen hasi da, baina hitz oso gutxi, ez du 

ulertzen. Eta, adibidez, zerbait esan behar badiot senarrari umeen aurrean, segun eta egoera. 

Zerbait uler dezaten nahi baldin badut italieraz esaten dut, edo agian gaztelaniaz ateratzen zait. 

Ez diet ingelesez bakarrik hitz egiten. 

Haurren inguruan bi norabideetako hizkuntzak nahasten dira: alde batetik, familiaren eta 

etxekideen partetik beren gurasoen hizkuntzak jasotzen dituzte. Bai gurasoek eta baita aiton-

amonek edo familia zabalak ere beren lehen hizkuntzan hitz egiten diete haurrei: 

[19] Elkarrizketatzailea: Zein hizkuntzetan hitz egiten diozu zure alabari? 

Ariadna: Nik guaranieraz. 

Elkarrizketatzailea: Guaranieraz. 

Ariadna: Bai. Gaztelaniaz kalean gaudenean [barrez]. Beste pertsonekin. Noski, baina biok 

bakarrik bageunde, nire hizkuntzan. Nik nire hizkuntzan. 

Baina haurrek kalean eta eskolan beste hizkuntzak barneratzen dituzte aldi berean, 

euskara edo gaztelania. Hala, haurrek hizkuntza horiek etxera sartzen dituzte eta 

elkarrizketatuen etxeetan euskaraz eta gaztelaniaz ere entzun daiteke, txikien eskutik: 

[20] Modou: [Etxean nola hitz egiten duten] Woloferaz. Beno, agian ez, eta [haurrek] beraien artean 

askotan euskaraz edo gaztelaniaz hitz egiten dute. [...] Woloferaz baino gehiago ulertzen dutelako 

gaztelaniaz eta euskaraz. Ia egun osoa etxetik kanpo daudelako eta gehiago dakite horietan… 

Harreman gertukoenak alde batera utzita, iristen diren herriarekin eta herritarrekin 

sortzen duten tratua dago zirkulu zabalago batean. Petra Elserrek euskal gizarteari buruz 

orokorrean zioen moduan (2018), udalerri euskaldun eta arnasguneetan bizi diren pertsona 

hauen esperientzian ere ikusten da harrera hizkuntza gaztelania izan dela, bai beraiekin 

harremantzeko moduarengatik eta baita inguruan zituzten herritarren egunerokotasuneko 
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praktika batzuetatik ere (kontsumitzen ziren hedabideak edo jaso dituzten ikasketak gaztelaniaz 

direlako, esaterako): 

[21] Oumar: Ohikoena zen zuregana gaztelaniaz zuzentzea. Eta hemen zegoen nire lagunak, hark 

gaztelaniaz hitz egiten zuen. Bai. Eta baita ere… Herrian ere, ikusten zaituzten lehenengo 

egunean, afrikarra zarela jakinda, esaten dizuten lehenengo kontua, hitz egiten duzuna 

gaztelaniaz da. “¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas?”. Eta erantzuten diezu. Eta hitz egingo dizute. 

Behin konfiantza duzuenean eta hitz egiten duzuenean, gauzak erakusten dizkizute, zuk nahi 

baduzu, eh. Zeren ez baldin baduzu nahi, ez zaituzte derrigortuko, “euskaraz hitz egin behar duzu 

bai edo bai”. Hori bakoitzaren arabera da.  

[22] Elkarrizketatzailea: Eta [zaintzen dituen pertsona euskaldunen] etxean, adibidez, Joxe 

Marirenean edo lan egiten duzun mutilarenean…? 

Pablo: Ez, berak gaztelaniaz jartzen du. Telebista gaztelaniaz jartzen du, dena, musika gaztelaniaz 

jartzen du. 

Horrekin lotuta, bestelako fenomeno bat ere ikusten da iritsi berri diren unean: 

gaztelaniaz jakin gabe etorri direnek lehenengo gaztelania ikasteko beharra sentitu dute eta 

horretara jarri dira. Elkarrizketatu diren pertsonen artean, bost pertsonek ez zekiten gaztelaniaz 

gaur egungo bizilekura iritsi zirenean, hamabirentzat beren lehen hizkuntza zen eta beste bik 

aurrez ikasia zuten. Amorrortu, Ortega, Idiazabal eta Barreñak ohartarazten duten moduan, 

kontua ez da “hizkuntza bat ala bestea” hautatu behar izatea eta hizkuntza bateko ikasketak 

beste batenarekin kontrajartzea edo elkar baztergarritzat jotzea (2009: 40). Baina oso deigarria 

da hizkuntza berrien ikasketak nola planteatzen diren elkarrizketatuen iritzietan, zein 

lehentasun markatzen dituzten eta justifikazio horiekin batera zein praktika identifikatzen diren 

euskara eta beste hizkuntzak ikasten hasterakoan: 

[23] Lee: Zeren eta nik, etorri nintzenean, egunez lan egiten nuen, eta gauetan espainiera ikasten 

nuen. 

Elkarrizketatzailea: Ah, bai? Espainiera? 

Lee: Bai, gauetan ikasten nuen. Baina ez nuen oso ondo ikasten. Baina pixkanaka-pixkanaka. 

Elkarrizketatzailea: Hori Bilbon? 

Lee: Bai. Bai. Espainiara etorri nintzenean hasi nintzen ikasten, ados? Eta Madrilen ere bai. Beti 

liburuekin. Nik liburu asko, eh. Eta begiratzen. Ikastea gustatzen zait. Baina jende askok hemen 

hamar urte, eta ez daki ezer. Nik lehen biltegi batean egiten nuen lan, jende askok hamar urtez, 

zortzi urtez… Ez zekiten ezer espainieraz. Beren lankide guztiak txinatarrak edo beren 

herrialdekoak ziren. Ez zuten ikasi nahi. Ez baduzu ikasi nahi, ez… Zure herrikideekin ulertzen 

zara hitz eginez. Baina ez baduzu espainiera ikasten, ezin duzu ezer egin, eh. Kanpoan gauzak 

egiterakoan, ezin dituzu egin. Baina ni, etorri nintzenean, ni segituan hasi nintzen ikasten. 

Pixkanaka-pixkanaka. Bi urte eta gero, espainieraz hitz egin nezakeen. [...] Hona etorri 

nintzenean, ikasi beharra nuen. Badakizu? Bestela, ez badakizu asko, ezin duzu... 
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Gaztelania ikastea lehentasuna izateaz gain, pauso bat harago doa argumentazioa kasu 

batzuetan: euskara ikasten hasteko beharrezkoa ikusten da aurrez gaztelania jakitea, euskara 

ikasketa prozesua gaztelanian oinarritzen dela hautematen dutelako. 

[24] Modou: HHIan gaztelania irakasten zidaten, zeren ez baldin baneukan gaztelaniaren arrastorik 

ezin zidaten euskara irakatsi, itzulpena jakin behar delako. Han hasi nintzen gaztelania ikasten 

pixkanaka-pixkanaka, pixkanaka-pixkanaka. 

Gaztelania dakiten pertsona batzuen kasuan, hizkuntza hori ondo kontrolatzen ez duten 

beren jatorri berdineko kideentzat erreferentziazko subjektu bilakatu dira hizkuntzaren 

ezagutza eskatzen duten jarduerak gauzatzeko7: 

[25] Fatima: Eta gero, erditzeko gelan hiru aldiz izan naiz, nire erditzeez gain. 

Elkarrizketatzailea: Zertan? 

Fatima: Laguntzen, bikoteak ez zekielako gaztelaniaz. Eta ni emazteari laguntzen, senarraren 

ordez. Senarrak esaten zuelako: “Nik ezin diot lagundu, ez dakigu gaztelaniaz…” 

Edozein kasutan, ezin da ahaztu udalerri euskaldun edo arnasgune batean bizi direnik. 

Hala, herriko bizimoduan argi antzematen dute inguruan euskaraz hitz egiten dela hein handi 

batean eta gehiago edo gutxiago beren egunerokotasunean ere indarra hartzen ari den hizkuntza 

da. 

Baina beren egunerokotasuneko hizkuntzak, sare zabalean, ez dira mugatzen euskara, 

gaztelania eta beren lehen hizkuntzara. Modu desberdinetan elkarlotuta dagoen mundu batean 

bizi gara, eta horrek ere isla du gure elkarrizketatuen praktiketan. Alde batetik, interneten bidez 

ezagutzen dituzten hizkuntzetan edukiak jasotzen dituzte (esaterako, Bollywoodeko pelikulak 

ingelesez); eta, bestetik, ezagutzen dituzten hizkuntzak erabiltzean oinarritzen da beren 

soldatapeko lana kasu batzuetan (italierako klaseak emanez ikasteko interesa duten inguruko 

pertsonei, esaterako). Ikusten denez, beraz, pertsona hauek egiten duten hizkuntza-kudeaketan 

gaur egungo gizarteko dinamika desberdinak uztartzen dira: migrazioak, hizkuntza eta hiztun 

desberdinen arteko harremanak, globalizazioa, digitalizazioaren aukera berriak…  

                                                      
7 Interesgarria izango litzateke aztertzea ea fenomeno bera gertatzen den euskaraz dakiten kideekin. 
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4.4. Euskararekin harremana 

 

 

Orain arte modu orokorrean jardun dugu egunerokotasunean bizitzan dituzten 

hizkuntzez. Nahasketa eta aniztasuna ditu oinarri jasotako argazkiak. Agertu diren hamaika 

hizkuntzen artean, beste osagai linguistiko guztien artean, euskararen presentzia ere agertu da 

elkarrizketatuen bizitzetan. Bakoitzaren ezaugarriak eta egoera pertsonala kontuan hartuta, 

euskarak gaur egun bere bizitzan duen pisua desberdina da, eta baita aurrera begira 

euskararekiko dituen asmoak ere. Atal honetan aspektu horretan arakatuko dugu zehazki: 

elkarrizketatutako pertsonek euskararekin duten harremanari buruz. Lehen harremana nolakoa 

izan zen aztertuko da, gaur egun euskarak zein leku duen beren bizitzan, haurren faktoreari 

erreparatuko zaio beste behin, eta euskara ikasteko motibazio eta prozesuak izango dira hizpide 

azken lekuan. 

 

 

4.4.1. Euskara beren testuinguruan 
 

Salbuespen gutxi batzuk kenduta, orokorrean euskararen berri ez dute izan Euskal Herrira 

bizitzera etorri arte. Maríak, gertutasunarengatik, bazuen euskararen berri; gainera bere ahizpa 

Donostian bizi da. Dianak, artean Nikaraguan zegoela, dokumental bat ikusi zuela gogoratzen 

du Euskal Herriari buruz, eta euskararen inguruko lehenengo notizia gertakari horrekin lotzen 

du. Anabelen kasuan, hona bizitzera etortzeko erabakia hartu ondoren hainbat gauza begiratzen 

hasi zen abiatu aurretik. Martak ere ezagutza esanguratsua zuen hona bizitzera etorri aurretik: 

aiton-amonak euskaldunak izaki, euskara eta euskal kulturaren zantzuen artean hezi izan zen 

Argentinan bertan. Horren ondorioz, euskararen inguruko lehenengo oroitzapenak afektuarekin 

lotzen ditu. 

[26] Marta: Asko jaso nuen hortik, euskal historietatik, euskal hitzetatik… Neskatxa polita, halaxe 

zen, eta nik nire aitonari askotan ez nion bere izenez deitzen, “vasco” deitzen nion. Eta berak, 

noski, bere bilobatxoa nintzen, bere… Orduan, dauzkadan oroitzapenak dira ongi etorriarena, 

hori, hileko igande batean behintzat laguntzen genion La Plata hiriko Euskal Etxera joaten. Eta 

noski, dena euskarazko hitzekin. Bertan zeudenek ere ez zuten kasik euskaraz hitz egiten, baina 

euskara zen sinboloa. Kartelak, argazkiak, esku pilota, zera… 



60 
 

Kasu gehienetan, ordea, behin iritsi ondoren ohartu ziren euskararen existentziaz. 

Entzuna zuten Europan hainbat hizkuntza zeudela, baina estatu bakoitzarekin erreferentziazko 

hizkuntza bakarra zuten lotuta. Horregatik, gaur egungo bizilekura iritsitakoan espero ez zuten 

sorpresa batekin aurkitu ziren euskara deskubritutakoan. Are gehiago, Lee bera ere saiatu zen, 

Anabelen moduan, migratu aurretik bidaiarako eta hizkuntza berrirako lanak zertxobait 

aurreratzen, hizkuntza ikasten lehenago hasita; baina gogoratzen duenez, berak ez zuen 

euskararen berri eta gaztelaniako liburu bat erostera joan zen. Elkarrizketatuek, iritsi zirenean, 

kalean entzun zuten euskara lehenengo aldiz eta sarritan beren herrikideek eman zizkieten 

lehenengo azalpenak hizkuntzaren inguruan. 

[27] Oumar: Ni konturatu nintzen kanpora atera nintzenean eta jendea hitz egiten entzun nuenean. 

“Hostia”, pentsatu nuen. Eta gero “Ez, hori ez da espainiera. Espainiera behintzat, zera, 

gaztelania, ez da”. Ulertzen duzu? Eta nire ondoan zegoen tipo bati galdetu nion, herrikide bati, 

eta zera esan zidan… Ez zidan esan euskara deitzen zenik. Esan zidan: “Ez, beren hizkuntza 

propioa dute”. Ados? Eta zuzenean pentsatu nuen: “Orduan gu bezala da. Nik woloferaz hitz 

egiten dut eta nire dialekto propioa dut, ezta? Eta pentsatu nuen, “agian horregatik da”. Eta hortik 

aurrera ezagutzen hasi nintzen, eta lagunak egin nituenetik aurrera asko ikasi dut euskarari buruz. 

Bai. 

Lehenengo aldietan entzun zutenean iruditu zitzaiena deskribatzeko “arraroa” terminoa 

izan da erabilia bereziki. Hizkuntza berri bat dela adierazi da “arrarotasun” hori azaltzeko, 

azentu desberdina daukana eta soinu desberdinak erabiltzen dituena; hizkuntza erromantzeekin 

zeinen desberdina den ere azpimarratu da. Edozein kasutan, egon da egoera normaltzat hartu 

duenik ere: Bahisa ez zuen harritu hemen beste hizkuntza bat egoteak, edozein lekutara 

joandakoan bertako hizkuntza egoten dela iruditzen baitzaio. Era berean, euskararen lehenengo 

inpresioak erlatibizatzeko, interesgarria da aintzat hartzea Latinoamerikako hainbat emakumeri 

herrian entzun zuten gaztelania bera ere arraroa iruditu zitzaiela. 

Hasierako une horiek pasa eta errutina bat sortzen hasitakoan, ikusi dute beren inguru 

guztia zipriztintzen duela euskarak. Herriko ekintzak, ekimenak, zerbitzuak, komunikazioak, 

tabernetako informazioak… txoko guztietan ageri da. Ezin da ahaztu ikergai ditugun herri 

gehienak arnasguneak direla, eta beren ezaugarri nagusia euskara “jaun eta jabe” izatea da. 

Euskara herrian ikusten duten leku eta espazioetaz hitz egiten, hainbat elementu agertu dira. 

Batetik, seinaletika aipatu du Anabelek, bere herrian ba omen dagoelako ingelesez beharrean 

euskaraz idatzitako trafiko seinale bat. Puntualagoa den karteldegia ere euskaraz izaten dela 

adierazi da elkarrizketa batzuetan, udalerrian eta inguruetan izango diren ekimenez 

ohartarazten duena. Beste hainbatetan etxeetara gutun forman helarazten den informazioari 
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buruz hitz egin da: udala edota eskola bezalako instituzioetatik bidaltzen den informazioa bi 

hizkuntzetan iristeko aukera eskaini ohi zaie, euskaraz eta gaztelaniaz (behin edo behin euskara 

hutsean iritsi zaiela ere gogoratzen dute). Azkenik, herriko ekintza eta jarduerak beraiek ere 

euskaraz izaten dira; zentzu horretan, adibidez, Fatimak aipatzen zigun bera joan ohi den 

aerobik eta zumbako ikastaroak euskaraz direla. Beste kasu batzuetan, alternatibak bilatu dira 

jarduera euskaraz izan zedin baina gure elkarrizketatuekin ere komunikatzeko. Horren adibide 

da Pablok aipatutako kasu bat, udalak antolatutako bilera baten inguruan. Euskaraz egin zen 

bilera hura, eta berari itzultzaile bat jarri ziotela gogoratzen du (bera bakarrik zen itzulpena 

behar zuena). Herritik irtenda, inguruko beste zonaldeetan ere, non euskara ezagutza eta 

erabilera baxuagoak diren, gisa horretako nahasketak aipatu dira. Esaterako, Martaren haurrak 

institutuan sartu direnean ondoko udalerri handiago batean dagoen institutura eraman dituzte, 

beraiek bizi diren herrian ez dagoelako ikasketa maila hori. Martak ikusi du han bi guraso bilera 

antolatzen direla aldi berean, bat euskaraz eta bestea gaztelaniaz. 

Beraz, euskara nagusi da paisaia linguistikoan eta antolatutako ekintzetan. Baina herri 

hauetako bereizgarri nagusia ez da horretan zentratzen, baizik eta jende gehienaren tratua 

euskaraz izatean. Gure elkarrizketatuek ere sumatzen dute fenomeno hori, eta euskararen 

presentziaz hitz egiterakoan errepikatuena izan den faktorea eguneroko komunikazio egoeretan 

herrikideek euskara erabiltzen dutela izan da (maila mikrosozialari legokiokeena, edo 

norbanakoen arteko elkarrekintza). 

[28] Marta: Gabonetan, urte berrian, baserrian egoten gara lehengusu guztiekin, hogei bat elkartzen 

gara… Dagoeneko ohitu naiz, elkarrizketa horrela izaten da: euskara-gaztelania, euskara-

gaztelania. 

[29] Bikotea: Noski, nik nire seme-alabei zuzenean euskaraz hitz egiten diet. 

María: Euskaraz. 

Bikotea: Baina guztion arteko elkarrizketa bat denean, erderaz. 

María: Beno, ba hemen egon gara mahaian denbora guztian euskaraz hitz egiten. 

Bikotea: Bai, baina normalean, egon denean… 

María: Kasu askotan egon naiz euskarazko elkarrizketa luzeen artean. Eskiatzera joan ginenean. 

Eta haserretzen naiz. Baina, orokorrean, hemen elkarrizketaren bat izan dugunean, zuk 

normalean… 

Hurrengo atalean fenomeno horretan zentratuko gara, hots, eguneroko mintzamolde 

arrunta euskara izanda, elkarrizketatu ditugun pertsona horien inguruan sortzen diren egoerak, 

kudeaketak, balorazioak eta iritziak arakatzen. 
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4.4.2. Zer gertatzen da eguneroko mintzamolde arrunta 
euskaraz denean? 

 

Euskaldun elebakarren fenomenoa ia existitzen ez den arren, euskara gaitasun erlatiboari 

begiratuta euskal elebidunek pisu berezia hartzen dute aztertutako errealitate 

soziolinguistikoetan8. Aztergai diren guneetan pertsona batzuek gaitasun handiagoa dute 

euskaraz komunikatzeko gaztelaniaz baino. Gertakari horren jakitun dira gure elkarrizketatuak, 

eta argi gelditu zaie izan dituzten bizipen batzuetan. 

[30] Lee: Adineko bezero askok ez dakite gaztelaniaz gehiegi hitz egiten, euskaraz hitz egiten dute. 

Baina bezero askok laguntzen diete, gauza horietaz hitz egiten. Eta bai, bilatzen dituzte gauzak. 

Elkarrizketatzailea: Hau da, bezero batek besteari laguntzen dio. 

Lee: Bai. Eta, era berean, ez badakizu gaztelaniaz, pasilloan bilatu. 

Elkarrizketatzailea: Ez badakizu…? Ah, ez baldin badaki gaztelaniaz hitz egiten, bila hasten da. 

Lee: Bai. Beraiek, pasilloan, beren gauza bilatzen dute. 

Elkarrizketatzailea: Hau da, ez dute galdetzen eta listo. 

Lee: Bai. 

Elkarrizketatzailea: Eta nabaritzen duzu hemen jendeari gaztelaniaz hitz egitea kosta egiten 

zaiola batzuetan? 

Lee: Bai. 

Elkarrizketatzailea: Adineko jendeari? 

Lee: Bai, adinekoei, bai. Eta haurrei ere bai pixka bat, eh. Lehen, haur batek ez zekien gaztelaniaz 

hitz egiten. Euskara, eh. 

Normala dela hori gertatzea iruditzen zaie, ikusten baitute egunerokotasunean bizitza 

euskaraz egiten dutela espazio guztietan eta gaztelania ez dutela praktikatzen. Are gehiago, 

Oumarrek positibotzat baloratzen du, beren hizkuntza galdu ez duten seinale delako (gogoratu 

behar da bere aitak garrantzia berezia eman diola ideia horri eta bera ere serer hizkuntza 

mantendu nahian dabilela seme-alabekin). Maríak, inguruko pertsonek euskaraz hitz egiten 

duten egoerak gogoratzean, “pentsatzeko modua” euskaraz dutela adierazten zuen, eta euskaraz 

pentsatzen dutelako normaltzat ikusten du euskaraz hitz egitea lehenengo: 

                                                      
8 Euskara gaitasun erlatiboari dagozkion udalerrikako datuak ez ditugu eskuragarri. Edozein kasutan, lurralde 

mailako datuei erreparatuta, ikusten da Euskal Herriko eremu guztietan, elebidunen arteko multzorik txikiena dela 

euskal elebidunena (guztira %26, EAEko %27, Ipar Euskal Herriko %21 eta Nafarroa Garaiko %23), eta euskal 

elebidun gehien 65 urtetik gorako adin tartean dago (Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua, 2017: 13). 

Nafarroako 2018ko datuek gune soziolinguistiko bakoitzeko dauden desberdintasunak erakusten dizkigute, eta 

argi antzematen da euskaldunen portzentajea %80tik gora duten udalerrietan dagoela euskal elebidunen 

ehunekorik handiena: euskaldunen ia erdiak dira, %48,6 zehazki (Nafarroako Gobernua, 2020: 16). 
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[31] María: Nirekin lan egiten duen zaintzaileak, etxeak erakustera joan zitzaidanean udan ordezkatu 

egin behar nuelako, lehenengo euskaraz esaten zizkidan egin beharko nituen gauza guztiak. Eta 

gero begiratzen nion eta esaten nion: “Bada orain itzultzea tokatzen zaizu, erdia ulertu dizudalako 

[barre egiten dute]. Erdia ulertu dizut”. Eta berriro azaltzen zidan. Gaztelania oso gutxi 

daukalako. Baina pixkanaka-pixkanaka, esandako apurrarekin, ulertzen nion. Esaten nion: 

“Errazagoa izango da egiten baduzu, ikusiko dut eta ez dugu hitz egin beharrik”. Gehiago 

ulertuko dugulako elkar gaztelaniaz esaten saiatzen bazara baino hemen [burua seinalatzen du] 

ez daukazun zerbait. Izan ere, daukaten arazoa da batzuetan hitzak euskaraz badituztela baina ez 

dakite gaztelaniara itzultzen. Orduan, esaldia gelditzen da… Ez dakit zer esan nahi dizudan, baina 

badakit zer esan nahi dizudan. 

Euskaraz gaztelaniaz baino hobeto moldatzen diren pertsonen artean, bereziki 

nabarmendu dira adineko pertsonak. Are gehiago, adinekoen artean gaztelania gaitasun 

mugatua duten pertsonekin harremana izan dute gure elkarrizketatuek. Ezaugarri hori indartu 

ahal izan du zortzi pertsonek (zazpik normalean eta batek noizean behin) adinekoak zaintzen 

lan egiteak. Horrek euskara are eta gertuago izatea ekartzen die, eta komunikazioa bideratzeko 

moduen inguruan gehiago hausnartzea. Esaterako, Anabelek adinekoen egoitza batean egiten 

du lan, eta batzuetan adinduek hitz goxoak euskaraz esaten dizkiotela gogoratzen du 

samurtasunez. Edozein kasutan, gaztelaniaz komunikatzeko gaitasun mugatua ez da adinekoen 

artean soilik agertu, baita herriko gaztetxoen artean ere. Hala azaltzen zuen Leek bere dendara 

agertzen diren bezeroen artean. Bereziki gaztetxo baten kasua aipatu du, hasieran euskaraz 

soilik komunikatzen zena. Baina helduekin alderatuta desberdintasun nabarmen bat dute 

haurrek: bizi diren testuinguru soziolinguistikoaren eraginez lehen urteetan euskaraz 

komunikatzen dira eta gaztelaniaren ezagutza eta erabilera mugatuak dituzte, baina denboran 

aurrera egin ahala beren gaztelania gaitasunak hobetzeko aukera handia dute (ikasketengatik, 

herritik kanpora egiten dituzten mugimenduengatik, sortzen dituzten harreman berriengatik…). 

Horixe gertatu zen Leek aipatutako kasu honetan ere, eta gaur egun haur hark gaztelaniaz 

jarduteko arazorik ez duela azaltzen digu. 

Interesgarria da elkarrizketatuak testuinguru horietara sartutakoan eta beraiekin 

elkarrizketa bat hasitakoan zein dinamika gertatzen diren ikustea. Egoera eta esperientzia ugari 

deskribatu zaizkigu, oso aldagai desberdinak hartzen dituztenak beren baitan. Oro har, 

aztertutako kasuistikari begiratuta, esan daiteke ez dagoela euskal hiztunen aldetik erantzun 

bateratu edo patroi bakar bat; egoeraren, agenteen eta interlokutorearen arabera euskaldunen 

aldetik jokabide desberdinak adierazi dizkigute elkarrizketatuek. Ñabardura askoko continuum 

zabal batean kokatu dira jarrera desberdinak, harremana gaztelania hutsean eraiki dutenetatik 

hasita euskaraz hitz egiteko joerari mantentzen diotenetara arte. 
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Alde batean, herrian bizi diren euskaldunen aldetik jaso duten lehenengo erreakzio bat 

beraiek gaztelaniaz hitz egiten dutela ikusitakoan harremana gaztelaniaz sortu eta aurrera 

eramatea izan da, besterik gabe: 

[32] Pablo: Zaindu ditudan pertsona guztiek euskaraz hitz egiten zuten baina nirekin ez dut inoiz 

izan… Haiek nik hitz egiten diedan bezala hitz egiten didate eta listo. Inoiz, behintzat nik hitz 

egin behar diodan pertsona bat bada eta euskaraz hitz egiten badu ere, beno, niri ez, baina beti 

eskatzen didate: “Oye, esto…”. Baina gaztelaniaz. 

Elkarrizketatzailea: Ez dira saiatzen hitz batzuk euskaraz sartzen edo… 

Pablo: Ez, ez. 

[33] Ignacio: Kanpokoa zarela badakiten hemengo gehienek, bada, dagoeneko ezagutzen zaituzte, 

eta beraiekin hizketan hasten bazara, gaztelaniaz hitz egiten dizute zuzenean. Badakitelako 

kanpokoa zarela eta ez dakizula zer den euskara. 

Beste kasu batzuetan, komunikazioa gaztelaniaz garatu da baina euskaraz hitz egiten 

ikasi behar duela adieraziz edo horretara bultzatzeko adierazpenekin batera etorri da9: 

[34] Chiara: Hasieran ez nuen beharrik, nahikoa zelako ez nuela ulertzen esatea hizkuntzaz alda 

zezaten. Baina bai nabaritu dut alde handia [herri handiago batetik] hona etorritakoan, hemen 

kalean jendeak esaten zidalako: “Bai, baina ikasi behar duzu”. Lehenengo egunetik. Hori da 

gauza bat, kalera irten nintzen lehenengo egunetik errepikatzen didaten esaldi bat: “Ikasi egin 

behar duzu”. Ez da aukerakoa. Ikasi egin behar da. 

Hirugarren aukera moduan, solaskide euskaldunek  komunikazio egoera aprobetxatu 

dute euskaraz ez dakiten pertsonei euskararen nozio batzuk helarazteko. Alde batetik, 

hizkuntzaren inguruko informazioa izan daiteke, euskarari buruzko datu interesgarriak 

eskainiz; bestetik, egunerokotasunean erabilgarriak zaizkien hitz eta esamolde praktikoak 

irakasteko aprobetxatu dituzte egoera komunikatiboak. Fernandaren kasuan, euskaraz dituen 

ezagutza guztiak modu horretan jaso ditu: 

[35] Fernanda: Nagusiak eskarietan hitz bat edo beste euskaraz jartzen zidan, eta horrela joan nintzen 

ikasten. Pixkanaka-pixkanaka. Oso gutxi dakit, eh. Oso gutxi. Ulertu? Entzumena ohitu egiten 

zaizu. Azkenean, bizi zaren lekuan entzun eta ikusten duzuna da. Eta horrela ikasi nuen. Gerora 

eskari osoak idazten zituen euskaraz. Nik irakurtzen nituen, eta barregurea sortzen zidaten hitz 

askok. Esaten zidan: “Baina ez egin barre, ikasi”. Baina esaten zidan: “Baina bai, gauza hori eta 

hori eta ez dakit zer”. Saiatuz beti suabeagoa egiten, ulertzen didazu? Zeren nik esaten nuen: 

“Hau txinera bezala da, ez dut ikasiko” [barrez]. 

                                                      
9 Aipatzekoa da kasuren batean gisa horretako adierazpenak jaso izateak kontrako erreakzioa sortu duela. Hala 

adierazi du Josek, esaterako. Hasieratik hizkuntzen inguruan interes gutxi duen pertsona izan da eta entzun dituen 

gisa honetako komentarioek urte batzuetan euskara ikasteko gogo gutxiago eman ziotela adierazi digu. 
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Beraz, ikusten da euskaraz ez dakiten pertsonekin komunikatzeko orduan irizpide eta 

jarduteko modu desberdinak erabiltzen direla pertsona horiek sartzen diren testuinguru 

desberdinetan. Chiarak hausnartzen zuen aniztasun horren inguruan eta nola, egoera berdinaren 

aurrean, erreakzio desberdinak ikusten dituen herrikideen aldetik: 

[36] Chiara: [Gurasoen WhatsApp taldeak] Bi haurrenak ditugu. Bi talde, eta hor bai nabaritzen dela 

desberdintasuna. Zaharrenaren taldean euskaraz soilik hitz egiten da, ez baldin baduzu galdetzen: 

“Zer ari zara esaten?” eta gaztelaniaz erantzuten dizute. Eta beste taldean, gehienak gogoratzen 

dira ulertzen ez dugunekin, segituan mezua bi hizkuntzetan izaten da beti. Beti. Oso gutxitan… 

Edo agian, ez bada beharrezkoa nik ulertzea, euskaraz jarraituko du elkarrizketak. Baina guztiok 

ulertu behar badugu, orduan bai da… Mezua bi hizkuntzetan iristen da beti. Eta ez dakit zergatik 

[barrez]. Ez dakit zergatik. Urteak daramatzat taldean eta horrela da. Eta ez dakit. Ama batzuek 

bi taldeetan ditugu haurrak. 

Bestetik, aipatzekoa da beren gertuko harreman sareetan, sare trinko eta esanguratsuetan, 

euskara sartzen dela neurri batean. Hala, jatorri bereko pertsonekin dauden kasu batzuetan 

euskara ez da guztiz elementu arrotza eta noizean behin agertzen da beren komunikazio-

egoeretan ere. Bahisak ematen zuen adibide bat: normalean Pakistango lagunekin ibiltzen da, 

eta lagun horietako batzuk txikiak zirela iritsi ziren egungo udalerrira. Horregatik, eskolatik 

euskara ikasi dute, eta noizean behin lagunartean daudenean euskaraz ere zerbait sartzen da 

elkarrizketan, nahiz eta elkarrizketa guztia orokorrean urduz egiten duten, guztiek ondoen 

ezagutzen duten hizkuntza delako. 

Euskaraz ez dakien pertsona bat euskaraz dakiten pertsonekin elkarrekintzan jarritakoan 

zer gertatzen den aztertu dugun arren, azpimarratzekoa da beste hainbat ikerketek erakusten 

duten moduan (Albizu Lizaso eta Arana Arexolabeiba, 2016) honakoa ez dela inondik inora 

udalerri euskaldun eta arnasguneetan eguneroko mintzamolde arruntean euskararen erabilera 

beherantz joateko arrazoi nagusia. Bestelako hamaika faktore daude: hizkuntzen prestigioak 

eta balioak, euskaraz jakin arren hitz egiteko hainbeste ohitura ez duten pertsonen presentzia, 

hiztunen kontzientzia eta sentsibilizazio auziak… eta eskuartean duguna elementu bat gehiago 

besterik ez da. Hizkuntza-praktikak zein hizkuntzetan egiten diren bestelako aldagai ugarik 

eraginda daude, aztergai ditugun subjektuak tarteko izanda ere. Ildo horretan, argigarria da 

Josek egiten duen analisia bera ibiltzen den aisialdi espazioaren inguruan, bertako kideek bi 

hizkuntzak nahasten dituztela ikusten baitu, bera tarteko izan edo ez: 

[37] Jose: Leku askotako jendea zegoen, eta beraz bi hizkuntzak hitz egiten ziren. Euskara eta 

gaztelania. Garai haietan, patinarekin elkartzen ginenean, eh, denek zekiten euskaraz eta denek 

zekiten gaztelaniaz. Beraz, ez dakit, zen zerbait… Saltsa-maltsa bat. Lehenengo bururatzen 

zitzaien moduan hitz egiten zuten. 
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4.4.3. Euskarazko egoeren aurreko inpresioak 
 

Alde batetik, orain arte ikusi dugun moduan, euskaraz ez dakiten pertsonekin zuzenean 

hitz egiterakoan erabiltzen diren estrategiak daude. Halaber, batzuetan pertsona horiek 

euskaraz gauzatzen diren elkarrekintza baten erdian topatzen dute beren burua. Hau da, sarritan 

adierazi digute beraiek tarteko egonda ere euskaraz diren elkarrizketak bizi izan dituztela, beste 

partaide guztiek euskaraz badakitelako eta euskaraz hitz egiteko ohitura dutelako. Egoera 

horren aurrean hartzen dituzten jokamoldeak, dituzten iritziak eta inpresioak aipatuko ditugu 

segidan. 

Euskaraz diren elkarrizketen aurrean, aipatzekoa da erreakzio bat honakoa izan dela: 

elkarrizketak hala segi dezan nahi izatea, nahiz eta elkarrizketatua tarteko egon. 

[38] Oumar: Hor gaude [kuadrilla] barbakoa egiten, momentu batzuetan denek euskaraz hitz egiten 

dute, ezta? Konfiantza asko dugu, eta orduan ni hasten naiz esaten: “Aizue, hostia, kontuan izan 

beharko duzue hemen afrikar bat ere badagoela, ezta?” [broma tonuan esaten du]. Eta mundu 

guztiak barre egiten du. [...] Joan egiten zaie. Eta normala da. Gauzak diren bezala errespetatu 

behar dira. Izan ere, ni Senegalen banago, nire aitarekin, ez dut gure hizkuntza ez den besterik 

erabiltzen. Ezta? Jola bakarrik. Bai. Aitarekin edo izebarekin hitz egiten ari banaiz, eta zu ondoan 

bazaude, agian pasa egiten zait, ezta? Eta horregatik, lagunei, parrilada egiten ari garenean… 

Denak mahaian daudenean euskaraz hasiko dira halako batean, bat eta bestea, eta momentu bat 

iristen da ni mahaian jartzen naizena: “Aizue, hostia, zer? Ahaztu egin al zaizue tipo afrikar bat 

dagoela hemen?”. “La hostia, Oumar, ikasi egin behar duzu!” eta bat eta bestea. Katxondeoan, 

baina besterik gabe. [...] Gainera, gainera, gehien apreziatzen dudana egiten dute: batzuetan 

euskaraz hitz egiten dute elkarren artean, eta gero zuri kontatzen dizute. “Aizu, Oumar, hau eta 

bestea ari nintzen esaten”. Eta nik “Ez, lasai, lasai. Zertarako…?”. “Beno, jakin dezazun zertaz 

ari nintzen hizketan”. Baina ez… Eta listo. Nik ulertzen diet, euskara delako lehenengo ateratzen 

zaiena. 

[39] Jose: Askotan esan izan diet: “Hitz egin lasai asko zuen hizkuntzan, moldatuko naiz”. Eta 

bestela, nahi duzuena egin. Eta gaztelaniaz hitz egiten baldin badute hala egin nahi dutelako, 

agian gaztelaniara pasatzen direlako, edo euskaraz jarraitzen dute bestela ez nagoelako beraien 

ondoan, bada gaztelaniaz hitz egin nahi dutelako izango da. Eta euskaraz hitz egin nahi badute 

eta ni zirkuluan banago, bada euskaraz ere hitz egiten dute. 

Azken iruzkin horren haritik, interesgarria da gogoetatzea eraginaren kontzientziari 

buruz. Hau da, kontziente al diren kasu batzuetan eta zein punturaino euskaraz diharduten 

sareetan izan dezaketen eraginaz. Ideia hau herriko bikotea duten bi pertsonen elkarrizketetan 

agertu da. Ikusi dugunez, Josek aipamena egin dio bere elkarrizketan eta Maríaren kasuan ere 

izan zen eztabaidarako tartea gai horri lotuta: 
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[40] María: Ondo moldatu naiz, eh. Moldatu naiz. Bereziki, printzipioz guztiek ulertzen dutelako. 

Eta ia guztiek… Ez dakienak ez dizu erantzungo; baina ia guztiek hitz egiten dizute… Ez dut 

uste ezta ere, eh, nire hitz egiteko moduak, izorra… Gehiegi aldatzen duenik beraiek direna, 

ulertzen duzu? 

Elkarrizketatzailea: [Herria]? 

María: [Herria], bai. Herria bera. Beraiek jarraitzen dute beren… Ez da ezer aldatzen. 

Bikotea: Bai aldatzen da. 

María: Nik ez dut ezer aldatu, esan nahi dut, hemen nagoenetik, herri honetan. 

Bikotea: Beno, gu, adibidez, ohituta gaude Anderrekin eta kuadrillarekin euskaraz hitz egitera 

inguruan. Euskaraz hitz egiten ez duen norbait badago, gu egokitzen gara erdaraz hitz egitera. 

María: Ah, baina beno, hori aldaketa light bat da, arina. 

Bera egon edo ez inguruko jokabideak ez aldatzeko lehenengo jarrera horren aurrean, 

bigarren posizio bat ere ikusi da elkarrizketetan. Bigarren ikuspuntu hori bereziki lotuta agertu 

da elkarrizketatuari zuzenean eragiten dioten edo interesatzen zaizkion gaien inguruko 

komunikazio-egoerekin, hala nola eskolako kontuekin eta laneko gaiekin. Kasu honetan, 

gaztelaniaz hitz egitera pasa beharrean euskaraz hitz egiten jarraitzea errespetu falta moduan 

ulertzen dute, eta egoera jakin batzuetan gaizki sentitu direla gogoratzen dute. 

Pertsona zehatz batzuekin edukitako binakako elkarrizketa informaletan izandako gisa 

horretako bizipenak aipatu dizkigute elkarrizketatu batzuk, zehazki Maríak eta Fernandak. 

Hala ere, interesgarria da banakako egoera informal horiei dagokienez biek azpimarratzen 

dutela egoera horiek ez zaizkiela problematikoak iruditzen, eta ez dute jarrera kritikorik 

agertzen; aitzitik, egoera horiek euskaraz izatea justifikatu egiten dute beren diskurtsoetan. 

Maríak gogoratzen du hasieran egoera arraroak egiten zitzaizkola, ez zuela ulertzen zergatik ez 

zitzaion gaztelaniaz egiten eta hasieran errespetu falta gisa ulertzen zuela, baina denborarekin 

interpretatu du jendearen izateko moduarekin dagoela lotuta eta euskaraz pentsatzen dutelako 

gertatzen dela: “ez du edukazioarekin loturarik, baizik eta beren izateko moduarekin du lotura. 

Euskaraz pentsatzen badute, ezin dute gaztelaniaz hitz egin.” [41]. Fernandak ere ezagutu ditu 

euskaraz hitz egiten dioten pertsonak: bereziki tabernan lan egiten zuen garaian euskaraz 

zuzentzen zitzaizkion bezeroak azpimarratu ditu, modu horretan euskara pixkanaka ulertzen 

joango zen asmotan. Hala baloratzen zituen egoera horiek: “Pixka bat gaizki sentiarazten 

zaituzte egoera horiek, baina azkenean arrazoia ematen diezu. Beren herrialdean daudelako. 

Eta niregana etortzen bazara, zu nire etxera baldin bazatoz, aizu, nire arauen arabera 

funtzionatu behar duzu.” [42] 
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Era berean, egoera formalagoetan gertatutako esperientzia batzuk ere aipatu dituzte beste 

elkarrizketatu batzuek, eta kasu hauetan ez dute halako jarrera ulerkorrik agertu. Interesgarria 

izan daiteke sakonago aztertzeko hipotesi moduan ea egituratutako praktika eta jardueretan 

gisa honetako kudeaketa linguistikoen inguruko jarrerak gogortzen diren eta egoera 

informaletan ez den halako problematizaziorik gertatzen. 

Batetik, haurrak dituzten pertsona batzuek guraso bilerak eta gurasoen komunikaziorako 

kanalak ekarri dituzte gogora gai horietaz hitz egiterakoan Fernandak, Florrek, Nataliak eta 

Martak. Azken honek azaltzen zuen bere eskolan bilerak euskaraz direla eta nahi duenak 

itzulpen zerbitzua eska dezakeela; metodologia hori hartu zenetik eskolan, ez da bilera batera 

ere agertu. Fernandak eta Nataliak gurasoen WhatsApp taldeak ekarri dituzte gogora. 

Dirudienez, Nataliaren kasuan, elkarrizketak euskaraz izaten dira talde orokorrean eta berari 

aparte bidaltzen diote informazioa gaztelaniaz. Sentitzen duena deskribatzeko “diskriminatua” 

hitza erabili du. Fernandak ere taldeak euskaraz funtzionatzen duela dio, eta saiatzen dela 

esaten dena ulertzen. Hala ere batzuetan “pixka bat haserretzen dela” dio, bera bertan dagoela 

jakinda ea zergatik ez duten euskaraz hitz egiten. Florrek ere adierazten du bilerak euskaraz 

egin izan direla eta gaztelaniaz laburpen bat egiten dela. Nahiz eta orain euskaraz ikasten ari 

den eta gero eta hobeto ulertzen dituen bertan esandakoak, ez dela berdina baloratzen du. 

Martak bera guraso taldearen ordezkari gisa joan zen bilera zehatz bateko pasadizo bat azaldu 

digu: 

[43] Marta: Neska batek [...] dena euskaraz esan zuen, baina nik pasa behar nuen informazioa 

batzordera. Horregatik, eskatu nion mesedez gero esateko. Eta berak euskaraz jarraitu zuen, 

bilerak euskaraz jarraitu zuen, eta nik eserita itxaron nuen. [...] Gero, eskailerak jaisterakoan, 

esan zidan: “Ai, barkatu”, esaten dit. “Baina ulertu behar duzu nik euskaraz hitz egin behar dudala 

nire hizkuntza defendatu behar dudalako”. Eta erantzun nion ez dudala ezer bere hizkuntzaren 

kontra, alderantziz, nire haurrak bere hizkuntzan ikasten ari direla, baina egiten ari zena zela… 

Barkatu adierazteko modua, baina niri putakeria bat egitea. Zeren euskaraz hitz egin daiteke 

lehenengo eta gero gaztelaniaz, normalean egiten den bezala. Baina ez da defendatzen… Ni ez 

nengoen hor, ez dakit, ea ni joan eta zerbait ulertzen dudan. Ni nintzen eguerdiko ordubatean 

egon zitekeen bakarra, eta adibidez, horrek bai mindu ninduela. Nik ez nuelako defendatu behar, 

ez nintzen erasotzera joan. Ez… Uste dut hizkuntzak jakitearen gauzarik politena elkarrekin 

komunikatzea dela. Nire ustez, eh. Nire… Baina beno, errespetatzen dut bere… Bere momentuan 

esan nion: “Begira, zure iritzia errespetatzen dut, baina ulertuko duzun moduan ez nago ados, 

zeren…”. Une horretan, sentitzen nuenaren arabera jokatu izan banu, altxa eta joan egingo 

nintzen. Zeren… Momentu horretan erabat lekuz kanpo sentitu nintzen. 
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Guraso taldeekin lotutako egoerez gain, laneko egoerak edota herrian egin diren 

bestelako ekimenak ere aipatu dira. Ariadnaren esanetan, herriko bilera batzuetara gonbidatu 

dituzte emakume migratzaileen taldekideak. Bilerak euskaraz izaten dira eta itzultzaile bat 

jartzen diete euskaraz ulertzen ez dutenek jarrai dezaten. Ez zaio hartutako metodologia gehiegi 

gustatzen, uste duelako itzultzaileak esandakoaren zati bat soilik itzultzen duela eta informazio 

asko ez zaiela iristen. Egoera nahiko harrigarria egin zitzaiola adierazten du. Nataliak 

migratzaileen eguneko dokumentala ekarri du gogora baita ere: euskaraz omen zegoen eta ez 

zegoela azpititulatuta zehazten du, barrez. 

Egoera horien aurreko balorazio negatiboek eta jarrera kritikoek oinarrian iritzi bat dute 

abiapuntu: hizkuntzen helburua komunikatzea delako ideia, eta hori dela bermatu behar den 

printzipio nagusia edo bakarra. Modouk laneko hizkuntzen kudeaketaz hitz egiten zigun, 

gaztelania eta euskara erabiltzen direla azalduz eta berari euskaraz hitz egitea ez zaiola 

gustatzen. Bi hizkuntzetan azalpenak ematea denbora galtzea dela baloratzen du, esan bezala, 

hizkuntzen helburua komunikatzea delako: 

[44] Modou: Arduradun berriak egiten duena gustatzen zait. Euskalduna da, baina jendearekin 

dagoenean, berdin du euskalduna zaren, afrikarra, frantsesa, edozer, gaztelaniaz hitz egingo da. 

[...] Bizitza ezagutzea da. Herrialde batetik bazatoz, ez dakizu hizkuntza, baina hitz egin 

diezadakezu lasai asko ulertzeko moduan. Beste pertsona bat ere tartean badago eta ulertu nahi 

badu zertaz ari garen hizketan, denok ulertzen duguna erabiliko dut. Nik bizitza horrela hartzen 

dut. Lanean, nire herrialdeko jendearekin hitz egiten hasten banaiz eta beste norbait baldin 

badator ez duena ulertzen baina gaztelaniaz bai, gaztelania erabiliko dut. [...] [Euskaraz hitz 

egiten dutenek] amaitzen dutenean, tontakeriak esaten hasten zaizkizu, “honetaz eta hartaz hitz 

egin dugu”. Zertarako? Hori egin zidan behin lankide batek. Euskaraz hitz egin ondoren… “Oso 

gaizki egin duzu” esan nion. 

Elkarrizketatzailea: Eta zer esan zizun? 

Modou: “Ez, hemen euskalduna, badakit gaizki egin dudala, baina euskaraz hitz egitera ohituta 

nago, nire lagunekin beti euskaraz egiten dut…”. Lagunekin bai, baina hau lana da. Lana da. [...] 

Nik bizitza horrela hartzen dut. Eta ulertu behar da hemen bakoitzak bere hizkuntza duela eta 

nahi duena egiten duela, baina era berean besteekin baldin bazaude, dena konpartitu behar da. 

Martak ere antzerako iritzi bat adierazten zuen: 

[45] Marta: Hizkuntza bat jakitea oso garrantzitsua dela uste dut, baina komunikatzeak izan behar 

du helburua. Zu baldin bazatoz eta baldin badakizu euskaraz oso gutxi dakidala, gaztelaniaz 

bakarrik, eta alemanieraz hitz egiten hasten bazara gaztelaniaz jakinda… Iruditzen zait ez garela 

ulertuko. Uste dut helburuak izan behar duela… Elkar ulertzea izan beharko luke. Ez dut uste 

hizkuntza bat iraintzea edo erasotzea denik ez jakitea. 
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4.4.4. Estrategiak 
 

Euskarazko elkarrizketen aurrean jarrera desberdinak daude eta, eztabaidak eta iritzi 

anitzak sortzen dira. Edozein kasutan, jarrera nagusia inguruko hizkuntza-praktiketan eraginik 

ez izateko desira da, edo testuinguruko pertsonek hizkuntzez aldatu beharrik ez izatea beraiek 

tarteko egoteagatik. Asmo horretatik abiatuta, pertsona horiek euskarazko informazio eta 

komunikazioak kudeatzeko estrategia batzuk garatu dituzte, kasu batzuetan errepikatu egin 

direnak gainera. Interesgarria da estrategia horiei erreparatzea, elkarrizketatuek dioten moduan, 

euskarazko egoeretan hizkuntza jakin gabe moldatzeko moduak eskaintzen dituztelako. 

Segidan jasoko ditugu aipatu dizkiguten estrategia nagusiak: deskonektatzea, inguruko 

pertsonak itzultzaile gisa aktibatzea, imitazioa eta interneteko itzultzaileak. 

Alde batetik, intereseko elkarrizketak ez direla identifikatutakoan “deskonektatzeko 

gaitasuna” garatu dutela aipatu da. Hau da, beren inguruan gertatzen diren eta beraiek 

inplikatzen ez dituzten elkarrizketak direnetan, ingurukoak zer esaten ari diren ulertzeko 

saiakera frustratuak eta hizkuntza auziak tarteko sartu beharrean, beren gauzetan pentsatzen 

jartzea egoera kudeatzeko modu bat dela adierazi da: 

[46] Bikotea: Beno, deskonektatzeko gaitasuna daukazu interesik ez duzunean, eta hori, 

elkarrizketatik deskonektatzen duzu. Bai. 

María: Hori da. Bai, horrela ikasi nuen. Azkenean, deseroso sentitzen zaren alde hori, beraiek 

bilera batean jartzen zaituztenean… Deskonektatu eta beste alde batera begiratzen edo beste 

zerbaitetan pentsatzen ikasten duzu. Zeren ez da kontua aldiro elkarrizketa aldatzea zuk ez 

duzulako ulertzen. Elkarrizketa hori baldin baduzue, eduki lasai, ni beste gauza batzuk pentsatzen 

galduko naiz [barrez]. [...] Eta beraiek beraienera doaz eta ni nirera, ulertzen duzu? Eta inor 

deseroso ez sentitzeko modu bat da, jarraitzen dutelako… Bakoitzak nahi duena egiten dugu 

zentzu horretan. 

Baina elkarrizketetatik noiz alde egin edo atentziorik ez jarri jakitea ez da, bere horretan, 

komunikazioa ahalbidetzeari begirako teknika oso eraginkorra. Parte hartu nahi duten 

elkarrizketa bat agertu zaienean, bestelako estrategia batzuk erabili dituzte. Lehenengo aukera, 

inguruan dituzten eta euskaraz badakiten pertsonen bidez beren ideiak euskaraz azaltzea izan 

da. Aurrez aurreko eta uneko elkartrukeak ez diren kasuetan aipatu dira bereziki “euskal 

itzultzaileak”, txataren edo idatzizko edukien bidezko informazio elkartrukeetarako. Esaterako, 

Anabelek adierazten zuen laguntza eskatu ohi diela gurasoei, bizilagunei edo lagunei, ulertu 

nahi duen idatzizko informazioari argazkia atera eta WhatsApparen bidez zer esan nahi duen 

galdetuta. Alhaji ere horrela informatu da herriko agendaz: 
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[47] Alhaji: Galdetu egiten nuen: “Eta hori zer da?”. Zeren hemen izan dira manifestazioak, 

pentsionistak, presoak… Horrelako kontuak. Kartzelan dagoen jendea, horrelako gauzak. 

Kartelak ikusten ditudanean, irakurri eta galdetu egiten dut: “Kartel hau zer da?”. -“Hori, 

pentsionistak”. [...] Adibidez, orain badakit astelehenero manifestazio bat dagoela hamabietan, 

pentsionistena. Eta ostiral arratsaldeetan presoena. 

Eskolako gaiez informatzeko edo eskolako lanak egiten laguntzeko ere erabili dira 

inguruko konfiantzazko pertsonak. Martak adierazten du eskolako bileretan ezagunen ondoan 

esertzen dela elkarrizketaren nondik norakoak azal diezazkioten. Bestetik, Fatimak gogoratzen 

du haurrei etxeko lanak egiten nola lagundu pentsatzean kezka pixka bat zuela hasieran, baina 

bizilagunen laguntzari esker inongo arazorik ez duela izan. Laneko egoera batzuk ere gisa 

horretara kudeatu dituzte, eskura zituzten pertsonak itzultzaile moduan erabilita, bereziki 

euskaraz moldatzen ez diren pertsonak zaintzen diharduten elkarrizketatuen kasuan. Adibidez, 

Dianak gaztelaniaz oso ondo moldatzen ez zen adineko emakume bat zaintzen zuen, eta 

emakumearen alabaren bidez hitz egiten zutela berarekin gogoratzen du. Hala deskribatzen du 

lan banaketa: “Bazeuden ulertzen ez genizkion gauzak, eta orduan alabak itzuli egiten zizkion. 

Bai, itzuli egiten zion. Eta guk, ba zaindu egiten genuen” [48]. Lagunen arteko elkarrizketak 

kudeatzeko ere erabili izan da baliabide hau, Maríak kontatzen duen pasadizo honetan argi 

gelditzen den moduan: 

[49] María: Aurrekoan [lagun batek] euskaraz idatzi zidan: “Enpresako bazkaria daukagu”. 

Euskaraz. Eta behean jarri zidan: “Si no entiendes, te traduzco”. Klasekide bat bilatu nuen eta 

esan nion: “Zer jartzen du hemen?”, eta esan zidan “Ba bazkaria daukazula egun honetan”. Eta 

esan nion: “Esaiozu, euskaraz, baietz” [barre egiten dute]. 

Elkarrizetatzailea: Zer iruditu zitzaion [lagunari]? 

María: Hura pozez txoratzen! “Oso ondo!” esan zidan. Eta esan nuen: “Ba listo. Hala, pozik 

gelditu zara [barrez]. Zertarako eskatuko dizut gaztelaniara itzultzeko? Bilatuko dut norbait eta 

euskaraz erantzungo dizut.” Beretzat garrantzitsua denez, gustatzen zaionez, ba niri ez zait 

inporta. Ez nuen arrastorik zer idazten ari zen, baina esan nion [lagundu zionari]: “orain idatzi 

baietz, joango naizela”. 

Egoera horiek gure elkarrizketatuei euskaraz komunikatzea ahalbidetzeaz gain, 

hizkuntza elkartrukeak egiteko ere balio izan diete batzuetan eta beren hizkuntzen inguruko 

ezagutzak partekatzeko sare trinko eta esanguratsuko kideekin. Oumarrek bere lagun bati 

galdetzen dizkio euskarazko hitzak, eta aldi berean lagunak Oumarri Senegalen nola esaten 

diren galdetzen diola adierazten digu. 
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Hirugarren baliabide bat hitzezkoa ez den komunikazioa erabiltzea da, nagusiki mimika 

eta imitazioan oinarrituta. Fatimak adierazi du teknika horretara jotzen duela herrian parte 

hartzen duen ekintzetan. Zumba eta aerobikeko ikastaroetara joaten da, eta klaseak euskaraz 

izaten dira. Berak oinarrizko euskara ezagutza badu, zenbakiak-eta badakizki, eta hortik aurrera 

beste kideek egiten dutena imitazioz errepikatuz jarraitzen ditu saioak. Antzerako estrategiak 

erabiltzen ditu Chiarak herriko kartelak ulertzeko: oinarrizko hitzez gain, karteletako zenbakiak 

eta irudiak kontuan hartuta orientatzen da zein jarduera mota den ulertzeko. 

Azkenik, sarritan aipatu dute interneteko itzultzaile automatikoak erabiltzen dituztela 

idatzizko informazioak ulertzeko (kasuren batean, paperezko hiztegia ere erosi da). 

Orientatzeko balio diela azaltzen dute, nahiz eta sarritan okerreko itzulpenak izan direla 

antzeman duten. Google-ko itzulpenak dira aipatuenak, eta egoera oso desberdinetan erabili 

dituzte gure elkarrizketatuek: herriko aldizkaria ulertzeko (iragarki laburrak aipatu dira 

bereziki), kaleko kartelak itzultzeko mugikorraren bidez, edota adinekoekin lana egiterakoan 

elkarren artean komunikatzeko bide moduan: 

[50] Elkarrizketatzailea: Eta lehen komentatzen zenuen, adinekoekin lanean, ulertzen zaituztela, 

baina gero adierazteko? 

María: Ez, ez. 

Elkarrizketatzailea: Orduan nola da zuen komunikazioa? 

María: Ba berak ez baldin badaki niri esaten… Adibidez, aitona bati kostatzen zaio gehien. Zeren 

besteari hitz batzuk aldatzen dizkiot eta lortzen dut ulertzea. Batzuetan mugikorrarekin joaten 

naiz, eta hitzen bat esaten badu, bilatu egiten dut. Zeren gizona, bestela, oso urduri jartzen hasten 

da ez badu lortzen gaztelaniaz esatea, ez dakielako. Eta nik ezin diot ulertu. “Esan, esan”, eta 

idatzi egiten dut. Horrela antzematen dut gutxi gorabehera zer esan nahi didan. Edo batzuetan 

beste zaintzaileari deitzen diot eta “berarekin jarriko zaitut eta itzuli zer esaten duen. Zerbait esan 

nahi dit, baina ez dut ulertzen”. Baina gutxi gorabehera, ez dakit, guztiekin… Ia adineko guztiek 

dakite erderaz. Ulertzen dute erderaz. 
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4.4.5. Umeak eta hizkuntzak 
 

Haurrak faktore esanguratsua dela ikusi da elkarrizketatuak euskara gerturatzeko, bai 

beren zirkuluetan  eta etxean euskara sartzen delako eta baita hizkuntza ikasteko motibazio 

iturri izan daitezkeelako ere (Amorrortu, Ortega, Idiazabal eta Barreña, 2009: 287). Hala ere, 

planteamendu hori gaztetxoak diren haurrei aplikatzen zaie, ez hainbeste nerabezaroan edo 

gaztaroan sartzen ari direnei. Atal honetan, beraz, derrigorrezko hezkuntza amaitu aurreko 

adina duten gaztetxoek hizkuntzaren inguruan sortzen dituzten dinamikak, beharrak eta egoera 

zehatzak hartuko ditugu kontuan, hizkuntzaren inguruko hainbat kudeaketaren abiapuntu izan 

baitaitezke. Umeek ikasten dituzten eta irakasten zaizkien hizkuntzak landuko ditugu 

lehenengo, baita beren praktikak ere, eta bereziki erreparatuko zaio eskolaren inguruan 

gertatzen  diren fenomenoei, beti ere gure elkarrizketatuei eragiten dieten faktore moduan 

ulertuta. 

Haurrez eta hizkuntzez hitz egiterakoan, aipagarria da elkarrizketatu guztiek zeinen 

garrantzitsua baloratu duten beren jatorrizko herrialdean gertuko harreman-sarean erabiltzen 

duten hizkuntza, beren lehen hizkuntza, haurrei transmititzea. Bi arrazoi nagusiren bidez 

justifikatu dute hautu hori: batetik, ez dute nahi galtzerik beren jatorriarekin duten lotura. 

[51] Bahisa: Ez dezan ahaztu. Bai. Nahiko nukeen maila… Ez dut nahi hemengoa galtzerik, eta ezta 

hangoa ere. Berdin. [...] Ez dezan ahaztu nondik datorren eta zein den, bere familia. Ulertzen 

duzu? Hori. 

[52] Oumar: Txikienari, hemen dagoenari, denetik hitz egiten diot, ezta? Gaztelania, batzuetan 

wolofera, besteetan jola, gurea, bai. Haurtzaindegian hori esan ziguten: “Zuek lasai hitz egin zuen 

hizkuntza etxean, haurtzaindegian ikasiko du”. Hori ziur. 

Balio integratzaile bat izango litzateke hori, hizkuntza-talde jakin bateko parte izateko 

balio izatearekin lotuta dagoelako eta talde identitatearentzat garrantzitsua delako (Amorrortu, 

Ortega, Idiazabal eta Barreña, 2009: 35). Baina praktikoa ere ikusten dute beren jatorrizko 

herrialdean hitz egiten duten hizkuntza hitz egitea, balio instrumentalen eremuan sartuko 

litzatekeena, beren herrikideekin komunikatzeko modua eskaintzen dielako: 

[53] Fatima: Nik beti hitz egin diet arabieraz pena ematen didalako aiton-amonengana joandakoan 

ezin komunikatu izateak, oso tristea da. Ez bakarrik guregatik. [...] [Arabiera] Beraien kideekin 

komunikatzeko modu bat da. Nik hitz egin dezaket gaztelaniaz, baina nirekin urte osoan bizi den 

semeari ez badiot arabieraz irakasten aiton-amonekin eta izeba-osabekin komunikatu ahal 

izateko, nork irakatsiko dio? Nire betebeharra da. Zuk ezin duzu urte osoan gaztelaniaz hitz egin 

semearekin eta gero pentsatu hilabete batean aitonarekin arabieraz hitz egiten hasiko dela. 



74 
 

Herrikideekin komunikatzeko beharrezkoa izateaz gain, etorkizunean lanerako ere 

interesgarria izango zaiela hizkuntza gehiago jakitea baloratzen dute: 

[54] Chiara: Ez dut galtzerik nahi. Orain, momentu honetan, familiarekin hitz egiteko behar dute, 

lehengusuarekin hitz egiteko, ulertzeko. Orduan, oraingoz, ez da lan kontu bat. Lanerako, 

etorkizunerako esan nahi dut; baina gaur egun hala eta guztiz ere nire ustez oso erabilgarria zaie. 

Hara goazenean, imajinatu, tontakeria bat da, baina kalean galdu egiten direla eta ez dakitela 

esaten galdu egin direnik, zein den beren izena, nongoak diren. Oso garrantzitsua da hori esaten 

jakitea, doazen lekura doazela. 

Eta haurrek, beste hizkuntzekin batera, etxean irakasten zaiena ere jasotzen dutela 

baieztatzen dute, haur eleanitzak bihurtuz hala. Batzuetan hizkuntzen arteko ezaugarriak 

nahasten direla adierazi da, eta emaitza deigarria zaie gure elkarrizketatuei. Fatima eta bere 

gizona Marokoko bi zonaldetakoak dira eta hizkera desberdinak dituzte; horri euskararen 

aldagaia gehituta, Fatimak barrez adierazten digu bere semeek arabieraz oso ahoskera berezia 

dutela. Era berean, Anabelen semeak errefortzua izan zuen eskolan “erre” soinua desberdin 

egiten zuelako, gurasoek egiten duten moduan. 

Haurrek euskara ere ikasten dute, eta gure elkarrizketatuek garrantzia handia eman diote 

bigarren aspektu horri. Martak azaltzen duenez, bizi diren lekuan garrantzitsua ikusten du 

euskara jakitea lagunei begira, herrian integratzeko, eta baita, Martaren hitzak erabiliz, “beren 

garapenerako ere”. Zentzu horretan, Fatimak ere ikusten dio balio integratzaile argia, bere 

semeei “nonbaitekoak” izateko laguntzen dien oinarrizko elementu gisa ikusten baitu: 

[55] Fatima: Pozten naiz lagunak dituztelako eta, benetan, bertako beste edozein haur bezalakoak 

sentitzen direlako. Zeren, azkenean, ez dira Marokokoak. Banuen beldur hori, hemen eta han, 

bietan immigranteak sentituko ote ziren. 

Euskaraz ondo egitea nahi dutelako, hainbat elkarrizketatuk aktiboki bilatu dute beren 

haurrei edo bilobei euskaraz egitea eremu desberdinetan. Esaterako, Pablok esaten digu 

ingurukoei adierazi diela bilobari euskaraz egiteko mesedez; eta Fernandak bere seme-alabei 

etxean euskaraz egiteko eskatu die, alaba gazteenak euskaraz erraztasuna lor dezan: 

[56] Fernanda: Nire alabari aitak portugesez hitz egiten zion eta nik gaztelaniaz, eta eskolan 

euskaraz. Orduan, galdu egiten zen. Eta euskara saihesten zuen pixka bat. Hiru ziren, ingelesa 

ikasteaz gain. Orduan, esan ziguten euskaraz hitz egingo zen guneak bilatzeko beretzat. Eta 

lagunen artean, baita ere, erlaxatu egiten dira eta gaztelaniaz hitz egiten dute. Horregatik, hauei 

esaten diet: “Saiatu txikiarekin euskaraz hitz egiten”. Gutxi gorabehera badakit zertaz ari diren 

eta lasai nago. Batzuetan, euskaraz errieta eta dena egiten diote, baina bai. Bai, bai, bai. 
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Umeek hizkuntza ugari ikastea oso garrantzitsua eta positiboa ikusten dute, baina era 

berean aniztasun hori guztia kudeatu behar dela adierazi da eta hizkuntza aniztasunaren 

berezitasunez kontziente izan: 

[57] Chiara: Orain, parterik zailena alabarena da, euskaraz idazten ikasten ari delako baina ez ditu 

z, d, tx, tz… soinuak bereizten. Ez du ulertzen, eta etxeko lanak gaztelaniaz egiten dituenean ere, 

nahiz eta errazagoa zaion, “k”-ren bat jartzen du “c” jarri beharrean. Normala, haur guztiei 

gertatuko zaien moduan. Saiatzen naiz italieraz ez dezan idatzi oraindik, ez nahasteko, baina 

italieraz idatzi nahi badu zerbait esaten diot nola den. [...] Noski, zerbait falta da. Euskara hogeita 

lau orduz ez edukitzea, nabaritzen da. [...] Zuk familian janariaz hitz egiten baduzu, imajinatu, 

janariaz hizkuntza batean edo bitan hitz egiten duzu, eta ez duzu beste hizkuntzetan ezagutzen. 

Eta ez bazoaz ikastolako jangelara, ezin duzu jakin han nola deitzen dioten piperrari. Esan nahi 

dut, ez baduzu beste giro batean eta beste egoera batzuetan erabiltzen, ezin duzu hiztegia jakin. 

Oso normala da. 

Hala, haur horien praktiketan hizkuntza aniztasuna erabat txertatuta dagoela antzematen 

dute gure elkarrizketatuek. Batetik, aurrez ikusi den moduan, euskara beraien etxeetan 

txertatzen dute dakizkiten beste hizkuntzekin nahasita, eta etxetik kanpo euskaraz dakiten 

pertsonekin elkartutakoan euskaraz hitz egiteko arazorik ez dutela adierazi digute: 

[58] Ariadna: Haurrari, batzuetan, nirekin dabilenean ere euskaraz hitz egitera ematen dio. Ez dakit 

zer, altxatu, altxatu. [...] [Haurrak] hitz egiten du. Gaur, adibidez, psikologoarekin egon da eta 

euskaraz hitz egin dute. Nik hor ez nuen zer eginik [barrez]. Hitz egiten ari ziren eta bera euskaraz 

bakarrik mintzatu zen. Eta besteak euskaraz erantzuten zion baita ere. 

Flor: Ah, zein polita! 

Haurrak eta euskara, bi gaiekin estuki lotuta dagoen espazio bat eskola da. Elkarrizketatu 

ditugun pertsonen haurrek euskaraz egin dituzte oinarrizko ikasketak oro har eta eskolaren 

aldetik laguntza izan dutela baloratzen dute ikasketa horiek aurrera ateratzerakoan, behar 

zituzten errefortzuak eskainiz. Hala ere, eskola garaia beti ez da esperientzia erraza izan, 

bestelako faktore batzuk ere tarteko izan baitira batzuetan (esaterako, hizkuntzarekin lotutako 

beste zailtasun batzuk edo ikaskideekin harreman gatazkatsuak izatea). Egoera batzuetan, 

seme-alabak beste ikasketa-zentro batera eramatea hobetsi da erakusteko erabiltzen den 

hizkuntzaren arabera: kasu batean, herrira iritsi eta lehenengo urtean ondoko udalerri batera 

eraman zen umerik helduena gaztelaniaz jarrai zezan ikasketak egiten eta handik urte gutxira 

D eredura pasa zen; beste batean, Senegaldik etorritako alabarik zaharrena, derrigorrezko 

hezkuntzaren garaian zegoena orduan, Frantzian bizi zen izeba batengana bidali zen frantsesez 

amai zitzan oinarrizko ikasketak, ondo menperatzen zuen hizkuntza batean. 
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Seme-alabentzat dituen inplikazioez gain, gurasoen bizitzan ere eragiten du eskolaren 

garaiak. Alde batetik, guraso bilerak eta gurasoen arteko koordinaziorako WhatsApp taldeak 

daude; batzuetan gaztelaniaz eta euskaraz, bi hizkuntzetan izan dira, eta besteetan nagusiki 

euskaraz eta gaztelaniaz uler daitezen egokitzapenak egiten dira. Dagoeneko ikusi dugun 

moduan, bigarren kasu horretan elementu gatazkatsu gisa ikusi izan dituzte elkarrizketatu 

batzuk. Bestalde, etxeko lanen gaia atera da hainbatetan. Inguruan lagundu ahal izan dieten 

pertsonen sare bat izan dutenek, horiei esker, ez dute arazorik izan etxeko lanak egiteko: anai-

arreba zaharragoak eta bizilagunak aipatu dira bereziki babesa eskaini duten pertsona gisa. 

Beste batzuetan gurasoak beraiek izan dira arduradunak, eta horietan esperientzia gazi-gozoa 

izan da: 

[59] Marta: Inpotentzia. Bai, pixka bat bai. Ez dizut ukatuko, ni beti izan naizelako oso liburuzalea 

eta hori. Baina, aldi berean, inpotentzia baina kuriositatea ere bai, beti ikasten delako zerbait. 

Ondo dago… Ez genuen oso gainean egon behar izan gure alabekin. Oso txintxoak ziren, oso… 

Oso independenteak eta beti egon dira… 

[60] Fatima: Marokoar askok diote [...] gaztelania nahiago dutela. Ezin dietelako beren seme-alabei 

lagundu. Azkenean, bakoitzak egoera desberdina du bizitzan. Agian ez zaizu niri bezain bizilagun 

atsegina suertatzen. Edo zeu ez zara atea jotzera joateko bezain irekia. Azkenean, bakoitzak… 

 

 

4.4.6. Euskara ikasketak 
 

Ikerketa honetan oraindik euskaraz komunikatzeko gai ez diren perstonak aztertu ditugu, 

Euskal Herrira azken hamarkada eta erdian iritsi direnak. Profil horretako pertsonen 

esperientziak, bizipena eta ikuspegia jaso nahi izan da, euskararen erabilera altua duten 

udalerrietan bizita ikuspuntu oso interesgarria eta desberdina izan dezaketela baloratu delako. 

Hasteko, ikerketan ikusi da zenbaterainoko aniztasuna egon daitekeen ezaugarri horiek 

dituzten pertsonen artean, eta baita “erdaldun” gisa definitzen den taldearen barruan ere. 

Pertsona horiek guztiak euskararen erabilera oso altua den udalerri euskaldunetan bizi dira 

(hemeretzi pertsonetatik hamalau arnasgune batean). Gizartean, oro har, euskara mikro mailako 

edo pertsonen arteko erabilera informaletan ez bada hainbeste erabiltzen ere (Ortega, 

Amorrortu, Goirigolzarri eta Urla, 2016: 255), zehazki aztertu ditugun testuinguruen 

ezaugarria baldintza horixe betetzea da, beste inon baino gehiago. Ondorioz, eguneroko 

bizitzan euskara oso presente daukate, eta urteen poderioz gaitasun minimo bat eskuratu dute 

hainbatek, hartu-eman informaletatik. Are gehiago, hainbat pertsona euskara ikasten hasi dira; 
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batzuk utzi dute eta beste batzuk gaur egun jarraitzen dute. Atal honetan euskara ikasketaren 

inguruko esperientzia anitz horiek guztiak bilduko ditugu: euskara ikasteko motibazioak eta ez 

ikasteko mugak, kaleko erabilera eta jabekuntza eta baita ikasketa formalaren ezaugarrien 

balorazioa ere. 

 

 

Euskara jabekuntza eta erabilera informala 

 

Elkarrizketatutako pertsona guztiek ikasi dute euskara zertxobait kaletik edo 

egunerokotasuneko inguru informaletatik (Ortega, Amorrrotu, Goirigolzarri eta Urla, 2016: 

41), modu pasiboan, inguruko herritarrak entzun edota haiekin elkarrekintzak izatetik. Bestetik, 

ikerketa honen mugetatik kanpo gelditu diren arren, garrantzitsua da kontuan izatea herri 

horietara etorritako etorkin askok euskara ikasi dutela eta gaur egun komunikatzeko gai direla. 

Jaso ditugun esperientzien artean, graduazio handia dago batetik bestera: batzuek agurrak esan 

edo ezagutzen dituzte eta gutxi gehiago; beste batzuek oinarrizko elkarrizketa batzuk jarraitzen 

dituzte. 

[61] Alhaji: Ez dut ikasi, kalean bakarrik, lagunekin lokaletan. Ezer gehiago ez. Euskara ere berdin. 

Hemen, geltokian jartzen zara eta galdetu egiten dizute, horrelako gauzak. Nik dakidan gutxia 

erantzuten diet, eta ez dakidana gaztelaniaz. 

[62] Lee: Nik bezeroekin bakarrik ikasi dut. Adineko bezeroekin, beti. Zuk esaten diezu bat, bi hiru, 

nola hitz egiten den. Haiek erakusten dute, eh. Nahi dute nik ikastea. Eta irakasten dute. Nik 

pixka bat pentsatzen dut, gero… Zenbakiak badakizkit, eh. Zenbakiak badakizkit. Baina beste 

askorik ez dakit. Ez dut libururik begiratu, horrela ikasi dut. [...] Euskara, nik, hemen adineko 

askorekin euskara hitz egiten ikasten dut. Adibidez, “velas”, beraiek ez dute “velas” esaten, 

“kandela” baizik. Nik… Ulertzen duzu? Baina ez naiz joan “kandelak” ikastera, gaztelania-

euskara. Baina beraiek beti esaten dute, eta nik ulertzen dut. Pixka bat ulertzen dut. 

Haurrak tarteko egon diren egoerek ere euskara ikasteko balio izan dietela adierazi dute: 

[63] Fatima: Gogoratzen dut, baita ere, haurra hasi zenean bi urterekin pila bat ikasi nuela haiekin, 

txikiak ziren bitartean. Jaitsi, kendu, jolastu… Gauza pila bat. Eta koloreak euskaraz, eta… Baina 

gero hazten dira, eta hasten dira bereizten zurekin arabiera, zurekin gaztelania eta zurekin 

euskara, eta listo. [...] Baina pare bat urte zituztenean, pila bat ikasi nuen beraiekin. Erabat 

zoriontsu nengoen. 

 



78 
 

Besteetan, bizi diren udalerrian izandako lanetik lortu dituzte oinarrizko ezagutzak, 

bezeroekin eta lankideekin izandako tratutik. Adibide bat Fernandak sukaldean lan egiten 

zuenean jasotzen zituen janari eskaerak dira, nagusiak euskaraz idazten baitzizkion propio, 

hiztegi hori euskaraz eskuratzen joan zedin. Antzerako esperientzia bat aipatzen du Florrek 

tabernan lan egiten zuen garaitik, bertan ikasi baitzituen zenbakiak eta eskaerak euskaraz egiten 

zizkiotelako. Ignaciok ere, adinekoak zaintzerakoan, pertsona horiek esaten dituzten hitz 

batzuk ikasten direla adierazten du. Azkenik, elkarrizketatutako batzuek lagun-sarea edo 

bikotea normalean euskaraz hitz egiten duen norbait dute, eta kasu horietan harreman sare 

trinko eta esanguratsu horren bidez euskara ikasteko aukera handitu zaie: 

[64] Alhaji: [Bikotekide ohiak] gauza askotan lagundu dit baita ere. Hitz egiterakoan, momentu 

batean bere amarenera joan ginelako bizitzera. Eta bere amak nirekin ez zuen gaztelaniaz hitz 

egiten euskaraz egitea nahiago zuelako, eta horrek asko laguntzen zidan. Hitz egiten genuen, eta 

hori. Ondo. Nik hori nahiago dut. Pertsona irekia naiz, hori gustatzen zait. Jendea ezagutu… 

Noski, hemen bizi naiz, normalena da. Neure burua ireki eta hau ezagutu behar dut. Kultura, 

festak badira, jantzi eta jaitsi egiten naiz. Lagunekin-eta ere egoten naiz, eta hori. Kultura hobeto 

ezagutu eta dena. Hori da egiten dudana. Eta, nik bezala, beste batzuek ere egiten dute hori. 

Eta euskaraz ikasten dutena, sarritan, ez da ezagutza hutsean gelditzen. Alderantziz, 

sarritan praktikan jartzen saiatzen direla adierazi dute, nahiz eta pertsonaz pertsona erraztasuna 

aldatzen dela kontziente diren: 

[65] Jose: Azkenean, zer egingo duzu? Kalera ateratzen zara eta dakizun bezala hitz egiten duzu, eta 

jendeak ulertzen zaitu. [Bikoteak] esaten dit: “Lortzen duzu, ba listo! Dakizkizun lau hitzekin 

komunikatzea lortzen duzu, eta jendeak ulertzen zaitu. Gaizki jokatzen badituzu ere, joango zara 

ikasten, hasi besterik ez zara egin, normala da”. Eta beno, azkenean, ikasteko modurik errazena 

kalean ikastea da, irteten zarenean eta tabernan jendea topatzen duzunean edo hitz egiten duela 

badakizun lagun batekin aurkitzen zarenean, eta saiatu egiten zara.  

[66] Chiara: Bai da zerbait matematikoa, baina memoria ere landu behar duzu, eta ez baduzu etxean 

edo kalean erabiltzen, ez naizelako animatzen, bai… Klasetik irtendakoan, ogia erostera joaten 

nintzen eta emakumeari galdetzen nion, esaten nion: “Orain euskaraz esango dizut, praktikatu 

egin behar dudalako, eta udareak nahi ditut, sagarrak nahi ditut…”. Eta euskaraz esaten nion. 

Baina gerora, kosta egiten zait berriro. Kosta egiten zait. 

Deigarria izan da hainbatetan errepikatu den euskararen beste erabilera bat ere: 

euskarazko izenak jarri dizkiete hona etorri zirenetik beren bizitzan sartu diren elementu 

ugariri, izan haurrak, animaliak edota elkarteak. Hala, esanguratsua da euskara hizkuntza 

egunerokoan hain presente ez duten pertsona askok bai egin diotela keinu bat maila 

sinbolikoan. 
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[67] Natalia: [Izena] euskaraz jarri dugu gauden lekuaren omenez, hizkuntza… Niri gustatzen zait. 

Ariadna: Niri, adibidez, oso egokia iruditzen zait, bertako jendeak sortua izan zelako, guregan 

konfiantza izan zutenak, guregan pentsatu zutenak eta ez gintuztenak albo batera utzi. Gaur egun, 

oraindik taldean segitzen duten pertsonak daude, eta beste batzuk utzi egin zuten, guk eraman 

behar dugula esaten dutelako. 

[68] Marta: Alaba zaharrenak izan zuen lehenengo lagunaren izena Jokin zen. Ez zioten tutik 

ulertzen elkarri, imajinatu, lau edo bost urterekin. Baina jolastu egiten zuten eta ni nire 

lehengusuaren etxera joaten nintzen eta horrela, bertan kokatu ginen arte. Berak josteko tailer 

batean egiten zuen lana, eta nik lagundu egiten nion… Eta Jokin izugarri gustatzen zitzaidan. 

Gero nire senarrak, lanean hasi zenean, oso ondo tratatu zuen lankide bat izan zuen Jokin. [...] 

Hasieratik garbi genuen Jokin izena edukiko zuela. Eta familian ere onarpen handia izan zuen… 

Hain izen maitagarria da, hain… Eta argentinarrak “tz” soinuarekin asko nahasten gara. Ondo 

esango genuen izen bat izan behar zuen. Inork ez esateko: “Aizu, zure semeak ez du izen hori, 

gaizki ahoskatzen ari zara”. 

Azkenik, egunerokoan egiten duten euskararen erabileraz gain, batzuk euskarazko 

hedabideak eta euskal kulturako edukiak jasotzera ere iristen dira. Esaterako, Alhajik ETB1 

noizean behin jartzen du, euskarazko edukiak entzuteko. Martak ere, haurren bidez, hainbat 

gabonetako kanta ikasi ditu eta abesten ditu urtero. Eta Josek, entzuten duen musikaren artean, 

lagun eta ezagunen euskarazko abestiak entzuten dituela dio, eta baita Mikel Laboaren kanturen 

batzuk ere. Hala, euskara eguneroko mintzamolde arruntean inguruan sentitzeaz gain eta 

herritarren arteko harremanetatik zertxobait ikasteaz gain, kasu batzuetan euskarazko kultur 

kontsumoa ere egiten dute elkarrizketatuek. 

 

 

Euskara ikasteko arrazoiak eta oztopoak 

 

Bizi diren testuinguruan bizita, guztiei euskara ezaguna zaie eta espresuki horretara jarri 

gabe ere euskara pixka bat ikasten dute beren egunerokotasuneko harremanen eraginez. Horrez 

gain, baina, elkarrizketatutako hainbatek aktiboki euskara ikasi du. Euskara ikasten hasi izatea 

bezala ulertzen dugu bereziki euskara ikasteari denbora bat eskaini izatea, berdin du zein izan 

den lekua edo formatua. Elkarrizketatu ditugun pertsonen artean hamar hasi dira noizbait 

euskara ikasten, eta hamarrak arnasgune batean bizi dira. Oro har kalean egiten den 

hizkuntzaren praktikari eman diote bereziki garrantzia, eta hainbatetan adierazi dute klasean 

ikasitakoak ez duela zentzurik ez baldin bada kalean praktikatzen (sarritan, egunerokotasuneko 

praktikan ikasitakoa gehiago egokitzen delako baita ere norberaren behar zehatzetara). Edozein 
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kasutan, interesgarria da erreparatzea zein arrazoi edo motibazio adierazten dituzten euskara 

aktiboki ikasten hasi direnek, eta baita ez hasi izateko edo ez jarraitzeko zein argudio erabiltzen 

diren. Aspektu horiei erreparatuko diegu segidan. 

Ortega, Amorrortu, Goirigolzarri eta Urlak bi ardatzen arabera aztertzen dituzte pertsona 

bakoitzaren motibazioak bigarren hizkuntza bat ikasteko. Alde batetik, balio integratzailea eta 

balio instrumentala daude: balio integratzailea hizkuntza talde jakin bateko partaide 

izatearekin dago lotuta, eta hizkuntza horrek pertsona eta taldearen identitatearentzat garrantzia 

handia duenean gertatzen da; balio instrumentala izaera praktikoarekin dago lotuta, estatus 

hobea lortzearekin, ospe handiagoa, sozialki mailaz igotzea, lanpostua lortzea edota seme-

alabei ikasketetan laguntzea esaterako (2016: 35). Bigarren ardatza barneko edo kanpoko 

motibazioena da: barneko motibazioak norbanakoaren barruan sortzen dira, pertsonaren afektu 

eta nahietatik sortuak, eta ideologia, identitate eta afektibitate gisako ezaugarriekin lotuta 

daude; kanpoko motibazioak norberarengandik kanpo dagoen presioaren bidez sortzen dira eta 

erabakiak norbanakoari ezartzen zaion errealitateak eraginda daude, hau da, presio hori sortzen 

duten baldintzak aldatuz gero motibazioa desagertu daiteke (ibid., 36). 

Banaketa hori erabilgarria zaigu gure elkarrizketatuek artikulatzen dituzten argudioak 

ordenatzeko eta beren izaeraz hausnartzeko. Faktore oso desberdinak sartzen dira jokoan eta 

elkarrekin nahasita agertzen dira kasu gehienetan. Hala ere, oinarrizko elementu batzuk 

antzeman daitezke. Alde batetik, barne motibazio integratzaileen eremuan sartuko liratekeen 

bi argudio eskaini dizkigute: lehenengo, bizi diren lekuko jendearekiko errespetua. 

[69] Elkarrizketatzailea: Eta zergatik hasi zinen euskarako klaseetara joaten? 

Bahisa: Gaztelania bezala, hitz egiteko. Bai. 

Elkarrizketatzailea: Kalean hitz egiteko? 

Bahisa: Bai. Ez… Ni hona nator, Espainiara nator lehenengo. Bada, pixka bat… Ezagutzeko 

pixka bat, ezta? Oinarrizko maila, oinarrizkoa, oinarrizkoa. 

Elkarrizketatzailea: Hala eta guztiz ere, hemen jendeak gaztelaniaz uler zaitzake. 

Bahisa: Bai, baina batzuetan jendeak ez du… Badakizu? Beraiek ez dakite zuk ez dakizunik. Ez 

dakite, eta beren hizkuntza hitz egiten dute, euskara. Hasten dira. Eta gero, zu, ahoa itxita. Gero, 

beraiek amaitzen dutenean, esaten duzu: “Oh, barkatu, nik ez dakit. Gaztelaniaz, mesedez.” Hori, 

niri, ez zait gustatzen. 

Elkarrizketatzailea: Ez zaizu gustatzen? Zergatik? 

Bahisa: Ez… Ni gaztea naiz. Eta… Ikasi pixka bat bizi zaren lekuaz! Bai. 

Elkarrizketatzailea: Hau da, pixka bat errespetuagatik edo. 

Bahisa: Bai, bai. Bai. 
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[70] María: Izena eman? Ba, eh, hasiera batean, lehen aipatu dizudan errespetu faltaren kontu 

horrengatik. Euskaraz hitz egiten zuen jende talde batekin elkartzen nintzenean, ez zedila 

gaztelaniara aldatu ulertzen ez zuen norbait zegoelako. Alde hori, azkenean, zurea ez den leku 

batera zatozenean bizitzera, ba errespetuarengatik esaten duzu: “Sartu egingo naiz, ea hizkuntza 

ikasi dezakedan”. Eta, moduren batean, beraiek hizketan ari direnean nik ulertu ahal izatea eta… 

Hortik etorri zen ikasteko gogoa, zertxobait ulertzeko. 

Bigarren, euskarak hizkuntza moduan sortzen dien kuriositatea aipatu da, edo oro har gauza 

berriekiko daukaten interesa: 

[71] Modou: Niretzat, ez da bizitzeko kontu bat. Betitik gustatu izan zait gehiago jakitea. 

Hizkuntzetaz eta hori dena. Ikasitako guztia ongietorria da. Egon naizen herrialde bakoitzeko, 

beti saiatu naiz ikasten. Komunikatzeko. [...] Ni gauzak ikasteko joan nintzen HHIra, ez 

euskararengatik.10 

[72] Flor: Kuriositatea. Etorri nintzenetik, hitz egiten entzun nuen eta esaten nuen: “Hau zer da? Hau 

ez da ingelesa eta ezta frantsesa ere. Zer da?” [barre egiten dute]. Orduan, oroitzen dut okindegira 

joaten nintzela, eta bertakoari galdetu nion: “Gaztelaniaz gain, zein beste hizkuntza hitz egiten 

da hemen?”, eta esan zidan “Euskara”. Ah. Eta zer zen begiratzen hasi nintzen. Ez nuelako inoiz 

entzun. 

Beste alde batetik, kanpo motibazio instrumental batzuk ere aipatu dira euskara ikasten hasteko 

erabakia hartzerako orduan (testuinguru oso euskaldun batean bizitzeak eraginda sortutako 

motibazioak eta helburu praktiko bat dutenak). Sarritan aipatu den arrazoi bat lana izan da: 

[73] Alhaji: Lan egin nahi baduzu, hori edukitzea ere, euskaraz hitz egiten jakiteak asko errazten 

dizkizu gauzak. Hemen zaude bizitzen. [...] Nire lagun honekin batera, lagun honen aitarekin, 

esfortzua egin behar izan dut. Esaten zidan: “Euskara ikasi nahi baduzu, lanen bat utzi beharko 

duzu -nik egunez, arratsaldez eta gauez lan egiten nuen-, lanen bat utzi beharko duzu.” Eta esan 

nuen: “Ados, ados, ondo da”. [...] Gainera, nik suhiltzailea izan nahi dut, eta hori ere eskatzen 

dizute. 

Bigarren motibazio instrumental bat haurrekin lotua egon da. Haurrek euskaraz hitz 

egiten dutenez egoera batzuetan, haiei ulertzeko edo etxeko lanetan laguntzeko ikasi nahi izatea 

aipatu da: 

[74] Chiara: Ikasten hastea erabaki dut ikusi dudanean haurrek hitzen batzuk esaten zituztela etxean 

eta ez niela ulertzen, eta ez nuen atzean gelditu nahi. Agian beraiek hizkuntzaz aldatuko dute eta 

ez diet ulertuko, eta hori oso gaizki iruditzen zitzaidan. Eta orduan erabaki dut denbora hartzea 

ikasten hasteko. Artean alaba ez zegoen lehen hezkuntzan hasita, orduan, ez nuen etxeko 

lanetarako behar edo horrelako ezer. Baina ordurako banuen gogoa, ulertzeko, hau da, zerbait 

                                                      
10 HHI zentroen fenomenoa kontuan hartzekoa da, euskarazko oinarrizko ikasketak jasotzeko balio baitie gure 

elkarrizketatuetako hainbati espresuki euskara ikasketen bila joan gabe, beste irakasgai guztien artean. 
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esaten zutenean edo… Mutikoarekin asko gertatzen zait, hitzen batzuk euskaraz esaten dizkit ez 

dakizkielako italieraz. Han erabili duen hiztegia delako eta nik ez dakidalako. 

Aipatu den azken motibazio bat jendearekin beren hizkuntzan komunikatzea izan da, 

askoz atseginagoa dela baloratuta. Honakoa eguneroko mintzamolde arrunta euskaraz den 

testuinguruetako berezitasun bat dela esan daiteke, euskara espazio publikoan bizirik ez dagoen 

guneetan hain presente ez dagoen faktorea baita: 

[75] Anabel: Askoz atseginagoa da, askoz arinagoa da nire lanean beraiei zerbait polita esan ahal 

izatea eta beraiek erantzutea edo zuk haiei erantzutea… 

Elkarrizketatzailea: Eta zure erabakia izan zen ikastea? 

Anabel: Bai. Izan ere, edo integratzen zinen pixka bat, edo akabo. 

[76] Elkarrizketatzailea: Eta zure helburua euskararekin izango litzateke aurreratzea eta…? 

Jose: Komunikatzea. Hemengoa den jendearekin, bada, euskaraz hitz egitea ahal bada. 

Edozein dela ere arrazoia, hainbatetan azpimarratu da garrantzitsuena ikasten hasitakoan 

motibazioren bat edo faktoreren batek sortutako interesa edukitzea dela. Interes hori sortzen 

duten gertakarien eta egoeren garrantzia azpimarratu dute, era berean, elkarrizketa batzuetan: 

[77] Jose: Ikasteko modurik onena benetan gogoa edukitzea da. Orduan, berandu iritsi zait, baina 

iritsi zait. Hobe berandu iristea ez iristea baino. [...] Baldin bazoaz pixka bat… “Zer gaizki, bai 

edo bai ikasi behar dut”, noski, desberdin hartzen duzu. Nerabezaroan eskolara joaten zinenean 

bezala. Ba ez, ez zitzaizun interesatzen. 

[78] Anabel: Begira, lagun bat daukat benetan hizkuntza bizi duena. Sekulako indarrarekin bizi du, 

eta maitemindu egiten zaitu. Esaterako, horiek dira pertsonaia politak, hizkuntzaz maitemintzen 

zaituztenak ezer ulertzen ez duzun arren. Baina halako azalpenak ematen dizkizute, non esaten 

duzun: “Oh, ze polita!”. Edo, adibidez, pertsona horiek esaten dutenak: “Baina ez duzu hau 

ezagutzen? Nola ez duzu ezagutuko ba!”. Eta eramaten zaitu. Eta esaten dizu: “Beno, ba hau San 

Antolin da, adibidez”. Eta azaltzen dizu, eta… Horiek dira benetan merezi duten pertsonak. 

Elkarrizketatzailea: Eta euskara edo zerbait azaltzen dizutenak, ezta? 

Anabel: Bai, guztiz. 

Elkarrizketatzailea: Harrapatu egiten zaituzte, ezta? 

Anabel: Harrapatu egiten zaituzte. Askoz errazagoa da eulia eztiarekin harrapatzea ozpinarekin 

baino.  

Euskara ikasi nahi izateko dituzten motibazioak aipatu dizkigute alde batetik, baina 

bestetik azaldu dira euskara ikasten ez hasteko dituzten argudioak edo horretarako oztopatzen 

dituzten faktoreak ere. Hainbat ideia luzatu dira zentzu honetan, eta horien errepaso bat egingo 

dugu erabili berri den barne / kanpo faktoreen logikatik begiratuta. Izan ere, pertsona batzuk 



83 
 

badute interes propioa hizkuntzekiko –eta euskararekiko ere izan dezakete zehazki-, baina 

beste batzuk argi adierazi dute hizkuntzen eta euskararen gaia ez dela berez interesatzen zaien 

eremu bat. Beraz, alde horretatik, barne eta kanpo logikaren ikuspegiak argitu ditzake bi profil 

horien desberdintasunak ikasten ez hasteko unean ere. 

Alde batetik, pertsona bakoitzaren barne ezaugarri edo aldagai propioei begira, 

hizkuntzak ikasteko zailtasunak eta nahikotasun mailara iristeko mugak aipatu dira. Pertsona 

batzuei hizkuntzak ikastea bereziki zaila egiten zaiela uste dute elkarrizketatuek, ez dutela 

erraztasunik edo bestelako faktore batzuengatik muga gehiago dituzte, eta horrek eragin 

dezakeela euskara ikasteko motibazioan: 

[79] Chiara: Baina antzematen da, era berean, pertsona bat ez bada horretan ona, sekulako esfortzua 

dela. Sekulakoa. Eta ez baldin baduzu nahi, ez duzu ikasten. [...] Guztiok ez garelako onak 

hizkuntzekin. Bai, egin daiteke, baina hizkuntzak gustatzen ez zaizkion pertsona bati askoz 

gehiago kostako zaio. Eta inoiz ez du guztiz ondo egingo, gustatzen ez zaion gauza bat delako. 

Horrekin batera, bigarren aldagai bat nahikotasun mailarekin dago lotuta: pertsona 

batzuen ustez, hizkuntza bat praktikan jartzen hasteko maila jakin batera arte ikasi behar dute. 

Ez dira hizkuntza hori praktikatzen eroso sentituko oinarrizko ulermen eta adierazpen maila 

bat ez badute. Ikuspegi hori hizkuntza bat ikasten edo praktikatzen hasteko muga izan daiteke: 

[80] Marta: Elkarrizketa bat entzuten dudanean, esaten dut, “Jo, ulertzen dut… Baina gaizki ulertzen 

ari banaiz? Hitz bat aldrebes ulertuz gero hanka sartzen duzu”. Eta noski, 49 urterekin izutu egiten 

zaitu hanka sartzeak, baina lau edo bostekin ez duzu lotsaren nozio hori. [...] Haserretu egiten 

nau esaten didatenean “Zuk aterako duzu”. Zeren badirudi… Nik ezetz esaten dut, ez didalako 

lotsarik ematen ulertzen ez dudala esateak. Baina uste dut errespetu guztia merezi duen hizkuntza 

bat dela, eta ez dut modu traketsean erabili nahi. [...] Daukan lekua eman behar zaio. Garrantzia 

duen hizkuntza bat delako, besteek bezain… Berdin dit Iruñeatik behera ez bada hitz egiten ere. 

Hizkuntza bat da. Uste dut mantentzeko errespetatu egin behar dela.. 

Bestetik, kanpo ezaugarri batzuk ere badaude, edo bizi diren testuinguru eta egoera 

zehatzarekin lotuta dauden faktoreak. Hiru aspektu azpimarratuko ditugu zentzu honetan: 

lehentasunak, integrazioa eta etorkizunerako perspektiba. 

Indarra izan duen ideia bat honakoa da: beste lehentasun batzuk dituzte egunerokoan, 

bereziki lana eta zaintzarekin lotuak, eta beste lehentasun horiek tarteko zaila egiten zaiela 

euskara ikastea adierazten dute. Zentzu honetan, aipatzekoa da oso egoera desberdinak bizi 

dituzten pertsonak elkarrizketatu ditugula, horietatik hainbat egoiliar lanetan dihardutenak, 

guraso bakarrak edota beren familiako sareak ekonomikoki mantendu behar dituztenak, eta 
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edozein ekintzetan parte hartzeko edo hizkuntza bat ikasten hasteko aukerak desberdinak direla 

kasuz kasu. 

[81] Fernanda: Garbi dago zertara zatozen: lanera. Askok aukera izan dute ikasteko. Nik ez. Nik 

lana egin behar nuen, han zeuden hiru ume mantendu behar nituen eta neure burua. Hau da, ez 

zen erraza. Ez nuen denborarik…  

[82] Pablo: Uste dut hasi beharko naizela, ea… Ea klaserik hartzen dudan edo zerbait. Baina lanaren 

eraginez ordu gutxi ditut libre. Orduan, aukera gutxi dut… [Egoiliar lana]  

Euskara ikasteko motibazioetan ikusi da zonalde euskaldun hauetan esanguratsua dela 

herrikideekin euskaraz komunikatzeko interesa edo motibazioa. Bada, kasuren batzuetan ez da 

pertzepzio hori konpartitzen, eta euskaraz jakiteak integrazioan alderik egingo ez dien 

sentsazioa helarazi zaigu. 

[83] Anabel: “Nolatan iritsi zara hona?” da galdera. Horixe bera. Oso herri itxia da. Eta jende asko 

ezagutu dut hizkuntza jakin arren ez dena integratu eta alde egin duena. 

Azken aipu horrekin lotuta, kasu batzuetan etorkizunean ez dira gaur egun bizi diren 

udalerrian irudikatzen. Gelditzerik espero ez izatea bera euskara ikasten hasteko interesik ez 

izateko iturburua da: 

[84] Natalia: Agian bost pertsonatik batek ikasi nahi du euskaraz. Besteok, beste herrialde batekoak 

garenez, etorkizunean agian… Berak [beste bati erreferentzia eginez] agian hemen gelditu nahi 

du, baina nik agian nire herrialdera itzuli nahi dut. Eta… Nire ustez, ez dakit. Nik, egia esan, ez 

nuke luze egon nahiko hemen. Nire herrira bueltatzea nahiko nuke. 

 

 

Euskara ikasketa inguru formaletan 

 

Aipatu dugunez, harremana izan dugun hemeretzi pertsonetatik hamar, erdiak, moduren 

batera euskara ikasten hasi dira noizbait, eta batzuek gaur egun jarraitzen dute ikasten. Beren 

bizipena jaso da baita ere, zein modutan eta espaziotan ikasi duten euskara eta nola baloratu 

duten esperientzia ikusteko. 

Hasteko, elkarrizketatuetatik batzuk erreferentziazko espazioetara joan dira informatzera 

euskara ikasteko eskaintzaz. Horien artean, Fernandak udaletxean galdetu zuen euskara 

ikasteko zeuden aukerez, eta Jose herriko euskaltegira gerturatu zen bertan zeuden ikastaroez 

galdetzera. Baina bestetik, lagun eta ezagunen sare informalaren bidezko informazioa 
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esanguratsua dela dirudi euskara ikasteko zentroen eta ikastaro zehatzen berri jasotzeko. 

Ignaciok dioenez, bere udalerrian ezaguna zuten pertsona batek helarazten zien informazioa 

euskara ikasteko sortzen ziren ikastaroez eta eskaintzez. Alhajik gizon bat egin zuen lagun 

herrian; noizean behin kafe bat hartzeko edo aisialdiko planak egiteko gelditzen dira, eta hark 

lagundu zion HHI zentroan eta euskaltegian izena ematen. 

Euskara ikasten aktiboki hasi direnean, formatu desberdinak erabili dituzte 

elkarrizketatuek. Gutxienez lau mota antzeman ditugu: antolatu gabeko ikasketak, HHIak, 

euskaltegiak eta bestelako ikastaro puntualak. Lehenengo kasuan, Chiarak adierazi du euskara 

ikasteko interesa sortu zitzaionean lehenengo bere haurren klasekide baten amarekin hitz egin 

zuela, eta hark ematen zizkiola euskarako klase batzuk bolondres moduan, astean pare bat 

orduz. Modu nahiko librean antolatzen zituzten beren saioak, lana eta aisialdiko beste 

zereginekin uztartuz. 

Bigarren, hainbat pertsonek euskarazko ikasgaia jaso dute Helduen Hezkuntzako 

Ikastetxeetan (HHIak). Orokorrean, beste hainbat gairekin batera ikasten dute euskara: 

Modouk, esaterako, ingelesa, zientzia eta bestelako gaiak ere lantzen dituztela dio, eta Bahisak 

ingelesa, gaztelania, matematika eta historia aipatzen ditu. Bahisarekin jarraituz, gaur egun 

euskara bi orduz ikasten du HHIan. Oinarrizko euskara ikasten duela dio, askotan dagoeneko 

dakiena errepasatuz, eta ingelerean eta gaztelanian ez bezala, klaseko asistentziaren arabera 

gainditzen dela azaltzen du, ez azterketa bidez. Anabelek ere HHIan jaso zituen euskarako 

klaseak, astean bizpahiru egunetan. Beste aldean, Alhajik gogoratzen du herrira iritsi zen unean 

bere udalerriko HHIan ez zutela euskarako klaserik eman. Gaztelania ikasi zuen bertan, baina 

euskara ikasteko euskaltegian izena eman zuen. Gerora, bere anaia etorri denean, HHIan 

euskarako klaseak jaso ahal izan omen ditu. 

Hirugarren lekuan, euskaltegiak aipatu dira. Pertsonaren eta esperientziaren arabera, 

formatu desberdineko klaseei buruz hitz egin digute euskaltegietan. Marta, adibidez, 

arratsaldeetan 19:00etatik 21:00etarako saio batera joan zen, eta Maríak ere bi arratsaldetan 

jasotzen zituen klaseak. Jose eta Chiara, aldiz, goizetan antolatutako ikastaro trinkoetara joan 

dira. Joseren klaseak astegunetan izaten ziren, goizetan, hiru orduz. Lauzpabost pertsona joaten 

ziren egunero eta beste pare bat noizbehinka agertzen ziren. Elkarrizketatuak irribarrez 

gogoratzen du sekulako abiaduran ikasi zituztela gauzak eta gustura joaten zela. Chiarak 

egindako ikastaro trinkoak hilabete iraun zuen, astegun goizetan, eta ordu asko sartzearen 

poderioz asko hobetu zuela nabaritzen du, nahiz eta ikastaroa amaitu denetik berriro galtzen 

ari den. Ikastaro trinko honetan izena eman aurretik ezagutzen zuen euskaltegiko eskaintza 
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arrunta, astean hiru egunez bina orduko klasea jasotzea. Denbora gehiegi zela iruditzen zitzaion 

beste zereginekin uztartzeko. Baina leku desberdinetan ikasten jardun ondoren, iruditu zaio 

astean pare bat ordurekin gutxi aurreratzen duela eta, aldiz, ikastaro trinkoak oso emaitza ona 

eman diola baloratzen du: 

[85] Chiara: Hasi naizenean eta ikusi dudanean astean behin bi orduz egitea oso gutxi dela, aste osoa 

duzulako egindakoaz ahazteko, orduan ohartu naiz sistema trinkoa dela gehien lagundu didana. 

Gehien lagundu didana eta jarraitu nahiko nukeena. Egin beharra daukat, hainbat arrazoirengatik, 

eta ondoen funtzionatzen didana ikasketa trinkoa da eta horrela, lehenago amaitzea. Agian, urte 

osoa iraun beharrean, egin daitekeela ikusi dugun moduan, urteko pare bat hilabete eskain 

daitezke eta A1 maila osoa bi hilabetetan egin. Eta gero agian… Hilabeteko geldialdia egingo 

nuke eta gero A2arekin jarraitu, baina berriz ikastaro trinkoarekin. Pilatu ahal izateko. Zure 

bizitzan erabakitzen duzu zerbaitetan kontzentratzea, baina ondo egitea. 

Azkenik, beste kasu batzuetan modu puntualean antolatu diren ikastaroak aipatu dira. 

Bahisak udalak antolatutako ikastaro batean izena eman zuen, eta baina Chiarak ere. Bigarren 

honek bi aldiz errepikatu zuela gogoratzen du, baina bakoitzeko pertsona berriek izena ematen 

zutenez, berriro hasieratik hasten zirela edukiak eta horren eraginez zaila zela aurreratzea. 

Pentsatzekoa denez, modu informalean eskuratutako euskara ezagutzak eta euskara 

ikasketa formalek elkar elikatu dute hainbat esperientziatan. Josek gogoetatzen du urteetan 

jasotako ezagutzak lagundu egiten diola euskarako klaseetara joateko orduan: 

[86] Jose: Uste dut, alde batetik, hainbeste urtez entzun ondoren, orain ikastea ondo etorri zaidala. 

Iritsi eta segituan ikasi banu, ba agian hobe izango zen, edo ez. Ez dakit. Ezin dizut esan ez 

nuelako egin,  baina hainbeste urteren ondoren eta ikasi dudanarekin, errazago egiten zaizu, 

dagoeneko gauza asko badakizkizulako eta gogo gehiago duzu ikastera joan eta ezer ulertuko ez 

bazenu baino. Agian ezin duzula ikusi eta utzi egin dezakezu. Orain, ezagutza gehiago 

daukadanez, agian errazago egingo zait, ezta? 

Beste norabidean, herritarrekin dituen harremanetan euskara gero eta gehiago erabiltzen 

saiatzen ari dela nabaritzen du. Inguruko pertsonak ere euskara gehiago erabiltzen saiatzen 

direla berarekin iruditzen zaio eta askoren aldetik komentario positiboak jaso omen ditu: 

[87] Jose: Beti izugarri errespetatu izan naute. [Bikotearen] gurasoek, eta mahaian esertzerakoan, 

normalean gaztelaniaz hitz egiten da. Baina euskaltegian nagoela jakin dutenetik, askoz gehiago 

hitz egiten dute euskaraz. Lehen zertxobait arraroagoa zen euskaraz hitz egitea, beno, 

errespetuarengatik. Baina, agian, serio jartzen zirenean edo gauzaren bat edo beste, ba euskaraz 

hitz egiten zuten elkarren artean. Baina lehen esan dizudan bezala, elkarrizketan sar zaitezke, 

nahiz eta euskaraz ez izan. Gaztelaniaz esan dezakezu. Eta, ba orain, euskaltegian nagoela 

dakitenetik, ba dana euskera. Eta beno. [...] Jende askori izugarrizko ilusioa egiten dio, noski. 

“Hostia, ze ona ikasten hasi zarela, orain hasi zarela eta…”. Lore asko, gauza polit asko entzuten 
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dira. Bai, jendea, azkenean, oso pozik jartzen da. Sekulako esfortzua egiten ari zara hitz egiten 

ikasteko edo beren hizkuntzan ikasteko, eta normala den bezala gehienek eskertuko dute. 

Hala ere, kalean entzundako euskaratik ikasi dituzten hainbat kontu klaseetan 

lantzerakoan konturatu dira hitz edo ezaugarri batzuk aldatu egiten direla, bereziki euskalkien 

eraginarengatik. Zein formatutan uztartuko lituzkeen euskalki eta euskara batuaren inguruko 

irakaspenak gogoetatzen zuen Chiarak: 

[88] Chiara: Oso ondo iruditzen zait batua ikastea. Ikasi behar badut, adibidez, etxeko lanetan 

laguntzeko, etxeko lan horiek batuan idatzita daude, ez daude [herriko] hizkeran idatzita. Eta 

kalean, ez dudanez ulertzen, ez naiz ohartu herrikoa gehiago hitz egiten zenik batua baino. Ez… 

Oraindik ez naiz desberdintasun horiek nabaritzeraino iritsi. Oso ondo iruditzen zait, adibidez, 

irakasle batek egiten zuen moduan, esatea: “Hau batua da, hemen horrela da”. Ez zaigu azken 

irakaslearekin gertatu ez zelako hemengoa, eta orduan ez zekien nola hitz egiten zen. Agian bai 

gehituko nuela. “Kalean honela entzungo duzue, batuan ez”. Baina nire ustez oso garrantzitsua 

da batuan azaltzea, zeren, adibidez, Eusko Jaurlaritzako orrialde bat irakurri behar badut zerbait 

egiteko, inprimaki bat betetzeko, bai jakin behar dudala batuan. 

Formatuarekin jarraituta, hizkuntzen irakaspena modu praktiko batean egitearen 

garrantzia aipatu dute bai euskararen eta baita gaztelaniaren kasuan ere, kalean entzungo eta 

erabiliko dituzten edukietatik abiatuta eta ahozkotasunean indar berezia jarriz. Fatimak 

gaztelaniako klaseak eman zizkien inguruan bizi diren emakume marokoar batzuei, eta modu 

horretara egiten saiatzen zela adierazi du. Chiarak gogoratzen du mintzapraktikak antolatzen 

zirela bere herrian, hasiberrien mailatik hasita. Saio bakarrera joan zen, ezin izaten zuelako 

ordutegiarengatik, baina aukera interesgarria iruditzen zaio. 

Euskaraz ikasten hasi direnetatik batzuk ez dute ikasketekin jarraitzen gaur egun (zazpi 

pertsonek guztira). Kasu batzuetan bestelako faktore batzuk sartu dira tarteko (bere burua gai 

ez ikustea edo interesa jaitsi izatea, esaterako), baina beste kasu batzuetan euskara ikasteko 

eskaintzak ez zituen beren beharrak guztiz asetzen. Hiru muga nagusi aipatu dira euskara 

eskaintzen inguruan: ordutegi edo denbora malgutasun falta, dirua eta taldea sortzeko 

zailtasuna. 

Elkarrizketatutako ugari lana egiteko asmoarekin etorri dira egungo bizilekura eta, 

sarritan, beren bizitza lanaren arabera antolatzen da. Hainbat kasutan, denbora gutxi uzten die 

beste jarduerak egiteko –elkarrizketatutako hemeretzi pertsonetatik bik gaur egun egoiliar 

egiten duten lan eta beste hiruk ere hala egin izan dute lehen- eta, aukera dutenetan ere, ordutegi 

zehatzak mantentzea zaila egiten zaie. Alde horretatik, hainbat kasutan euskarako klaseek 

eskatzen duten denbora eta ordutegia ezin bete izatea ikasketekin jarraitzeko muga suertatu da: 
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[89] Alhaji: Kurtsoak ere egin ditut. Lehenengo [ondoko herrian] nengoen, euskaltegia, euskara 

ikasten. Pentsa, euskara ikasi, etxea ordaindu ere egin behar dut, bizi egin behar dut. Azkenean, 

zer egiten nuen? Goizetan lana egin, bum-bum, portura, eta gero arratsaldean [ondoko herrira] 

korrika joan. Autobusa hartu, jaitsi, txartelarekin ordaindu, hori. Batzuetan ez nintzen joaten lana 

ez nuelako bukatu, lanean jarraitu behar nuen. Horregatik, azkenean, utzi egin nuen euskara. Sei 

hilabete egin nituen eta ezin izan nuen gehiago jarraitu. Lana egin behar nuelako. 

[90] Ariadna: Aurten ikastaro batera joan behar nuen, baina kontua da haurra nik bakarrik zaintzen 

dudala. Ama bakarra naiz, eta kosta egiten zait denbora ateratzea, berarekin egon behar dudalako 

edo lana egin behar dudalako, eta ez dut lortu nire denbora eta ikasketak uztartzea aurten. Baina 

ea hurrengo urtean zer gertatzen den. Ikasi nahi dut [azpimarratzen du]. Egia esan, ikasketak egin 

nahi ditut, karrera bat ikasi. [...] Ez dago nire arabera bakarrik, nire alabaren mende nago gehiago. 

Hartzen dudan edozein erabakitan berak egon behar du lehenengo, denerako pentsatu behar dut 

berarengan. Eta… Ez daukadalako laguntzarik berarekin. Denbora guztian egon behar du nirekin, 

hogeita lau orduz, eta oraindik pentsatu besterik ezin dut egin horretan, ea noizbait aukera 

suertatzen den. 

Bestetik, diruaren kontua aipatu da kasu batzuetan, nagusiki euskaltegiko formatuarekin 

lotuta. Hainbatetan aipatu da ordaindu egin behar dela ikasteagatik, nahiz eta gero diru-

laguntzak badaudela ere ezaguna zaien. Informatua ez dagoen jendeak ere honako aurreiritzia 

helarazi digu: gaztelania ikastea doakoa da, baina euskara ikasteagatik ordaindu egin behar da. 

[91] Ignacio: Baina ikastaroak ere badaude. Baina horiek diru kopuru bat balio dute. Eta hemen doan 

den gauza bakarra ikasi ahal izateko gaztelania da beti.  

[92] Flor: Adibidez, euskaran, lehenengo maila doakoa da. Baina nik, bigarren mailan nagoenez, 

340 euro jarri behar ditut poltsikotik… 

Natalia: 340? 340 euroz ari gara hizketan? 

Flor: Bai, bai, bai. Euroak. Euroak. Ia bihotzekoak eman zidan! 

Natalia: Eta ez dago laguntzarik mota honetako…? 

Flor: Bai, Udalaren laguntzak daude, baldin eta maila gainditzen baduzu. Horregatik, bai edo bai 

ikasi behar dut, nire poltsikotik ateratzen diren 340 euro direlako. Bai. 

Natalia: Nik hori ez nekien, eh. Nik hori ez nekien. 

Azkenik, kasu batzuetan ez da gure elkarrizketatuen mailako talderik osatzen edo 

beraientzat ezinezkoa den ordutegian osatzen da. Gainera, udalerri txikiak direla kontuan 

hartuta, batzuetan ondoko herrietara desplazatu behar izaten dutela adierazten dute ikasketekin 

jarraitzeko. Florrek honela kontatzen du bere esperientzia: 

[93] Flor: Urtebete itxaron behar izan nuen inork ez zuelako izena eman. Hurrengo urtean nire alaba 

hartu nuen, nire laguna, beste laguna [barrez], eta “goazen” esan nien. Badakizu, gutxienez zazpi 

pertsonek izena eman behar dute ikastaro bat hasteko. [...] Adibidez, bigarrengo maila pasatzen 
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badut, espero baietz, A2a, antzerako beste talde bat sortu arte itxaron behar dut B1a ireki dadin, 

hurrengora pasatzeko. Ez badago inor, bigarrengoan gelditzen naiz aurreratu ezinik. 

Natalia: Zer pena. 

Flor: Bai, baina beno. Gutxienez espero dut A2a gainditzea. Baina hemen lan baterako B2a 

eskatzen dizute. Hau da, beste bi urte falta zaizkit. [...] Adibidez, B2 edo B1 jakingo banu, 

[ondoko herrira] joan behar dut klasera joateko. Han elkartzen dira beste herrietakoak, eta 

erdiguneko bat sortzen da. Bai, baina kontua da ez dakidala denborarik izango dudan momentu 

horretan, ez dakit lanean egongo naizen, ez dakit dirurik izango dudan, agian kobratu egingo 

didatelako. Orduan, uste dut A2ra arte joango naizela [barrez]. Bai, bai. 

Euskara ikasteko muga nagusi horiez gain, bestelako ekarpenak ere jaso dira. Batetik, 

gogoetatu da euskara ikasten hasten diren pertsona guztiek ez dutela gaztelania maila bera, eta 

susmoa adierazi da euskara ikasketak antolatzerakoan ez ote den gaztelania dagoeneko ikasleek 

badakiten premisatik abiatzen. Bestetik, interesgarria iruditu zaie herrian euskarazko idatzien 

eta informazioen inguruko erreferentziazko kontsulta gune bat jartzea, edo baldin badago haren 

berri jasotzea: 

[94] Chiara: Baita ere, Euskaltegiko bulegoa bezala, galdetzera joan zaitezkeen leku bat, nahiz eta 

klaseetan izena emanda ez egon, eta norbait egotea bertara joan eta galdetzeko: “Begira, hau 

behar dut…”. Badakit enpresentzat-eta, kartel bat itzultzea behar badute, Euskaltegira joan 

zaitezkeela eta itzultzen dizutela. Badakit. [...] Lasaiago gelditzen da norbera. Behar baldin badut, 

badakit norbaitek lagunduko didala. Esan diezadakezu: “Kalean edonork lagunduko dizu”, baina 

ez da berdina. Agian zure dokumentu bat da eta ez duzu kalean erakutsi nahi. Ez dakit, zerbait 

profesionalagoa, bertara joan eta lagunduko dizutela badakizuna. 

Ikusten denez, euskara gertukoa zaie ikerketan parte hartu duten pertsonetatik gehienei. 

Kalean entzuten dute eta erdiek noizbait eta nolabait ikasi dute modu formal batean, eskura 

dituzten hainbat bidetakoren bat hartuta. Edozein kasutan, guztiak ez dira gerturatu hizkuntzara 

hainbat faktorerengatik, hizkuntzak ikasteko interes faltagatik edota beste lehentasun batzuk 

dituztelako. Ikasten jarraitu nahi duten pertsona batzuentzat agertzen diren muga batzuk ere 

aipatu dira, ordutegien malgutasuna edota beren mailako talderik ez sortu izatea. Orokorrean 

aldeko testuingurua da, baina hobetu daitezkeen elementu batzuk ere aurki daitezke. 
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4.5. Euskararen balioak 

 

Orain arte elkarrizketatuek beren bizitzan dituzten hizkuntzen inguruan jardun dugu eta 

baita zehazki euskarak beren bizitzan duen lekuaz ere. Elkarrizketetan, baina, balioen inguruko 

informazioa ere lortu da. Alde batetik, euskararen balioak dauzkagu: “partaideek euskarari 

atxikitzen dizkioten balioak, berarekiko dituzten sentimenduak eta euskararen egoera 

zaurgarriarekiko agertzen duten kontzientzia maila” (Ortega, Amorrortu, Goirigolzarri eta 

Urla, 2016: 35). Elementu horiek hizkuntza-ideologiekin oso lotuta doaz, hau da, “gizarte jakin 

batean hizkuntzari buruz oro har eta hizkuntza jakinei buruz zehazki dauden sinesmen 

sistemekin” (ibid.). Azken atal honetan hizkuntzak zein baliorekin lotzen dituzten ikusiko dugu 

eta baita euskarak zehazki zein elementu dakartzan gogora ere. 

 

 

4.5.1. Hizkuntzen balioak oro har eta euskararenak 
zehazki 

 

Gure elkarrizketatuen artean ikuspegi desberdinak daude hizkuntzekiko. Bereziki bi 

norabide edo taldetan banatzen dira diskurtsoan artikulatu diren balioak, elkar baztertzaileak 

ez diren bi norabidetan: alde batetik, balio instrumentala ikusi zaio hizkuntzari, erabilera 

praktikoa; bestetik, balio integratzailearekin lotu da, komunitate bateko partaide izatearekin 

edo identitatearekin. 

Hizkuntzen balio instrumentala azpimarratu dutenean, bi ideia jarri dira mahai gainean. 

Lehenengo eta behin, hizkuntzek oro har edo hizkuntza jakin batek duen praktikotasunari 

begiratu zaio pertsona talde batekin komunikatzerako orduan: 

[95] Fernanda: Eta beno, uste dut azkenean honakoa mundu bakar bat dela. Eta denok berdin-berdin-

berdin biziko garela guztiok. Eta berdin hitz egingo dugula. Ez dakit nola, baina hala uste dut. 

Elkarrizketatzailea: Hau da, hizkuntza bakarra izatera itzuliko gara? Babelgo dorrean bezala? 

Fernanda: Baietz uste dut. Espero baietz [barre egiten dute]. Eta horrela denok ulertuko ginateke. 
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Zenbait hizkuntzetan komunikatzeko gaitasuna izatea eta hizkuntzak jakitea lana 

lortzerako orduan gauza lagungarria dela ere azpimarratu da kasu batzuetan11: 

[97] Chiara: Nik badakit nire haurrek, normala den bezala, ageriko arrazoiengatik ezin dutela 

sardinieraz hitz egin guztiz. Ezin dut ezta ere, italierari garrantzia handiagoa eman behar 

diodalako. Eta pena handia ematen dit, baina bertan daudenak ere ez dira esfortzu handiegirik 

egiten ari mantentzeko. Eta pena handia ematen dit, handia. 

Elkarrizketatzailea: Esaten zenuen italierari garrantzia handiagoa eman behar diozula. Zergatik, 

zein zentzutan? 

Chiara: Baldin badoaz, etorkizunean enpresaren batean lan egin behar badute, ez diete sardinieraz 

hitz egiteko eskatuko, italiera eskatuko diete. Aukera bat gehiago izan daiteke beraientzat, 

nazioarteko enpresa batean lan egiteko, hemen bizitzen jarraitzeko, baina badute beste hizkuntza 

bat. Eta sardiniera ez lukete erabiliko. 

Beste kasu batzuetan, balio integratzailea jarri da mahai gainean: komunitate baten parte 

egiten zaituelako ideia edota hizkuntza gehiago jakitea aberastasunarekin lotzea. 

[98] Fatima: Arabierak daukan gauza ona da, zertxobait desberdina denez, ez dira letra berdinak, ez 

dira… Are eta aberasgarriagoa da. Zeren, azkenean, gaztelaniaz, frantsesez, ez dakit, berdintsua, 

letra berak… Aldatu egiten da. Ingelesez ere berdin, baina arabiera beste kontu bat da. Eta horrek, 

niretzat… Ez dakit, ikuspegia zabaltzen du. [...] Hizkuntza bat inoiz ez da alferrikakoa. Hizkuntza 

bat, ez dakit, nahiz eta inoiz ez erabili, beti da aberasgarria. Ez dakit. Hizkuntza batek inoiz ez 

dizu ezer kentzen. 

Maríak ikuspegi integratzaileari buruz gogoetatzen zuen, mahai gainean jarriz zeinen 

sentsibilitate desberdinak egon daitezkeen hizkuntzekiko. Izan ere, berak ez du 

gaztelaniarekiko atxikimendu kontzienterik sentitzen, eta bizi den testuinguruan euskararekiko 

aldiz badagoela nabaritzen du: 

[99] María: Oso polita da jendea bere kulturari eta emozioei eusten ikustea, gustatzen zait pertsonen 

alde hori. Nik ez daukadalako. Ez daukat ezer esaten dudana “hemengoa naiz”. [...] [Gaztelania] 

Kontua da dakidan hizkuntza bakarra dela. Baina ez… Ez nau espainiar moduan identifikatzen 

nik gaztelaniaz jakiteak, eh. Gainera, ni mundukoa naiz. Nire ustez, mugek ez zuten existitu 

beharko, ez… [...] [Hizkuntza herriko jendearentzat] Oso garrantzitsua da. Bai. Ez da… Ez da 

niretzat, adibidez. Ez zait iruditzen hizkuntza bat garrantzitsua denik; pertsonak 

garrantzitsuagoak direla iruditzen zait, izateko modua… Kontua da, noski, hemen guztiak 

pertsona zintzoak direnez, zerbait garrantzitsuagoa bilatu behar dute [barrez], eta hori da 

hizkuntza, noski. 

                                                      
11 Adierazpen horiek egiterakoan elkarrizketatuek gogoetatzen dute hizkuntzen arteko botere harremanez ere. 

Esaterako, hala zioen Bahisak ironikoki ingelesaren erabilerari buruz Pakistanen:  “Kanpora ateratzen bazara, hiri 

handietara, eta ezagutzen baduzu urduz hitz egin ezin dezakeen norbait bai, ingelesez. Edo bulego batean, bai. [...] 

Batzuetan, orain dena aldatzen ari denez, denak dira modernoak [barre egiten du], bai. Bai. Nahiago dute ingelesez 

hiz egin.” [96]. 
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Eta euskararekiko duten ikuspegia ere lotuta dago hizkuntzekiko perspektiba orokor 

honekin. Batzuentzat hizkuntza bat gehiago besterik ez da, Pablok zioen moduan, biztanle 

kopuru jakin batek hitz egiten duena, ingelesa, gaztelania edo frantsesa bezala. Beste aldean 

Marta daukagu, atxikimendu emozionala daukana hizkuntzarekiko bere txikitako 

oroitzapenekin gogoratzen duelako, aiton-amonek euskaraz esaten zizkioten hitz goxoekin eta 

Euskal Etxean pasatako igandeekin. Egin diren bestelako loturen artean honakoak azpimarratu 

dira sarritan: “polita da”, “desberdina da” eta “zaila da”. 

Hizkuntza polita iruditzen zaiela hainbatetan aipatu da, eta ideia hori garatzeko sarritan 

hitz egin dute ezagutzen dituzten abestiei edo hitzei buruz: 

[100] Ariadna: Niri gustatzen zait esanahi askoko hitz motz asko daudelako. 

Karen: Bai [barrez]. Hori egia da. 

Ariadna: Gustatzen zait, eh. Asko gustatzen zait. Lehen liburu bat begiratu ohi nuen -agian ez 

zaizkit hitz egokiak aterako-, eta adibidez, sorgina da “bruja”. “Bruja” esan beharrean, politagoa 

da. Gustatzen zait. 

Bigarren, aurrez ezagutzen zituzten hizkuntzekiko desberdina dela aipatu da eta baita, 

euskalkiei erreferentzia eginez, bere baitan desberdintasunak dituela ere. Edozein kasutan, ikasi 

diren euskarazko eduki batzuk eta beste hizkuntzetako ezaugarriekin loturak egiten hasi dira 

batzuk: adibidez, Oumarrek euskarazko zenbatzeko moduaren eta frantsesarenaren artean 

antzekotasunak ikusi ditu. 

[101] Chiara: Zaila da hitz egiten ditudan hizkuntzekin alderatuta desberdina delako. Badu 

antzekotasunik latinarekin, eskolan ikasi behar izan nuelako, baina hildako hizkuntza bat denez 

ez duzu ulertu beharrik. Etxeko lanak egin behar zenituen eta itzuli, baina idatzia bakarrik zen. 

[102] Jose: Aurrez bizitzan entzun nuenarekiko erabat desberdina den hizkuntza bat. Hori da 

niretzat. Beste edozerrekiko oso-oso desberdina. Ez du antzik aurrez ezagutzen nuenarekiko 

behintzat. Ez dakit japonieraz ere, baina… Baina ez dakit, berezia, berezia da. Arraroa da, bai. 

Arraroa da, eta aldi berean polita. Bai, eta zaila. 

Azken aipu horretan ikusi den moduan, zaila delako ideia ere atera da. Batzuetan, 

zailtasunaren ideia hori desberdina izatearekin lotu da, eta baita konplexua izatearekin ere. 

Gainera, herriko ezagunek berretsi egin dieten iritzi bat da kasu batzuetan eta, hala, indartu 

egin zaiena. Zaila delako ideia horren atzetik batzuetan ikasteko zailtasunak eta, ondorioz, 

euskara ez ikasi izateko arrazoiak lotzen dira: 

[103] Fernanda: Oso konplikatua da! Oso konplikatua da. Seme-alabek barre egiten didate. 

Batzuetan, hitz bat esaten dudanean, “Ez da horrela, ama”. “Bai, baina ulertu didazu”. Orduan 
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lotsatu egiten naiz eta ez… Ez. Baina konplikatua da, eh. Nik esaten nuen “Baina hau txinera 

bezala da, ez dut ikasiko” [barrez]. Joaten naizen ileapaindegikoa bertakoa da eta ez du euskaraz 

hitz egiten. [...] Esaten dit: “Ez duzu ikasiko, Fernanda. Kendu hori burutik. Nik hainbeste urte 

daramatzat hemen”, esaten zidan hitz egiten genuen garai hartan, esaten zidan “berrogei urte 

hemen” -badira urte batzuk, ni baino helduagoa da- “eta ezin dut. Ezin dut ikasi”. Eta nik esaten 

nuen: “Aizu, agian nik ikasiko dut. Zuk ez, baina nik bai”. Keba! Eskolara joan behar da ikastera. 

Nik ez... 

[104] María: Urtebetez egon nintzen. Ezinezkoa egin zitzaidan euskara ikastea [erdi barrez amaitzen 

du]. Oso-oso zaila iruditu zitzaidan. Oso zaila. Eta hitz batzuk ikasi nituen. Gero, pixkanaka-

pixkanaka, bai gelditzen zaizkizu ba… Baina jendearen elkarrizketak ez. Ez, gainera hemen 

batuaren antzik ez duen beste zerbait erabiltzen omen dute, eta nik batua ikasi nuen. Orduan, 

esaten nuen: “Joe, zerbait ikasten ari naiz gero gainera ez ulertzeko”. Esaten nuen… Eta bai, 

azkenean etsi egin nuen. Baina beno, oso-oso hizkuntza zaila egin zitzaidan ikasteko, ezin nion 

inondik heldu. 

Azkenik, erabilgarritasunaren eta beharraren arteko balantza dago. Gizakion beharren 

artean ingurukoen onarpena dago, eta badirudi aztergai dugun eremuetan –nagusiki, oraingoz 

behintzat eta neurri desberdinetan dagoeneko- euskaraz hitz egitea dela (Saez Beloki, 2016). 

Nahikoa da testuinguru hori euskaraz jarduteko beharra sortzeko? Gure elkarrizketatuen artean, 

behintzat, ez dirudi hala denik. Arau sozialak pertsona batzuk konbentzitu ditzake, baina ez du 

ematen leku hauetan bizi diren herritar guztiek sentitzen duten beharra bihurtzen denik. 

Euskara oso erabilgarria dela baloratu dute (lanerako, harreman sozialetarako, 

integraziorako…) eta euskaraz ez hitz egindakoan arau sozialak ez direla jarraitzen ari 

kontziente dira, baina edozein kasutan ez dute beharrezkoa sentitzen bizi diren testuinguruan. 

Erabilgarritasunaz eta beharraz gogoetatzerakoan sarritan lanaren eremua bururatzen zitzaien 

elkarrizketatuei. Gaur egun, oso erabilgarria ikusten dute euskara jakitea lana bilatzeko: 

[105] Jose: Badakit lagunduko didala. Lana aurkitzerako garaian, herrian nahi baldin baduzu, ba 

hobeto. Edo inguruan lana bilatzerakoan, oso ondo etorriko zaizu baldin badakizu. Edo aukera 

asko, baita ere inguruan ohikoagoa delako euskaraz hitz egiten jakitea eskatzea ez eskatzea baino. 

[...] Taberna batera zerbitzari lanetara bazoaz, eskatuko dizute. Fruta-bilketan ibili nintzenean, 

adibidez, ez zidaten eskatzen, baina denak bertako pertsonak ziren eta, baldin bazenekien, ba 

hobe. [...] Bai, pertsona bat artatu behar baduzu eta bere hizkuntzan hitz egiten badiozu, ba hobe. 

Normalagoa da, ezta? 
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Eta noizbait beharra sentitzekotan lanarekin lotuta izango dela aurreikusten dute baita 

ere: 

[106] María: Egoitza batean kontratatzerako orduan, agian, hor bai ohartuko naiz euskara hain 

garrantzitsua den edo ez. Hemen ez. Hemen garrantzitsuagoa delako nor zaren edo zu ezagutzea 

lana lortzerako orduan. Baina erresidentzia batean lanean hasi nahi badut, hor seguruenik bai 

topatuko nuke hizkuntzaren arazoa. 

Elkarrizketatzailea: Eta momentu horretan berriro planteatuko duzu euskaltegira joan edo ez? 

María: Ba batzuetan, zerbait nahi baduzu, seguruenik sartuko zinateke… Noski, zerbait lortu nahi 

baduzu, eramango zintuzke… Edo esango nuke: “[Herriko] aiton-amonekin geldituko naiz eta 

niri pasatzea erderaz ulertzen dutenak [barrez], eta euskaraz bakarrik dakitenak besteei pasatzea”. 

Batzuek erderaz jakin behar dute, orduan, hitz egingo dut laguntzailearekin eta esango diot: “Zuk 

niri pasa erderaz daukatenak”. 

Hau da, egunerokotasuneko bizitza aurrera eramateko euskarazko ezagutzarik behar 

baldin badute, eguneroko mintzamolde arruntaren edo kaleko jardunaren bidez eskuratzen 

dituzte gaitasun horiek, edota estrategiak garatzen dituzte egoera horiek kudeatzeko (mimika 

eta imitazioa erabiltzea, konfiantzazko jendeari galdetzea edo interneteko itzultzaileak 

erabiltzea), eta herritar gehienek gaztelania ondo menperatzen dutenez haiekin gaztelaniaz hitz 

eginez moldatzen dira, nahiz eta euskaraz atseginagoa izango litzatekeela iruditzen zaien. 

 

 

4.5.2. Euskararen egoerarekiko pertzepzioa 
 

Elkarrizketatutako pertsonek antzematen dute hizkuntzaren aldetik nahiko testuinguru 

berezietan bizi direla, eta herritik zertxobait aldendutakoan euskararen erabilera baxuagoa 

bihurtzen dela. 

[107] Jose: Denbora baten ondoren, ulertzen baduzu, ondo dago. Kontua da, noski, hasieran, ez 

baldin badakizu nola diren gauzak edo zergatik diren horrela, edo zergatik azpimarratzen duten 

hainbeste, ba harritu egiten zaitu eta arraroa egiten zaizu. “Zergatik nahi dute hainbeste hauek, 

jendeak hemen dagoeneko hitz egiten du eta?”. Baina noski, hori hemen. Gero irteten zara eta 

gutxiago entzungo duzu. Eta esaten duzu: “Joder, ba falta nabaritzen da kanpoan zaudenean edo 

Bilbon zaudenean, edo…”. Ez dakit, ulertzen nauzu, ezta? 
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[108] Alhaji: Beno, ez Bilbon bakarrik. [Ondoko herrian], hementxe bertan [barrez]. Ni ikasten ari 

nintzen… 

Elkarrizketatzailea: Ah, bai? 

Alhaji: [Ondoko herrian], baina beno. Buah, ez dizute hitz egiten. Heldu-helduenek bai, baina 

gazteek, batere ez, batere ez. Hemen bai. Hemen hitz egiten dute gehien. 

Baina aztertu ditugun herrien artean ere badaude desberdintasunak. Hasteko, udalerri 

batzuk euskararen indizea % 70etik gorakoa dute, baina erabilera ez da hain altua. Baztanen, 

aztertutako herrietatik euskararen erabilerarik baxuena duen batean (etxekoa % 53,6 eta 

kalekoa % 61,2), elkarrizketatutako pertsonaren pertzepzioa esanguratsua da: “oso-oso-oso 

adineko jendeak, garai bateko pertsonek” hitz egiten du euskaraz elkarren artean, bere ustetan. 

Beste udalerrietako informatzaileek ere adierazi diguten pertzepzioa da gero eta euskara 

gutxiago entzuten dutela kalean: 

[109] Chiara: [Bere herrian] euskaraz bakarrik. Euskaraz bakarrik. Kalera irten eta jendea euskaraz, 

oso arraroa da… Orain zertxobait gehiago, eh, egia esan. Azken, ez dakit, urtebete edo bi urtean, 

gero eta gaztelania gehiago entzuten da kalean baita ere. Baina hasieran euskara bakarrik zen, 

euskara bakarrik. 

[110] Marta: Egia esan, herri euskalduna izateko gaztelania dezente entzuten da… Dendara joan 

eta... 

Euskararen jaitsierarekin batera gertatzen ari diren beste hainbat fenomeno ikusten 

dituzte. Alde batetik, Euskal Herriko barne migrazioek linguistikoki eragina dutela iruditzen 

zaie, beste zonalde batzuetatik datozen pertsonek ez dutelako hainbeste euskara hitz egiten. 

Esaterako, Fatimak gogoratzen du semea eraman zuen eskolan, gurasoen artean, hiriburutik 

etorritako emakume batzuk ezagutu zituela, eta baita guraso bakoitzarekin hizkuntza banatan 

hitz egiten zuten haurrak ere. Bestetik, denbora gehien daramatenek nabaritzen dute baita ere 

Euskal Herritik kanpoko migrazioek gora egin dutela eta baita hizkuntza aniztasunak ere. 

Edozein kasutan, dagoeneko ikusi dugun moduan, hizkuntza praktikek jatorriaren aldagaia 

baino askoz konplexutasun handiagoa hartzen dute, hizkuntza-gaitasuna, harreman sareak, arau 

sozialak eta balio identitarioak gisako elementuak ere tartean sartzen baitira. Zentzu horretan, 

Pablok esaten digunez, Dominikar Errepublikako gazte ugari entzuten ditu beren artean 

euskaraz hitz egiten. Argi dagoela dirudien gauza bat behintzat, Anabelek adierazten digun 

moduan, jatorri eta kultura desberdinen arteko nahasketa eta harremanak gero eta gehiago 

joango direla sortzen. Aurrerantzean etorriko diren aldaketa guztien aurrean, garrantzitsua da 

eta aldi berean erronka handi bat udalerri euskaldunak eta arnasguneak nola garatuko diren 



96 
 

aurreikustea, eta horren aurrean jarraitzea nahi den bilakaera bermatzeko pausoak ematen 

joatea. 

Guri jatorri desberdineko pertsona hauekin hitz egiteak gure herrietako errealitateaz 

pentsatzeko aukera eskaintzen digun moduan, beraiei ere hizkuntzen inguruan eta beren 

inguruko gertakari soziolinguistikoen inguruan gogoetatzeko balio izan die ariketak. 

Elkarrizketetan, euskararen egoera beraiek ezagutzen dituzten beste hizkuntzenekin alderatu 

dute: kaxmirera, guaraniera, sardiniera, jola edo miskitoa esaterako. Era berean, gaur egun 

dauden udalerrietan euskara nola bizi den ikusteak beraiek dakizkiten hizkuntzekin duten 

harremanaren inguruan gogoetarazi die batzuetan: 

[111] Natalia: Horrek asko harritu nau. Brasilekin mugan bizi nintzenean ez genuen guaraniera 

gehiegi erabiltzen, ezta? Eta hona etorritakoan, ba nola gurtzen duten kasik beren hizkuntza. 

Denek apreziatzen dute izugarri. Eta ni nire hizkuntzaz ohartu naiz, han baztertua nuena, eta hona 

etorri ondoren askoz  gehiago hitz egiten dut guaranieraz nire herrialdean egiten nuena baino. Ez 

nekizkien gauzak, nik ez nekizkienak, orain ikasi ditut. Baina oso gaizki hitz egiten dut. Baina 

esaten didaten guztia ulertzen dut arazorik gabe. 

Eta beren hizkuntzaren egoera hobetzeko zer nahiko luketen pentsatzeko balio izan die 

baita: 

[112] Chiara: Sardinieraz hitz egiten da. Hango hizkuntza. Arazoa da… Nire aiton-amonak 

zeudenean agian zertxobait entzun zitekeen. Haiek hil zirenetik aurrera oso gutxi. Han desberdina 

da. Hizkuntza galtzen ari da, tamalez. Irakasgairen bat ikasi dut sardinieraz, antzerkiaren gisakoa. 

Baina gero eskolan ez da ikasten. Ez dago A, B, C, D sistemarik, ez da irakasgai bat. 

Unibertsitatean ikasi nuen sardinierako irakasgai bat, gustatzen zaidalako. Eta desberdintasuna 

da, agian, ez dela instituzioetan erabiltzen, ez da lana egiteko erabiltzen. Maila informalagoan 

erabiltzen dugu. Eta, adibidez, nire familiako norbaiti edo haurrei barre eginarazi behar badiet, 

sardinieraz hitz egingo diet. [...] Asko galdu da. Ez dago babesik, ez dago… Eta hori oso ondo 

iruditzen  zait hemendik. Eskolan jarri, agian ez eskola guztia sardinieraz eta italieraz ordu bat, 

hiru ordu… Baina sardinierako ikasgaia derrigorrezkoa jarriko nuke.  
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5. Ondorioak 
 

 

 

Pertsona hauen laguntzaz egin dugun ibilbideak hainbat gogoeta-bide eskaintzen dizkigu 

erdaldunak diren etorkinek euskararekin sortzen duten harremanari buruz, bereziki 

euskaldunak diren guneetan: beraientzat euskarak esan nahi duena, hizkuntzara gerturatzen 

dituzten faktoreak eta baita urruntzen dituztenak ere. 

Lehenengo ideia aipagarria honakoa da: “erdaldun” kategorian sartzen diren errealitateak 

anitzak dira, eta halaxe gertatzen da migratzaile erdaldunen kasuan ere. Hasteko, euskara 

ezagutzaren aldetik daude desberdintasunak: badaude euskaraz oinarrizko lau hitz esatera 

soilik iristen diren pertsonak, baina baita oinarrizko elkarrizketak ulertzera iristen direnak ere. 

Horretan eragina du, erdaldun moduan hartzen baditugu ere, pertsona hauetako asko euskara 

ikasten ibili izan direla edo dabiltzala gaur egun, eta etorkizun hurbilean agian euskalduntzeko 

aukera dago. Izan ere, hizkuntza-gaitasunaren aldagaia dinamikoa da, baita, gure kasuan aztertu 

dugun moduan, erdaldunen artean ere. 

Euskara-gaitasunari dagozkion aldeez gain, euskararekiko sentitzen duten atxikimendua 

eta interesa ere -hizkuntza ikasteko motibazioekin lotutako aldagaia- oso desberdina da. 

Aspektu horretan eragiten duten elementuen artean ezaugarri soziodemografikoak eta 

soziolinguistikoak daude, hala nola, adina, seme-alabak dituzten edo ez, zenbat hizkuntza 

dakizkiten eta gaztelania zekiten edo ez iristerakoan. Bestetik, beren bizilekuan sortzen 

dituzten harremanak daude: zenbat sare trinko eta esanguratsu sortzen dituzten herrian eta 

zeinekin, zertan pasatzen duten egunerokotasuna, zein espaziotan… Eta, hirugarren lekuan, 

etorkizunari buruz dituzten aurreikuspenek eta desira edo intentzioek ere aldeak markatzen ditu 

beren artean. 

Aldagai guzti horiek eragiten dute hizkuntzaren eremuan, eta baita euskararekin sortzen 

duten harremanean ere. Edozein modutan, elkarrizketatu ditugun pertsonen kasuan aldagai 

batzuk argigarriagoak izan dira euskarara gerturatzeko izan dituzten arrazoiak ulertzeko: euskal 

hiztunekin maila informalean edo mikrosozialean harreman sare esanguratsuak sortu izatea, 

derrigorrezko hezkuntza sistema garaian dauden umeak euskarazko ikasketetan matrikulatuta 

edukitzea, lan-eremuan hobekuntzak izateko nahia eta etorkizunean herrian irudikatzea norbere 
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burua. Gaztelania lehen hizkuntza duten eta ez duten pertsonak, bi profilak elkarrizketatu dira, 

eta baita gaur egungo bizilekura iritsitakoan gaztelania bazekiten eta ez zekiten pertsonak ere. 

Herri hauetan bizimodua egiten hasterakoan desberdintasunak markatzen dituen aldagaia den 

arren, euskarara gerturatzeko motibazioa eta prozesuaren kasuan ez dute desberdintasun 

argigarririk sortu gure elkarrizketatuen kasuan. Antzera gertatzen da hizkuntza gutxituren bat 

lehen hizkuntza gisa dutenekin. Profil linguistiko desberdinetako pertsonak nahiko antzeko 

banatu dira euskararekiko gertutasunaren continuumean, gauza urrun moduan ikusten 

dutenetatik hasi eta gaur egun ikasteko motibazioa dutenetara arte. Izatekoan, iristerakoan 

gaztelaniaz ez dakiten pertsonen berezitasuna honakoa da: hasieran gaztelania ikasteko 

sentitzen duten beharra eta horrek eragiten dien aldea dagoeneko badakitenekiko, beste 

ikerketa batzuek ere adierazten duten moduan (Emakunde, 2012: 236). 

Aztertutako guneen berezitasun bat da euskara egunerokotasunean kalean ikusgarri den 

elementua izatea. Herri hauetan euskara “bizirik dagoela” esan daiteke, kalean eta etxeetan 

erabili egiten dela, batzuetan gehiago eta besteetan gutxiago baldin bada ere. Kontuan 

hartutako hamahiru udalerrietatik bederatzi arnasguneak dira (euskararen etxeko erabilera % 

60tik gorakoa da eta kaleko erabilera % 70etik gorakoa) eta beste lauak erabilera nahiko altua 

duten udalerri euskaldunak. Eguneroko mintzamolde arrunta euskaraz da hein handi batean 

(Zalbide, 2020) eta horrek eragina du bertara iristen diren etorkin erdaldunek euskararekiko 

sortzen duten harremanean. Denboraren poderioz, hainbat pertsona euskararen oinarrizko 

jabekuntza bat lortzera iristen dira pasiboki, herrian bizitzearen eta egiten dituzten harremanen 

eraginez. Era berean, euskararen erabilera sinboliko bat ikusten da beren praktiketan: kasu 

askotan euskarazko izenak jartzen dizkiete beren umeei, animaliei edota elkarteei, nolabaiteko 

errekonozimendua eginez bizi diren lekuari. 

Euskara egunerokoan presente izateaz gain, beraiek mugitzen diren espazio eta 

harreman-sare batzuetan aktiboki erabiltzen da. Egoera jakinetan, beraiek tarteko daudela ere 

euskara erabiltzen da. Hala gertatzen da lagunartea edo bikote eta familia-sarea euskalduna 

duten pertsona batzuen kasuan, edo baita euskara erabiltzen den espazio arautuago batzuetan 

ere (eskolako bilerak, gurasoen WhatsApp taldeak eta herriko elkartegintza aipatu dira eremu 

horien adibide moduan). Oro har adierazi digute ulertzen dutela euskara erabiltzea, eta egoera 

komunikatiboak beraiek ez baleude gertatuko liratekeen moduan jarraitzearen aldekoak dira, 

hizkuntza aldaketarik eragin gabe. Edozein kasutan, beraien interesekoak diren gai eta egoera 

zehatzak gogoratzen dituztenean erresistentzia gehiago adierazten dute eta euskaraz 

komunikatzen jarraitzearen kontrako iritzia adierazten dute batzuetan. Jarrera hori 
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azaltzerakoan diskriminazioa eta baztertua sentitzearen gisako kontzeptuak mahaigaineratzen 

dituzte. Honakoa puntu garrantzitsua izan daiteke aurrera begirako hizkuntza politikan kontuan 

hartzeko. 

Interesgarriak dira euskarazko egoerak kudeatzeko sortu dituzten estrategiak ere: 

hizkuntza ulertzen ez duten uneetan mimika, imitazioa eta hitzezkoa ez den komunikaziora 

jotzen dutela adierazi dute batzuk, elkarrizketatik erdi-deskonektatzeko gaitasuna eta 

prestutasuna garatu izana aipatu da besteetan, inguruko kontaktuak itzultzaile gisa erabiltzea 

ere bai sarritan eta baita interneteko itzultzaileak ere. Baliabide horiek guztiak 

egunerokotasunean euskaraz sortzen zaizkien egoeretan erabili dituzte, baina bereziki 

garrantzitsuak izan dira euskaraz gaztelaniaz baino hobeto moldatzen diren pertsonekin 

tratatzerakoan. Zaintza-lanetan diharduten pertsonen kasuan, zaintzen dituzten adineko 

pertsonak izan dira bereziki aipatutako kolektibo bat aspektu honetan. Baina bestelako profilak 

ere agertu dira: gaztelaniaz ondo moldatzen ez diren haurrak edo gaztelaniaz hitz egitera hain 

ohituta ez dauden adinkideak. 

Euskara normaltasunez erabiltzeak hizkuntzari atxikitzen zaizkion balioetan eta ikasteko 

motibazioetan eragina du. Zentzu horretan, interesgarria da hizkuntzak hartzen duen garrantzia 

herrian integratzeko, harremanak sortzeko eta herrikideekin talde identitate edo harreman bat 

sortzeko. Hala, euskara ikasteko dituzten interesen artean komunikatzeko balio izatea eta 

ingurukoekiko errespetua sarritan azpimarratu dira, beste testuinguru batean biziko balira hain 

esanguratsuak izango ez liratekeen faktoreak seguruenik. Euskara ikasteko kanpo-motibazio 

handiagoa dagoela esan daiteke herri hauetan, norbanakoen testuinguruan eragin handia duen 

aldagai bat delako. Hala ere, euskara ez da beharrezkoa sentitzen beren bizitzak aurrera 

eramateko, gaztelaniarekin bai gertatzen den moduan. Bigarren hizkuntza honen aldera 

desoreka handitzen du euskara ikasteko aurrez gaztelania jakin beharra dagoelako pertzepzioak 

ere. Bestetik, aipagarria da euskaraz ikasten hasi nahi izan duten batzuk ez direla hasi eta beste 

batzuek utzi egin dituztela ikasketak eskaintzaren formatua ez zitzaielako egokitzen. Bereziki 

hiru arrazoi aipatu dira: ordutegiagatik, eskatzen zuen denborarengatik edo talderik ez delako 

sortu (azken batzuen kasuan eskatzen zuen esfortzua edo zaila egin izatea errepikatu den beste 

faktore bat da). Ikasten hasi ez diren pertsona batzuen kasuan, euskararen edo euskara ikasketen 

inguruan dauden aurreiritzi eta uste batzuek diskurtso ezkor bat eraikitzeko bide eman die. Ildo 

horretan, euskara ikastea zaila delako ideia errepikatu da, eta ikasteagatik ordaindu egin behar 

dela uste izatea ere ez hastearekin lotutako puntu negatibo moduan aurkeztu zaigu. Kontuan 

izan behar dugu elkarrizketatuek orokorrean egunerokotasunean bizi dituzten egoerak askotan 
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ez direla samurrak: prekarietatea, ezengonkortasuna, laguntza edo familiako kide murritzak 

kontziliaziorako... Askorentzat lehentasunak beste batzuk dira, denbora materiala eta 

baliabideak eskasak izan daitezke, eta horrek euskara ikasteko motibazioan eragingo du. 

 

Anitzak eta konplexuak dira aztergai ditugun pertsonen bizimoduak, eta baita 

hizkuntzekin dituzten harremanak ere. Beren egunerokotasuneko elementu guztien artean, 

euskara sartzen da tarteko. Orain arte aipatutako faktore guztien eta gehiagoren 

elkarreraginaren bidez sortzen dute euskararekiko harremana, eta abaniko zabal bat sortzen da 

hizkuntza honekiko hartzen dituzten posizioekin. Pertsona bakoitzaren kasua berezia da eta 

ñabardura propioak ditu, zalantzarik gabe. Baina euskararekiko gertutasunarengatik eta 

hizkuntza ikasteko motibazioan dituzten antzekotasunei erreparatuta, elkarrizketatuak hiru 

profil orokorretan irudika ditzakegu. Gertutasunaren araberako graduazio bat da, finean, orain 

arte jasotako historia anitzak laburbiltzeko proposatzen duguna. Ezaugarri orokor batzuk 

jasotzen dituzten tipo idealak dira segidan deskribatuko direnak, eta gure elkarrizketatuak 

taldekatzeko lagungarri zaizkigu nahiz eta kasuz kasu baldintza guztiak ez diren betetzen. 

Elkarrekin lotuta dauden bi aldagai ikusten ditugu esanguratsuak: batetik, bizi diren 

herriarekiko sortu duten harremana eta herrian euskaraz hitz egiten duten pertsonekin sortutako 

harreman sareak (derrigorrezko hezkuntzan diharduten seme-alabak tarteko); eta, bestetik, 

euskarari ikusten dioten balioa beren asmoak lortzeko. Beste aldagaiak ere garrantzitsuak dira, 

errespetua edota kuriositatearen gisakoak, eta gaur egun euskara ikasten ari diren pertsona 

batzuen kasuan tarteko daudela ikusten da; baina aipatutako faktoreek besteek baino 

zeharkakotasun handiagoa dutela iruditu zaigu, orokorragoak direla. Hala, hiru kokapen 

orokorretan irudikatu daitezke elkarrizketatutako migratzaile erdaldunak euskararekiko: urrun, 

asebeteta edo aktibatuta. 

Urrunak deitu diegu hainbat ezaugarri konpartitzen dituzten pertsonei. Herrian bizi dira, 

baina ez dute sare esanguratsurik euskaraz hitz egiten duten herrikideekin edo sare 

euskaldunekin. Gaur egun daukaten lanarekin konforme daude edo modu horretako lanak 

bilatzea dute asmoa etorkizun batean; hau da, lanez hobetzeko asmoetan hizkuntzaren 

aldagaiak ez die eragiten (ez dute bilatzen euskara jakiteak ekarriko liekeen hobekuntzarik), 

oro har ez dute umerik derrigorrezko hezkuntzaren garaian eta ez dute beren burua herri berean 

irudikatzen etorkizunean edo ez dute argi ikusten. Euskaraz jakitea aberasgarria izango 

litzatekeela ukatzen ez duten arren, ez dute interesik hizkuntza ikasteko eta ez dute ikusten 

hobekuntza zehatzik ekarriko liekenik beren bizitzan. Profil honetan esanguratsua da 
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hizkuntzarekiko interesik ez izateaz gain edo interes falta horren oinarrian herri zehatz 

horrekiko harremanik eza ere badagoela. 

Segidan, erdibidean gelditzen diren hainbat pertsona daude. Hauen kasuan, beren 

egoerarekin asebeteta daudela esan daiteke. Batzuek udalerrian euskaraz hitz egiten duten 

pertsonez osatutako harreman sare trinko eta esanguratsuak dituzte, eta hala ez duten guztiek 

umeak dituzte derrigorrezko hezkuntzaren garaian euskarazko ereduan ikasten; hau da, euskara 

hizkuntza moduan esanguratsua da beren egunerokotasuneko eremuren batean behintzat eta 

presente dago. Horrez gain, batzuei euskaraz jakiteak aldea egingo lieke lan-egoera nahi duten 

moduan hobetzeko. Azkenik, kasu gehienetan herri horretan bertan irudikatzen dute 

etorkizuna. Egoera honetan dauden pertsonek ikusten dute euskaraz jakiteak hobekuntza 

esanguratsua ekarriko liekeela eremu zehatz batzuetan eta badute interesa hizkuntza ikasteko, 

baina arrazoi bat edo bestea tarteko, une honetan konforme daude beren bizitzarekin euskara 

ikasten hasi gabe. Hau da, euskara ikasteko balio dezaketen arrazoi edo motibazio zehatzak 

identifikatuta dituzten arren, une honetan ez dute beren burua ikasten hasteko pausoa ematen 

ikusten. 

Azkenik, hirugarren talde bat aktibatuta dauden pertsonek osatzen dute. Pertsona horien 

artean gehienek harreman sare trinko eta esanguratsuak dituzte euskal hiztunekin eta askok 

derrigorrezko hezkuntza euskaraz ikasten ari diren haurrak ere badituzte (baldintza bat edo 

bestea betetzen dute guztiek). Horrez gain, lan-egoera hobetzeko asmoa dute etorkizunean eta 

euskarak alde positiboa egingo liekeela ikusten dute. Aurreko taldearekiko desberdintasun 

nagusia da honakoek euskara ikasteko nahia dutela eta euskara ikasten ari direla gaur egun edo 

aktiboki ikasteko aukeren bila ibili direla, nahiz eta ez lortu kasu guztietan egokitzen zaien 

aukeraren bat. Beraz, euskalduntze prozesua hasteko prestutasuna duten pertsonak ditugu 

hemen. 

Euskararekiko harremanaren araberako hiru talde horien inguruan hainbat kontu esan 

daitezke. Lehenengo eta behin, aipagarria da bakoitzean biltzen diren pertsonak oso 

desberdinak direla profil soziolinguistikoari dagokionez. Talde guztietan daude eleanitzak eta 

elebakarrak, hizkuntza gutxitu bat dakitenak eta ez dakitenak, eta baita gaztelania iritsi aurretik 

bazekiten pertsonak eta ez zekitenak ere (baita lehen hizkuntza moduan dutenak eta ez dutenak 

ere). Beraz, gure elkarrizketatuen artean behintzat, hiztun profila baino esanguratsuagoak izan 

zaizkigu helmuga herrian sortutako harremanak eta etorkizunera begirako asmoak 

euskararekiko jarrera azaltzeko. 
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D 

D 

Bigarren, euskara ikasketen gaia dago. Talde guztietan daude euskara ikasten ari diren 

edo inoiz ikasten aritu diren pertsonak (beren kabuz ezagunen batekin, HHI batean, 

euskaltegian, bestelako formazio puntualen bidez…). Urrunen artean bi pertsonek ikasi dute 

noizbait euskara, asebeteen artean bi herenek eta aktibatuen artean hiru ari dira une honetan 

ikasten, batek ikasi izan du eta berriro ekin nahi dio eta beste batek ez du inoiz ikasi baina hasi 

nahi du. Hau da, badirudi euskara egunerokotasuneko parte diren udalerri hauetan euskara 

ikasketek hizkuntzarekiko gertutasun desberdina duten pertsonengana iristeko gaitasuna 

dutela. Aspektu horretan interesgarria da HHIen fenomenoa, euskara ikasketen bila ez doazen 

pertsonengana iristeko aukera eskaintzen baitute. Bestetik, deigarria da hemeretzi 

elkarrizketatuetatik euskara ikasten hasi diren hamar pertsonak arnasguneetan bizi direla. Beste 

bederatzietatik lau arnasguneetan bizi dira eta bost udalerri euskaldunetan. 

Azken puntu interesgarri bat aldaketena da. Orain arte jaso dugun argazkia une honetako 

egoerarena da, baina hainbat pertsonek beren posizioa aldatu egin dute denboran zehar edo 

aldatzen ari diren zantzuak adierazten dituzte. Segidan jasotzen den koadroan irudikatzen dira 

elkarrizketatu guztiak karratuka (koloreak euskara ikasketak adierazten ditu: grisek ez dute 

inoiz ikasi, laranjek noizbait eta urdinek gaur egun), gaur egun dauden posizioan eta egin duten 

edo egiten ari diren mugimendua gezi bidez jasotzen da (gezi jarraituak egindako 

mugimenduak dira –horietan abiapuntua borobilez markatu da- eta etenak zantzuak):  
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Ikusten denez, aldaketak euskararengana gerturatzeko edo urruntzeko izan daitezke. 

Gainera, denbora dezente leku batean egon ondoren ere aldatu daiteke jarrera: elkarrizketatuen 

artean euskararekiko kokapenean hamarkada baten ondoren gerturatu eta urrundu, bi 

mugimenduak egin dituzten pertsonak daude, eta baita urtebete azpiko denbora tartean mugitu 

direnak ere. Izan diren mugimendu zehatzei erreparatuta, urrunetatik euskararen mundura 

gerturatzen hasi den pertsona bat dago, sortu dituen harreman berrien eta haurraren bidez orain 

euskal mundutik gertuago sentitzen hasi dena. Alderantziz, erdibidean dagoen pertsona bat 

urruntzen doa euskarazko harreman sarearekin kontaktua galtzearen eraginez. Erdibidean 

dauden beste bi pertsonen kasua berdina da, euskara ikasteko jarrera aktiboa izatetik asebeteta 

egotera pasa direnena (deigarria da bi horien kasuan gaztelania dela dakiten hizkuntza bakarra): 

euskara ikasten hasi ziren hasieran, baina esfortzu dezente eskatzen ziela baloratu zuten eta 

beste lehentasun batzuk markatu zituzten euskara ikastearen aurretik. Hirugarren pertsona bat 

jarrera aktiboa izatetik zuzenean urruntzera pasa da, herrian sortutako harremanetatik 

esperientzia negatiboak bizi izan dituelako eta lekuarekiko atxikimendua galdu duelako. 

Azkenik, asebeteta egotetik ikasteko jarrera aktiboa hartzera pasa dira bi pertsona: baten kasuan 

laneko espektatibak eta harreman-sarea izan dira motibazio nagusiak, eta bestearenean haurrak 

izan dira nagusiki. 

Laburbilduz, euskararekiko duten jarrera ulertzeko hainbat faktore lagungarri zaizkigu, 

bereziki harreman sare trinko eta esanguratsuak, haurrak, lanarekiko espektatibak eta herrian 

gelditzeko asmoa. Era berean, aldagai horietako aldaketak hizkuntzarekiko jarrera eta 

praktiketan izan diren mugimenduak argitzeko lagungarriak dira. Honek ondorio bat dakar: 

euskararekiko harremana oso dinamikoa eta aldakorra izan daiteke faktore horiek eraginda 

baldin badago, bai gerturatzeko eta baita urruntzeko ere. 

Udalerri euskaldunen eta arnasguneen errealitateak ertz asko ditu gaur egun, eta azterketa 

ugari egiteko aukera eskaintzen duten inguruneak dira. Ikerketa honetan iristen ari den 

migrazio berriari erreparatu diogu, eta linguistikoki, euskaraz komunikatzeko gai ez diren 

pertsonei. Herri horietako hizkuntzen errealitatearen zati txiki esanguratsu bat dugu honakoa, 

eta oso garrantzitsua da zonalde horietako egoera sakon ulertzeko bestelako fenomenoak ere 

aztertzea: euskal hiztunek euskararekiko dituzten praktika eta jarrerak, euskal lurraldeetatik 

datorren barne-migrazioaren joera eta eraginak, lurralde horien garapen sozioekonomikoa, 

kultur-bizitasuna eta kultur-kontsumoa, euskararen belaunez belauneko transmisioa… 

Hamaika gai gelditzen dira heltzeko, eta eskuartean duguna ere amai gabe sakondu daiteke. 
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Migrazio historia bakoitzaren atzetik mundu bat dago ulertzeko. Bestaldera begiratuta, 

migrazio historia bakoitzak euskararen inguruan gogoetatzeko begirada berri bat eskaintzen 

digu. Lan honekin euskara indartsuen dagoen guneez pentsatzeko tarte bat hartu dugu, zein 

diren beren indarguneak eta erronkak arakatzeko. Horretarako, etorkin erdaldunen begiradatik 

ulertu nahi izan ditugu testuinguru hauek, ematen dieten zentzua, beraietan bizi duten 

egunerokotasuna eta euskararekiko sortzen dituzten harremanak jasotzeko. Ikusi dugun bezala, 

etorkinak anitzak dira eta baita euskararekiko sortzen duten harremana ere. Erdaldun 

kontzeptuak ere ñabardura ugari biltzen ditu bere baitan, eta uneoro aldatzen ari den egoera bat 

adierazten du. Espero dezagun ikerketa honek ideia batzuk eskaintzea euskararen alde mugitu 

dadin etorkizunean. 
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1. ERANSKINA: Elkarrizketatuen zerrenda 

Zb. Izena Jaioterria Jaioturtea Noiz etorria Dakizkien hizkuntzak (lodiz lehen hizkuntza) Gaztelania bazekien edo ez iritsi aurretik Euskara ikasten ari(tu) bada, non 

1. Fatima Maroko 1977 2004 Arabiera, frantsesa, ingelesa, gaztelania Bazekien - 

2. Fernanda Nikaragua 1975 2005 Gaztelania, portugesa, ingelesa Bazekien - 

3. Oumar Senegal 1977 2006 Jola, wolofera, frantsesa, gaztelania, ingelesa, 

mandinga 
Hasieran ikasi HHIan 

4. Marta Argentina 1970 2007 Gaztelania Bazekien Euskaltegian 

5. Jose Argentina 1988 2007 Gaztelania, ingelesa Bazekien Euskaltegian 

6. Lee Txina 1970 2010 Mandarin txinera, ingelesa, gaztelania Hasieran ikasi - 

7. Anabel Argentina 1976 2010 Gaztelania, ingelesa Bazekien HHIan 

8. Pablo Dominikar 

Errepublika 
1968 2011 Gaztelania Bazekien - 

9. Ignacio Nikaragua 1978 2011 Gaztelania Bazekien - 

10. Chiara Sardinia 1978 2014 Italiera, sardiniera, ingelesa, gaztelania Bazekien Klase ez erregulatuak, euskaltegian, 

udalaren ikastaroetan 

11. Modou Senegal 1980 2015 Wolofera, frantsesa, ingelesa, gaztelania Hasieran ikasi HHIan 

12. Bahisa Pakistan 1994 2016 Kaxmirera, urdua, ingelesa, gaztelania, 

katalana 
Bazekien HHIan, udalaren ikastaroetan 

13. Natalia Paraguai 1990 2016 Gaztelania, portugesa, guaraniera Bazekien - 

14. Alhaji Senegal 1993 2017 Serer, wolofera, frantsesa, gaztelania, ingelesa Hasieran ikasi Euskaltegian 

15. Ariadna Paraguai 1997 2017 Guaraniera, gaztelania Bazekien - 

16. Diana Nikaragua 1989 2017 Gaztelania Bazekien - 

17. Flor Nikaragua 1977 2017 Gaztelania Bazekien  AEKn 

18. Karen Paraguai 1996 2017 Gaztelania, guaraniera Bazekien - 

19. María Madril 1965 2017 Gaztelania, kaloa Bazekien Euskaltegian 
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2. ERANSKINA: Jatorrizko aipuak 

 

[1] Natalia: Lo primero que te dicen es: "por qué no le mandas a tu país". 

 

[2] Natalia: Bueno, cuando yo parí, al parir, pues creo que noté el mundo a mi alrededor. 

Porque salía más, ahora salgo muchísimo más, paseamos más, y ya me ha atado también 

a la gente de aquí. Ahora que tengo un hijo. Antes, no. Yo, ahora que hablo mucho con 

madres, padres, como que siento ahora más conexión. 

 

[3] María: Este año estoy estudiando lo de la dependencia a través de Lanbide, que exigen 

para cuidar ancianos.  

 

[4] Ariadna: "Es que la mayoría, en realidad, aquí, los migrantes o las migrantes, todo es 

trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Igual tampoco le interesa por eso también estudiar algo 

como tú dices. Trabajo, trabajo, trabajo, es... Todo es trabajo aquí. Lo más rápido que 

puedas ahorrar, ya te vas otra vez a tu país." 

 

[5] Natalia: Pero claro, uno no puede volver sin nada [ríe]. Para eso estamos aquí 

trabajando. Pero cada día me doy cuenta que conseguir algo allí te mantiene más años 

aquí. 

 

[6] Fatima: Porque más o menos nosotros somos la primera generación que quiere hacer 

vida normal aquí. 

 

[7] Natalia: Si empezamos a hablar como hablamos como paraguayos, no entenderías ni 

papa [Karen ríe]. Hablamos... Pero igual. Yo cuando escucho que una paisana que llegó 

hace poco y nos habla, pues te parece algo raro, eh. Como que ya no hablas así y te quedas 

como que "¿qué?" [ríen]. Como que a mí me parece muy gracioso, la verdad te digo. Me 

parece gracioso. Igual sí, eso sí, usamos muchos diferentes términos. Pero para poder 

adaptarnos a la gente, que nos entienda, tenemos que hablar diferente. 

Karen: Sí, tenemos que adaptarnos al entorno. 

Natalia: Y eso es algo muy criticado por nuestros paisanos. 

Karen: Sí. 

Natalia: Muy criticado. "¿Por qué cambias tu forma de hablar y todo eso?". Pero es que 

la gente no entiende que nosotros tenemos que adaptarnos a... Por ejemplo, esta señora 

igual, si es mi jefa, si yo le hablo como yo hablo, no me va a entender. No me va a 

entender. Por eso es que cambiamos mucho, drásticamente. 

 

[8] Oumar: Soy jola. Sí. Soy jola porque soy jola y sé hablarlo muy bien, y no tengo que 

esconderlo. 
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[9] Oumar: Mi hija ya ha aprendido el jola, el wolof... Ya lo ha aprendido desde Senegal. 

Porque en Senegal, en casa se hablan esos dos. Jola o el wolof. Y mi padre, que es muy 

de cultura, muy cultura, mi padre, él habla wolof cuando sale a la calle. Pero en casa no, 

en casa lo suyo habla. Sí. A sus nietos, todos, les habla en jola. Sí. [...] Yo siempre he 

dicho, el que está perdido es el que no sabe lo suyo. Aunque sepas diez mil de los demás, 

pero aunque no sepas lo tuyo, tú has perdido. Siempre digo eso. Bai. Así me han educado, 

así me han enseñado. Mis padres siempre me decían eso. [...]  Mi padre siempre me dice: 

"Aunque sabes el wolof, el francés, el inglés, el alemán, el turco o lo que sea, y no sabes 

el jola, es que estás perdido".  

 

[10] Fatima: Un profesor también, alguna vez, de mi hijo que le pidió escribir los nombres 

de todos sus compañeros en árabe. 

Elkarrizketatzailea: Ah, mira qué bonito. Eso te hará ilusión, ¿no? 

Fatima: Hombre, sí, sí, sí. Sí, y luego siempre se interesan, y mi hijo, el que tiene 15 años, 

pa’ los profesores, cuando se enteran que él habla el árabe, pues todos hablan con él, y le 

hacen sentir como que ha hecho algo bueno, que ha aprendido el árabe. Y a mí, eso 

también, digo, jo, qué bien. Es como un poco de ayuda. Todo el mundo: "Jo, árabe. Eh, 

Aiman, árabe, jo, qué valiente", no sé qué, y… [...] Todo el mundo cuando están los 

profesores y saben que habla el árabe, "Jo, Asif, qué bien, pues igual tienes que animar a 

escribir también". Y él dice: "Sí, sí. Ya sé un poco eso". Y se siente como orgulloso. Pero 

se agradece a las personas que le dan importancia. 

 

[11] Natalia: Es la parte de Paraguay pero con frontera con Brasil. Y yo he crecido 

prácticamente entre los brasileños. No digo todo, pero sí. […] Yo crecí hablando 

portugués. Como vivíamos en la frontera, allí tú tienes que aprender portugués para poder 

trabajar, qué se yo, ahí en unas tiendas como dependienta. Tienes que saber portugués. 

 

[12] Oumar: Yo hablo jola, hablo el wolof como... Entre todos, y hablo otro dialecto que 

no es mío, el mandinga. Bai. Ahí... Eso lo aprendí cuando estuve en Senegal haciendo la 

mili. Nos llevaron en un pueblo que eran mandeng. Como que ese pueblo no saben hablar 

el wolof y no saben hablar en tu idioma, ¿no? Y sólo hablan de lo suyo. Vale. Pa' poder 

comunicar con gente del pueblo, tienes que aprender lo suyo. Y a mí eso siempre me ha 

gustado, aprender cosas. A mí mi padre me enseñó que siempre hay que aprender, todos 

los días se aprende. Y cuando fui ahí también, me empeñé un poco a aprender ese dialecto 

pa' poder comunicar con la gente. Y al final conseguí. Porque siempre estaba con ese, si 

no estoy de guardia, estoy en el pueblo con la gente de ahí, salir por ahí, andar por ahí. Y 

sin más.  

 

[13] Marta: Me gustan los idiomas. Creí que sabía inglés, me doy cuenta que no. Comparo 

a mis hijos y me doy cuenta que no. Que al final, si no practicas una lengua...[…] O lo 

que sabía me lo he olvidado o... Al final, si no lo practicas... Esa es una pena.  

 

[14] Alhaji: Hablo cuatro: wolof, serer, francés, inglés. En la escuela hacemos inglés, 

francés, español también. Sí, he hecho español ahí pero poco. Básico básico, poco poco.  
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[15] Bahisa: Cuando, ¿sabes? Mujeres juntan, lengua, lo que conoces muy-muy-muy 

bien. Por eso. 

Elkarrizketatzailea: Claro. ¿Vosotras, vuestra primera lengua, la de todas, es urdu? 

Bahisa: Sí. 

Elkarrizketatzailea: ¿Y os...? ¿Vosotras querréis hablar en urdu, imagino? 

Bahisa: Sí. Para que entiende bien [ríe]. Sí. ¿Sabes? Si tu hablas en castellano o en 

euskera, oh. Pensar. Hay que pensar palabras. "oy -dices- ¿digo bien? ¿Sí? No." Pero en 

urdu sabes como tu... Hablas lo que estaba en la boca. 

 

[16] Elkarrizketatzailea: Y en tu día a día, aparte de en tu casa, ¿dónde lo practicas, el 

árabe? 

Fatima: Bueno, si hablo con algún familiar por Whatsapp, que eso nos dio mucho margen 

de hablar mucho con los familiares. Hay veces que estoy trabajando y meto auriculares y 

estoy hablando con mi cuñada todo el rato. [...] Pues así nos entretenemos y... O con 

alguna amiga, también de aquí marroquí... Pues tengo una amiga en [en el pueblo de al 

lado] que hablamos un montón el árabe con ella, cuando estamos haciendo así las cosas. 

 

[17] Lee: Yo sabes hablar mandarín, ¿vale? Pero cuando ir mi pueblo, ellos hablando yo 

entiendes. Y otro sitio, norte, yo también entiendes. Como mi mujer, habla mandarín no 

muy bien. Pero ella sí entiendes. Yo hablar mandarín, ella entiende. Pero ella hablar, no 

sabes mucho. 

Elkarrizketatzailea: Ahá. ¿Y ella qué habla? 

Lee: Su pueblo. Su pueblo. 

Elkarrizketatzailea: ¿Su pueblo no es chino mandarín? 

Lee: No. […] Porque yo en norte, cambio sitio. Yo conocer mi mujer ese sitio. Porque yo 

también aprender su hablar. Yo entiendes. Pero no... Parecido, eh. No falta mucho. Pero 

parecido, eh. Yo conocer muchos sitio gente. Cuando ellos hablando, yo todo entiende 

casi. Pero yo hablar, no sabes mucho. Pero yo casi escuchar en Chino casi la mitad hablar, 

yo entiendes. Entiendes. Ese... Cuando yo trabajar en Bilbao también: mucho sitio gente, 

no solo un pueblo, una ciudad, eh. De Beijing, Shanghai, Shandong, muchos sitios gente. 

Ellos hablar todos diferente. Pero juntos hablan mandarín. Pero ellos también hablar su 

idioma con su vecino, yo también entiendes. Entiendes. Cuando andar muchos sitios, 

entiendes mucho. Si como mi mujer: su pueblo, aquí. No entiendes mucho. No entiendes 

mucho. [...] Dice "¿Tú qué hablando? Yo no entiendes, eh". Pero yo dice: "tú... -yo dice 

mi mujer- aprender en chino mandarín". Pero ella siempre... Ya casi cincuenta. No quiere 

aprender. Aprende español también, poco difícil. 

 

[18] Chiara: Yo a los niños les hablo solo en italiano, ellos entre ellos hablan en 

castellano, a no ser que están haciendo algún juego y uno empieza en euskera, entonces 

juegan en euskera. Pero la mayoría es en castellano. Y mi marido les habla en castellano, 

mi marido y yo hablamos en inglés, ellos no nos entienden. Ahora mi hija está empezando 

un poco, pero muy pocas palabras, no entiende. Y si por ejemplo, tengo que decir algo en 

frente de los niños a mi marido, depende. Si quiero que entiendan lo digo en italiano, o 

igual se me escapa en castellano. No les hablo solo en inglés. 
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[19] Elkarrizketatzailea: ¿En qué idioma le habláis a vuestros... a tu hija? 

Ariadna: Yo en guaraní. 

Elkarrizketatzailea: En guaraní. 

Ariadna: Sí. Castellano cuando estoy en la calle [barrez]. Con otra persona. Claro, pero 

si estuviéramos nosotras no más aquí, en mi idioma. Yo en mi idioma. 

 

[20] Modou: [Etxean nola hitz egiten duten] En wolof. Hombre, igual no, y muchas veces 

entre ellos hablan euskera o castellano [haurrek]. [...] Porque entienden más castellano y 

euskera antes que wolof. Porque casi todo el día están fuera de casa y saben más esto 

que…  

 

[21] Oumar: Lo más fácil que te hablan, era castellano. Y el colega que estaba yo aquí 

también, él hablaba castellano. Bai. Y también... El pueblo también, el primer día que se 

ve, sabiendo que eres africano, ya el primero que digo, tú lo que hablas es el castellano. 

"¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas?". Y vas y les vas respondiendo. Y ya te van a hablar. 

Ya una vez ya tenéis confianza y habláis, ya te van aprendiendo cosas, si tú quieres, eh. 

Porque tampoco si no quieres no te van a obligar, "tienes que hablar el euskera sí o sí". 

Eso depende de cada uno. 

 

[22] Elkarrizketatzailea: ¿Y en casa de ellos [zaintzen dituen pertsona euskaldunak], por 

ejemplo, de Joxe Mari o del chico con el que trabajas...? 

Pablo: No, él pone castellano. La televisión la pone en castellano, toda, la música pone 

en castellano. 

 

[23] Lee: Porque yo, cuando yo venir, yo de día trabajar, a la noche a estudiar español. 

Elkarrizketatzailea: ¿Ah, sí? ¿Español? 

Lee: Sí, a la noche a estudiar. Pero no estudiar muy bien. Pero poquito a poquito. 

Elkarrizketatzailea: ¿Eso en Bilbo? 

Lee: Sí. Sí. Cuando yo venir a España, yo ya empieza a estudiar, ¿vale? Y en Madrid 

también. Siempre unos libros. Yo muchos libros, eh. Y mirando. Me gusta estudiar. Pero 

mucho gente aquí diez años, no sabe nada. Como yo antes trabajaba en almacén, muchos 

gente diez años, ocho años... No sabes nada de español. Ellos trabajan con compañeros, 

todos chinos o todos su país. No quieres aprender. Si no quieres aprender, si... También 

entiendes con su país hablando. Pero si no aprender español, no puedes hacer nada, eh. 

Cuando fuera haces cosas, no puede hacer. Pero yo, cuando yo venir, yo ya empieza a 

estudiar. Poquito a poquito. Ya dos años, ya puede hablar con español. […] Cuando venir 

aquí, necesito aprender. ¿Sabes? Si no, no sabes mucho, no puedes... 

 

[24] Modou: En la EPA me enseñaban en castellano, porque si no tenía ni idea de 

castellano tampoco me podían enseñar euskera; porque hay que saber la traducción. Allí 

empecé a aprender castellano poco a poco, poco a poco.  
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[25] Fatima: Y luego estuve en el paritorio tres veces, aparte de mis partos. 

Elkarrizketatzailea: ¿Haciendo qué? 

Fatima: Pues acompañando porque la pareja no sabía el castellano. Y yo acompañando a 

la esposa en vez del marido. Porque el marido decía "Yo no le puedo ayudar, no sabemos 

el castellano...". 

 

[26] Marta: Yo mamé mucho de eso, de las historias vascas, de esas palabras vascas... 

Neskatxa polita, era así, y yo a mi abuelo muchas veces no le decía por el nombre, le 

decía “vasco”. Y él, claro, era su nietita, era su... Entonces, los recuerdos es el ongi etorri, 

eso, ir al Euskal Etxea los domingos una vez al mes, por lo menos, lo acompañábamos al 

Euskal Etxea de la ciudad de La Plata. Y claro, todo con palabras en euskera. Si bien 

ellos, tampoco, los que estaban ahí hablaban prácticamente euskera, pero el euskera era 

el símbolo. Los carteles, las fotos, la esku pilota, la…  

 

[27] Oumar: Yo, yo donde me he enterado es porque he salido fuera y he oído a la gente 

hablar. He dicho "hostia". Y después "No, eso no es español. Español, esto castellano, no 

es". ¿Sabes? Y pregunto a un tío que está al lado mío, que era un paisano mío, y me dice... 

Y él tampoco me dice que eso se llama euskera. Me dice: "No, es que tienen su propio 

idioma". ¿Vale? Y automáticamente he dicho: "Entonces, es como nosotros. Yo hablo 

wolof y tengo mi propio dialecto", ¿no? Y digo, "igual será por eso". Y ya, ahí, al rato, 

ya me... Ya voy conociendo, y cuando ya conocí los colegas, ahí ya sé mucho ya del 

euskera. Sí.  

 

[28] Marta: Yo en navidad, año nuevo, estamos en el caserío con todos mis primos, somos 

unos veinte... Ya me he acostumbrado a que la conversación es así, euskera-castellano, 

euskera-castellano. 

 

[29] Bikotea: Claro, a mis hijos, hablo directamente en euskera. 

María: En euskera. 

Bikotea: Pero cuando es una conversación en conjunto, en erdera. 

María: Bueno, pero aquí ha habido ocasiones de la mesa de hablar en euskera todo el 

tiempo. 

Bikotea: Sí, pero generalmente, cuando ha habido... 

María: En muchas ocasiones me he encontrado yo hablando unas conversaciones largas 

en euskera. Cuando fuimos a esquiar. Me enfado, igualmente. 

 

[30] Lee: También mucho cliente mayor no sabes mucho español, hablar euskera. Pero 

muchos clientes ayudar, como hablando ese cosas. Y sí, encuentra cosas. 

Elkarrizketatzailea: O sea, un cliente ayuda al otro, quieres decir. 

Lee: Sí. Y también, ahora no sabes hablar español, y la pasillo buscar. 
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Elkarrizketatzailea: ¿No sabe...? Ah, si no sabe hablar español, busca. 

Lee: Sí, ellos, la pasillo, se encuentra su cosa. 

Elkarrizketatzailea: O sea que no pregunta y listo. 

Lee: Sí. 

Elkarrizketatzailea: ¿Y notas que a la gente le cuesta hablar español aquí a veces? 

Lee: Sí. 

Elkarrizketatzailea: ¿A la gente mayor? 

Lee: Sí, gente mayor, sí. Y niños también poco, eh. Antes un niño, no sabes hablar 

español. Euskera, eh. 

 

[31] María: La cuidadora que tengo que trabajar conmigo, cuando me fue a enseñar las 

casas, que yo le iba a sustituir en verano, todo lo que tenía que hacer, primero me lo decía 

en euskera. Y luego yo la miraba y decía: "pues ahora te toca traducir, porque es que te 

he pillado la mitad [ríen]. Te he pillado la mitad". Y ella me lo volvía a... Porque ella 

tiene muy poco castellano. Pero poco a poco, con lo poquito, yo ya la entendía. Digo "va 

a ser más fácil que lo hagas, yo te miro y no hace falta hablar". Digo, porque nos vamos 

a enterar más que si al final tú quieres ponerme una palabra en castellano, algo que no la 

tienes aquí [señala la frente]. Porque el problema que tienen es que hay veces que tienen 

palabras que las tienen en euskera pero no saben traducirlas al castellano. Entonces, se 

queda la frase como... Que no sé lo que te quiero decir, pero sí sé lo que te quiero decir. 

 

[32] Pablo: Con todas las personas que trabajaba hablaban euskera pero conmigo no he 

tenido yo nunca... Ellos me hablan como yo les hablo y nada. Nunca, por lo menos si 

llegan personas que yo tenga que hablar y hablan el euskera, bueno, a mí tampoco, pero 

ellos conmigo siempre me piden: "Oye, esto...". Pero en castellano. 

Elkarrizketatzailea: No intentan meterte algunas palabras en euskera o... 

Pablo: No, no. 

 

[33] Ignacio: La mayoría de aquí y sabes que sos de fuera, pues ya te conocen y, si 

planteas una conversación con ellos, ya te hablan asimismo en español. Porque ya saben 

pues que sos de afuera y no sabés lo que es el euskera.  

 

[34] Chiara: Al principio, era, como no me hacía falta, porque era suficiente decir que no 

entendía y ya me cambiaban de idioma. Pero sí que la he notado mucho el cambio entre 

[herri handiago bat] y aquí, que la gente en la calle me decía: "Sí, pero tienes que 

aprender". Desde el primer día. Eso es algo, es una frase que me sigue repitiendo 

prácticamente cada día que salgo a la calle: "Es que tienes que aprender". Ya no es 

opcional. Hay que aprender.  

 

 

[35] Fernanda: Ella [nagusiak], las comandas, una que otra me ponía una que otra 

palabrita en euskera, y así fui aprendiendo. Poquito a poquito. Muy poco sé, eh. Muy 
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poco. ¿Entender? Te acostumbras el oído. Al final, donde vives, es lo que escuchas y pues 

es como lo que ves. Y así, aprendí. Ya luego me metía comandas enteras en euskera. Y 

las leía, que me causaban risa muchas palabras. Me decía: "Pero no te rías, aprende". Pero 

decía: "pero es que sí, es que tal cosa y tal cosa y no sé qué". Haciendo siempre, como 

hacerlo como más suave, ¿me entiendes? Porque yo decía "pero es que esto es como 

chino, yo no voy a aprender" [ríe].  

 

[36] Chiara: [Gurasoen WhatsApp taldeez] De los dos niños tenemos. Dos grupos 

diferentes, y ahí sí que se nota la diferencia. El grupo de la mayor solo se habla en euskera, 

a no ser que le preguntes: "¿Qué estás diciendo?" y te lo dicen en castellano. Y en el otro 

grupo, la mayoría se acuerdan de los que no entendemos, enseguida el mensaje es siempre 

en dos idiomas. Siempre. Muy pocas veces... O igual, si la contestación no hace falta que 

yo la entienda, va a seguir en euskera. Pero si hace falta que todos entiendan, entonces, sí 

que es... El mensaje te llega siempre en dos idiomas. Y no sé por qué. [Barrez] Es que no 

sé por qué. Llevo años en el grupo y es así. Y no sé. Y hay madres que tenemos los niños 

en los dos grupos.  

 

[37] Jose: Había mucha gente de muchos lados, entonces se hablaban los dos idiomas. 

Tanto el euskera como el castellano. En aquellos tiempos, en las juntadas del patinete 

hablo, eh, todos sabían euskera y todos sabían castellano. Así que era... No sé, era algo... 

Un popurrí. Hablaban lo que primero te viene a la mente.  

 

[38] Oumar: Ahí estamos [la cuadrilla] haciendo barbacoa, hay momentos ya que todos 

hablan euskera, ¿no? Ya tenemos mucha confianza, yo me suelo poner a decir: "oye, 

hostia tío, tenéis que saber que aquí también hay uno africano, ¿no?" [broma tonuan 

esaten du]. Y todo el mundo se ríe. [...] Es que se les va. Y eso es normal. Hay que respetar 

las cosas como son. Porque yo cuando estoy en Senegal, estoy con mi padre, yo a mi 

padre no le hablo otro idioma que nada que lo nuestro. ¿No? El jola sólo. Bai. Si estoy 

ahí hablando con mi padre o con mi tía también, hablando, y si tú estás al lado, igual me 

paso, ¿no? Y por eso, a los colegas cuando estamos ahí haciendo la parrillada ahí en el... 

Ya cuando ya todo el mundo está en la mesa, ya va a empezar con el euskera ahí, tal y 

tal, yo hay un momento que me pongo ahí en la mesa "Oye, hostia, tío, ¿qué? ¿Se os ha 

olvidado que hay un africano aquí?". "¡La hostia, Oumar, tienes que aprender!" y tal y 

tal. De cachondeo, pero sin más. [...] Y encima, y encima hacen lo que más valoro, a 

veces hablan en euskera por uno, y luego te cuentan "Oye, Oumar, le estaba comentando 

esto y esto". Y yo "no, tranqui, tranqui, tío. ¿Pa' qué...?". "No, pa' que sepas lo que estaba 

hablando". Pero no... Y está. Yo les entiendo, porque es el euskera que les sale primero. 

 

[39] Jose: Muchas veces les he dicho: "Hablar vuestro idioma tranquilamente que yo ya 

me apaño". Si no, pues, hacer lo que queráis. Y si hablaban en castellano porque ellos 

querían hablar en castellano porque igual saltan al castellano, o siguen hablando en vasco, 

pues, igual no estaba justo al lado de ellos, y están hablando en castellano, pues bueno, 

porque querrán hablar en castellano. Y si quieren hablar en vasco y estoy yo en el círculo, 

pues lo hablan también. 
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[40] María: Me he apañado bien, eh. Me he apañado. Sobre todo, porque todos, en un 

principio, entienden. Y casi todos... El que no sabe no te va a contestar; pero casi todos te 

hablan en... Tampoco yo creo que, eh, mi forma de aquí de hablar, estrop... Cambie mucho 

lo que son ellos, ¿me entiendes? 

Elkarrizketatzailea: ¿[El pueblo]? 

María: [El pueblo], sí. En el pueblo en sí. Ellos siguen su... No cambia nada. 

Bikotea: Sí cambia. 

María: Yo no he cambiao nada, te quiero decir, desde que estoy aquí, en este pueblo. 

Bikotea: Hombre, cuando nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a con Ander y 

con la cuadrilla a hablar en el entorno euskera. Cuando hay alguien que no habla euskera, 

nosotros nos amoldamos a hablar en erdara. 

María: Ah, pero bueno, eso es un cambio light, suavecito. 

 

[41] María: No tiene nada que ver con la educación, que tiene que ver con la forma de ser 

que tienen. Si piensan en euskera, no pueden hablar en castellano.  

 

[42] Fernanda: Te hacen sentir un poquito mal, pero al final les das la razón. Porque es 

que están en su país. Y si vienes a donde yo, si tú vienes a mi casa, oye, te tienes que regir 

a mis normas 

 

[43] Marta: Hubo una chica que [...] lo dijo todo en euskera, pero yo era la encargada de 

después retransmitirlo a la junta. Entonces le pedí si después me lo podía decir. Y ella 

siguió hablando en euskera, siguió la reunión en euskera, yo me aguanté sentada. 

[…]  Ella después, bajamos las escaleras y me dice: "Ay, perdona" me dice "Pero tú tienes 

que entender que yo tengo que hablar en euskera porque tengo que defender mi idioma". 

Y yo le dije que yo no tenía nada en contra de su idioma, que al contrario, mis hijos 

estaban estudiando en su idioma, pero que lo que estaba haciendo era... Y perdona la 

expresión, pero putearme a mí. Porque, o se puede hablar primero en euskera y después 

en castellano, que suele ser lo más normal. Pero no se defiende... No estaba ahí porque, 

no era no sé, no era un hacer que yo voy a ver si me entero de algo. Era la que podía estar 

a la una de la tarde y por ejemplo, eso sí que me dolió. Porque yo no tenía que defender, 

yo no le iba a atacar. No... Yo creo que lo bonito de poder hablar, o saber idiomas es 

comunicarnos. Digo yo, eh. Es mi... Pero bueno, yo respeto su... Le dije, en su momento 

le dije: "Mira, yo respeto tu opinión, pero como comprenderás no la puedo compartir, 

porque es que...". En ese momento si me dejaba actuar por mis impulsos tendría que 

haberme puesto de pie y haberme ido. Porque estaba... En ese momento me sentí pintada, 

dibujada. 

 

[44] Modou: Mi encargado nuevo, me ha gustado lo que está haciendo. Porque él 

euskaldun, pero cuando la gente están juntos, da igual que eres vasco, eres africano, eres 

francés, lo que sea, se va a aplicar castellano. […] Es decir que conocer la vida. Que tú si 

vienes de un país, tú no sabes el idioma, pero te puedo hablar tranquilamente que me 

entiendas. Si otra persona está allí, que él también entiende lo que queremos hablar, yo 

voy a meter lo que entendemos todos. Yo la vida lo cojo así. En el trabajo yo si hablo, si 
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empiezo a hablar con una gente que es de mi país, viene otro que no entiende pero 

entiende castellano, me meto con el castellano. […] [Euskaraz hitz egiten dutenek] Luego 

ya cuando terminan, pues tú, te empiezan a decir tonterías, “hemos hablado de esto, esto”. 

¿Para qué? Un día me ha hecho esto un compañero. Después de hablar euskera y todo… 

Le he dicho “has hecho muy mal”. 

E: ¿Y qué te dijo? 

M: “No, aquí euskalduna, ya sé que he hecho mal, pero acostumbrado a hablar euskera, 

siempre con mis amigos hablo euskera…”. Con los amigos sí, pero aquí es trabajo. Es el 

trabajo. [...] Yo la vida la cojo así. Y eso también hay que entender que estamos aquí, en 

un país que cada uno tiene su idioma y hace lo que quiera, pero también si estás con los 

demás, hay que compartir todo. 

 

[45] Marta: Yo creo que saber un idioma es importantísimo, pero la finalidad tiene que 

ser comunicarnos. Si tú ahora vienes y sabes que apenas sé euskera y solo sé castellano, 

y tú me empiezas a hablar en alemán... Sabiendo tú castellano, me da que no nos vamos 

a entender. Yo creo que la finalidad tiene que ser... Debería de ser comprendernos. Yo no 

veo que... No creo que sea insultar un idioma o atacar un idioma no saberlo. 

 

[46] Bikotea: Hombre, tienes la capacidad de desconectar cuando no prestas interés y 

esto, te desconectas de la conversación. Bai. 

María: Eso es. Sí, así aprendí. Porque, al final, esa parte incómoda en la que tú te sentías, 

cuando ellos en una reunión te ponían... Aprendes a desconectar y mirar a otro lado o 

pensar en otra cosa. Y te daba igual que estuvieran hablando. Sí que aprendes, de alguna 

manera. Porque tampoco es plan de estar cambiando todo el rato la conversación porque 

tú no entiendas. Si tenéis esa conversación, tenerla, que yo ya me pierdo por otro lado 

mental [ríe]. [...] Y ellos van a su rollo y yo voy al mío, ¿entiendes? Y es una manera de 

que yo no me siento molesta y ellos tampoco, porque siguen... Cada cual hacemos lo que 

queremos en ese sentido. 

 

[47] Alhaji: Iba preguntando: "¿Y eso qué es?". Porque aquí también ha habido 

manifestaciones, pensionistas, presoak... Cosas así. La gente que está en prisión, cosas 

así. Pero cada vez que veo carteles y eso, leo y pregunto: "¿Ese cartel qué es?". -"Eso, los 

pensionistas". [...] Por ejemplo, ahora sé que cada lunes hay manifestación a las 12 de los 

pensionistas. Y viernes por las tardes de las presoak. 

 

[48] Diana: Hay cosas que no le entendíamos, entonces la hija se lo decía. Sí, se lo 

traducía. Nosotros, pues la cuidábamos. (Diana) 

 

[49] María: El otro día me escribe [una amiga] en euskera pa' decirme: "tenemos comida 

de empresa". En euskera. Y me pone debajo: "si no entiendes, te traduzco". Y me busco 

a una de la clase y le digo: "¿qué pone aquí?", y me dice "pues que tienes una comida tal 

día". Digo: "dile en euskera que de acuerdo" [ríen]. 

Elkarrizketatzailea: ¿Qué le pareció a [la amiga]? 
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María: ¡Ella encantada! Me dijo: "oso ondo!". Digo, pues ya está: “Hala, ya te has 

quedado contenta, hala [ríen]. Digo: ¿pa' qué narices te voy a decir que me traduzcas 

ahora al castellano? Pues ya me busco a una de aquí y ya te... Y te contesto en euskera.”. 

Como para ella es importante, le gusta, pues a mí no me importa. Yo no tenía ni idea de 

lo que ponía, pero digo [refiriéndose a la persona a la que pidió ayuda]: "pues tú 

escríbele... Ahora escríbele ahí que de acuerdo, que sí que voy". 

 

[50] Elkarrizketatzailea: ¿Y comentabas antes también que trabajando con las personas 

ancianas, o sea, te entienden, pero luego pa' expresarse? 

María: No. No. 

Elkarrizketatzailea: ¿Entonces cómo es vuestra comunicación? 

María: Pues si él no sabe decirme… Hay por ejemplo un abuelo, que a ese es al que más 

le cuesta. Porque con la otra, quieras que no, cambiándole yo las palabras, al final consigo 

entenderla. Hay veces que voy con el móvil, si dice alguna palabra, la busco. Porque como 

empieza él a ponerse... Además se pone muy nervioso si no consigue decírmelo en 

castellano porque no la sabe. Y yo no tengo narices de saber lo que dice. "Dime, dime", 

y la escribo. Y ya ahí me oriento un poco por lo que me quiere decir. O a veces llamo a 

la otra cuidadora y "que te lo paso y ahora me lo traduces. Que algo me quiere decir, pero 

no le entiendo". Pero más o menos, no sé, con todos los... Casi todos los abuelos saben 

erderaz. Entienden erderaz. 

 

[51] Bahisa: Para que no olvide. Sí. Yo quiero un nivel... Quiero que ni pierda de aquí, ni 

pierda ahí. Mismo. […] No olvide de dónde viene y quién eres, su familia. ¿Sabes? Esto.  

 

[52] Oumar: La pequeña que está aquí conmigo, le hablo de todo, ¿no? O castellano, a 

veces wolof, a veces le hablo el jola, el nuestro, sí. Porque también en la guardería nos 

dijeron eso: "Vosotros tranquilos, hablar vuestro idioma en casa, ella en la guardería ya 

va a aprender". Eso fijo.  

 

[53] Fatima: Yo siempre les hablé el árabe porque también me daba pena bajar con los 

abuelos y no poder comunicarse con ellos es muy triste. Ya no solamente por nosotros. 

[...] [El árabe] Es una forma de poder comunicarse con los suyos. Porque yo sí que puedo 

hablar el castellano pero ese hijo que vive conmigo todo el año, si no le enseño yo el árabe 

para que pueda comunicarse con los abuelos, con los tíos, ¿quién si no? Es mi obligación. 

Tú no puedes hablar con tu hijo todo el año castellano y luego que se ponga a hablar con 

su abuelo el árabe en un mes.  

 

[54] Chiara: No quiero que lo pierdan. Ahora, en este momento, lo necesitan para hablar 

con la familia, para poder hablar con la prima, para entenderos. Entonces, ahora, de 

momento, no es algo de trabajo. En el trabajo, hablo del futuro, pero ahora, aun así, es 

muy, para mí es muy útil que sepan. Que cuando vamos allí, imagínate, una tontería, se 

pierden en la calle y no saben decir que me he perdido, cómo me llamo, de dónde soy. Es 

muy importante que lo sepan decir vayan a donde vayan.  
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[55] Fatima: Y yo me alegro que tengan amigos y de verdad, que se sientan ellos como 

cualquier otro niño del pueblo. Porque al final, pues de Marruecos no son. Yo tenía ese 

miedo de que se sientan inmigrantes aquí y inmigrantes allí. 

 

[56] Fernanda: Mi hija lleva eso de que su padre le hablaba en portugués y yo en 

castellano, y en el colegio en euskera. Entonces, se perdía un poco. Y evadía un poco el 

euskera. Eran tres, aparte de estudiar inglés. Entonces, nos dijeron pues que buscáramos 

zonas para ella de que hablaran el euskera. Y entre las compañeritas, pues también, se 

van relajaditas y hablan castellano. Entonces, a éstos les digo: "intenten hablar con la niña 

euskera". Oye, ya sé yo más o menos lo que están hablando y estoy tranquila. A veces, 

hasta le riñen en euskera, pero bien. Sí, sí, sí.  

 

[57] Chiara: Ahora, la parte difícil es para la niña, que está aprendiendo escribir en 

euskera que no distingue el sonido z, d, tx, tz... No lo entiende y cuando hace los deberes 

en castellano también, igual, es más sencillo para ellas, pero igual pone una k, en vez de 

una c. Los normales, lo que le tocarán a todos los niños. Yo intento que no escriba todavía 

en italiano, para no confundir, pero si hay algo que tiene que escribir en italiano, le digo 

cómo lo hace. [...] Y obviamente, le falta algo. No tener 24 horas euskera, se le nota. [...] 

Porque si tú en familia estás, imagínate, hablando de comida, la comida la llamas solo en 

un idioma o en dos, no lo conoces en otro idioma. Y si no vas a la jangela en la ikastola, 

no puedes saber cómo se llaman allí el pimiento. Quiero decir, si no es el vocabulario, no 

lo usas en otro ambiente, en otras circunstancias, no lo puedes conocer. Es muy normal. 

 

[58] Ariadna: La niña, a veces, como yo camino con ella, a veces sólo le agarra por hablar 

euskera. Que no sé qué, que altxatu, altxatu. [...] Que ella [su hija] habla. Hoy, por 

ejemplo, estuvo con la psicóloga y estaban hablando euskera. Ahí, yo ahí no pintaba papa 

[ríen]. Estaban hablando y ella le habló solamente euskera. Y ella le respondía en euskera 

también. 

Flor: ¡Ah, qué bonito! 

 

[59] Marta: Impotencia. Sí, un poco sí. No te voy a negar porque yo siempre he sido muy 

de libros y eso, y... Pero al mismo tiempo, impotencia pero curiosidad también, porque a 

la par de algo, siempre se aprende algo. Está bien que... Fueron niñas que no han 

necesitado que les estemos encima ni... Eran como muy txintxos, muy de... Muy 

independientes y siempre han estau… 

 

[60] Fatima: Es que muchas marroquís dicen [...] que prefieren el castellano. Porque no 

pueden ayudar a los críos. Pero al final, cada una tiene sus circunstancias de la vida. Igual 

no le toca una vecina tan maja como la mía. O igual ella no es tan abierta como pa' tocarle 

la puerta a su vecina. Es que, al final, cada una… 

 

[61] Alhaji: No he estudiado, yo en la calle, con los amigos en los locales. Y nada más. 

Euskera también lo mismo. Aquí te paras en la parada y te preguntan, cosas así. Yo 

contesto lo poco que sé y lo que no sé en castellano. 
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[62] Lee: Yo sólo con cliente aprender. Cuando, cliente mayor siempre. Tú dice uno, dos, 

tres, cómo hablando. Ellos enseñar, eh. Ellos quieren yo aprender. Y enseñar. Yo siempre 

pensar poco, luego... Número yo sabes, eh. Número sabes. Pero otro no sabes mucho. 

Pero sólo clientes enseñar. Yo no mirar libro, aprender eso. [...] Euskera, yo, aquí también 

muchos viejos aprender a hablar euskera. Como "velas", ellos no hablar "velas", hablar 

"kandela". Yo... ¿Entiendes? Pero yo no ir a aprender "kandelas" ese cosa español-

euskera. Pero ellos siempre hablar, yo sí entiendes. Entiendes poco. 

 

[63] Fatima: Me acuerdo también, cuando empezó el crío así, a los 2 años, aprendí con 

ellos, de pequeños un montón de cosas. "Jaitsi, kendu, jolastu...". Un montón de cosas. Y 

los colores en euskera y los... Pero luego ya, se hacen mayores y ya empiezan que contigo 

el árabe, contigo el castellano y contigo euskera y a diferenciar, y acabó. […] Pero cuando 

eran así con 2 años, yo aprendí con ellos un montón. Estaba encantada de la vida.  

 

[64] Alhaji: Ella [bikotekide ohia] me ha ayudado también en muchas cosas. Al hablar, 

porque llegó un momento también, hemos ido donde su madre viviendo ahí. Y su madre 

conmigo, ya sabes, no hablaba castellano, prefiere euskera y eso también a mí me ayudaba 

un montón. Allí hablando y eso. Bien. Yo prefiero eso. Yo soy una persona abierta, yo 

me gusta eso. Conocer gente... Porque, hombre, estoy aquí viviendo, es lo normal. Tengo 

que también abrirme y conocer aquí. La cultura, si hay fiesta también, me visto, bajo. 

También estoy con los chavales y eso. Conocer más de la cultura y todo. Eso es lo que 

hago. Y como yo también hay otros que hacen lo mismo.  

 

[65] Jose: Al final, ¿qué vas a hacer? Sales a la calle y lo hablas como lo sabes y la gente 

te entiende. Y [bikoteak] me dice: "Lo consigues, ¡pues ya está! Consigues comunicarte 

con las cuatro palabras que sabes, y la gente te entiende. Aunque las conjugues mal, pero 

bueno, ya lo irás aprendiendo, acabas de empezar, así que es normal". Y pues nada, al 

final, la forma más fácil de aprenderlo es hablar en la calle cuando sales y encuentras en 

un bar a gente o te encuentras a un amigo que sabes que lo habla y pues, lo intentas.  

 

[66] Chiara: Sí que es algo matemático, pero tienes que trabajar de memoria también, y 

si no lo usas en casa, no lo usas en la calle, porque no me atrevo, sí que... Igual, salía de 

clase, iba a comprar el pan y le preguntaba a la señora, le decía: "Ahora te lo voy a decir 

en euskera porque tengo que practicar y quiero peras, quiero manzanas...". Y le decía en 

euskera. Pero luego ya, me cuesta otra vez. Me cuesta. 

 

[67] Natalia: Lo hemos puesto [izena] en honor a donde estamos, el idioma... A mí me 

gusta. 

Ariadna: Y en honor... A mí, por ejemplo, me ha parecido que es muy bueno, porque fue 

creado por gente de aquí, que tuvieron confianza en nosotras, que pensaron y no nos 

dejaron. Hasta el día de hoy hay gente que sigue en el grupo, gente que salieron porque 

salieron gente de aquí [...], porque dicen que lo tenemos que llevar nosotras. 
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[68] Marta: La [hija] mayor, el primer amigo que tuvo se llamaba Jokin. No se entendían 

ni torta ninguno de los dos, imagínate cuatro-cinco años. Pero jugaban y yo iba a la casa 

de mi prima y eso, hasta asentarnos. Y ella trabajaba para un taller de costura y yo le 

echaba una mano... Y Jokin me encantaba. Después mi marido, cuando empezó a trabajar 

tuvo un compañero de trabajo llamado Jokin que lo trató magníficamente bien. […] 

Siempre supimos que iba a ser Jokin. Y en la familia tuvo una aceptación... Es que es ya 

un nombre tan entrañable, tan... Y los argentinos que con la tz nos liamos tanto. Tenía 

que ser un nombre que lo pudiésemos decir bien. No que alguien me dijera: "Oye, que tu 

hijo no se llama así, que lo estás pronunciando mal".  

 

[69] Elkarrizketatzailea: ¿Y por qué empezaste a las clases de euskera? 

Bahisa: Como castellano, para hablar. Sí. 

Elkarrizketatzailea: ¿Para hablar en la calle? 

Bahisa: Sí. No como... Yo vengo aquí, como, vengo a España primero. Pues un poco de... 

Para conocer un poco, ¿no? Nivel básico, básico, básico. 

Elkarrizketatzailea: Aún y todo, aquí con la gente te puedes entender en castellano 

también. 

Bahisa: Sí, pero a veces hay gente que no... ¿Sabes? Ellos no saben que tú no conoces. 

Ellos no saben, ellos hablan en su lengua, euskera. Empiezan. Y luego, tú, boca cerrada. 

Luego, ellos, cuando terminan, tú dices: "oh, perdona, yo no sé esto. En castellano, por 

favor." Eso, para mí, no me gusta. 

Elkarrizketatzailea: ¿No te gusta? ¿Por qué? 

Bahisa: No... Yo soy joven. Y... ¡aprende un poco, dónde vives! Sí. 

Elkarrizketatzailea: O sea, un poco como respeto o así. 

Bahisa: Sí, sí. Sí. 

 

[70] María: ¿Apuntarme? Pues, eh, en un principio, por lo que te he contado antes de la 

falta de educación que entendía yo. Cuando estaba con un grupo de gente que hablaba 

euskera, que no se cambiara al castellano, ya que había alguien que no entendía. Esa parte, 

al final, cuando te vienes a un sitio que no es el tuyo, pues por respeto, dices: "Voy a 

meterme, a ver si aprendo el idioma". Y, de alguna manera, que ellos hablando, yo pueda 

entender y... Esa fue lo que es las ganas de hacerlo, por entenderles un poco. 

 

[71] Modou: Yo para mí, no es cosa de vivir. A mí siempre me gusta saber más. De los 

idiomas y todo eso. Como suelen decir, “saber no ocupa lugar”. Yo en todos los países 

que estuve, siempre intentaba saber. Para comunicarse. [...] Yo para aprender me fui a la 

EPA, no por euskera. 

 

[72] Flor: La curiosidad. Desde que yo vine, este, escuché hablar y yo decía: "¿eso qué 

es? Eso no es inglés ni es francés. ¿Qué es?" [ríen]. Y entonces, me acuerdo que iba para 

la panadería, y le digo a la señora: "aparte del español, ¿qué otro idioma hablan aquí?", y 

me dicen "el euskera". Ah. Y comencé a buscar qué era. Porque jamás lo había 

escuchado.  
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[73] Alhaji: Si quieres trabajar, tener también mucho eso, pues si hablas euskera eso te 

facilita muchas cosas. Que estás aquí viviendo. [...] He tenido que hacer esfuerzo con mi 

amigo este, el padre del [amigo] este. Él me decía: "Si quieres tendrás que dejar algún 

trabajo porque -yo trabajaba día, tarde, noche- tendrás que dejar uno para hacer". Y he 

dicho: "Vale, vale, está bien". [...] Además que yo quiero ser bombero, también te piden 

eso.  

 

[74] Chiara: He decidido empezar cuando he visto que los niños tenían que, igual soltaban 

algunas palabras en casa y no entendía, y no quería quedarme atrás. Como ellos igual, 

van a cambiar de idiomas y yo no lo voy a entender, y eso me parecía muy mal. Y 

entonces, cuando he decidido tomar mi tiempo para empezar a entender. Que todavía la 

niña no estaba en la escuela primaria, entonces, no me hacía falta para deberes o algo así. 

Pero ya me empezaba a apetecer, para entender, es decir, cuando soltaban algo o... Me 

pasa mucho con el niño, que igual, algunas palabras me las dice en euskera, no las sabe 

en italiano. Porque es vocabulario que ha usado allí y que no sé.  

 

[75] Anabel: Es mucho más agradable, es mucho más ameno en mi trabajo cuando le 

puedes decir algo bonito y que ellos te lo contesten o tú contestarles... 

E: ¿Y fue decisión propia estudiar? 

A: Sí. Porque es que o te integrabas un poco, o morías. 

 

[76] Elkarrizketatzailea: Y tu propósito con el euskera sería avanzar y... 

 Jose: Comunicación. Con la gente que es de aquí, pues, hablarles en euskera si es posible. 

 

[77] Jose: La mejor manera de aprender es cuando tienes ganas realmente de aprenderla. 

Entonces, me ha llegado tarde, pero me ha llegado. Antes de que no, pues, mejor tarde 

que nunca. [...] Si vas un poco ahí porque... "Qué marrón, tengo que aprenderlo sí o sí", 

pues, claro, te lo tomas diferente. Como cuando eres una adolescente y ibas a la escuela. 

Pues no, no te interesaba. 

 

 

[78] Anabel: Tengo un amigo que realmente vive el idioma. […] Él lo vive con una 

intensidad y te hace enamorar. Por ejemplo, esos son los personajes bonitos, el que te 

hacen enamorar del idioma, aunque no entiendas ni papa. Pero te lo explican de una 

manera... Que decís “qué bien”. O por ejemplo, son esos personajes que dicen: "¡¿Pero 

no conoces esto?! ¡Cómo no vas a conocer esto!" y te lleva y te dice: "Bueno, esto, por 

ejemplo, el de San...". Y te explica y te... Son esas las personas que valen la pena. En 

general eso es muy bueno. También... Y que te explican y... 

Elkarrizketatzailea: Y que te explican el euskera o alguna cosa, ¿no? 

Anabel: Sí, totalmente. 

Elkarrizketatzailea: Te atrapan, ¿no? 
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Anabel: Te atrapan. Es más fácil atrapar la mosca con la miel que con el vinagre. 

 

[79] Chiara: Pero se nota también, que si uno no es bueno, aprender el idioma, es un 

esfuerzo increíble. Increíble. Y si uno no quiere no lo aprende. […] Porque no todos 

somos buenos con los idiomas. Sí que se puede, pero igual una persona a la que no le 

gustan los idiomas le va a costar mucho, mucho más. Y nunca seguirá haciéndolo bien, 

porque es algo que no le gusta.  

 

[80] Marta: Es que escucho una conversación y digo, "Jo, entiendo lo que estoy... Pero ¿y 

si lo estoy entendiendo mal? Porque una palabra se te tuerza y ya metes la pata". Y claro, 

con 49 años te da pánico meter la pata, pero con cuatro o con cinco, no tienes ese sentido 

del ridículo.  [...] Me molesta cuando me dicen: "Tú ya lo sacarás". Porque ya es como... 

Yo digo que no, porque no me avergüenza decir que no lo sé. Porque yo creo que es un 

idioma que merece todo el respeto, y yo no lo quiero chapurrear a lo indio. [...] Sí que hay 

que darle el lugar que tiene. Que es un idioma que tiene tanta importancia como... Me da 

igual que si de Pamplona para abajo no se hable. Es un idioma. Yo creo que para 

preservarlo hay que respetarlo. 

 

[81] Fernanda: Pasa que vienes a lo que vienes: a trabajar. Muchos han tenido la 

oportunidad, pues de que sí pueden estudiar. Yo no la tuve. Yo tenía que hacer dinero, 

tenía que mantener a tres hijos ahí, más mantenerme yo aquí. O sea, no era fácil. No tenía 

tiempo para…  

 

[82] Pablo: Creo que tendré que ponerme a ver si... Si cojo alguna clase o algo. Pero los 

trabajos son de... Muy pocas horas tengo libre. Entonces tengo poca oportunidad para... 

[Egoiliar lana]  

 

[83] Anabel: "¿Cómo has venido a parar aquí?" es la pregunta. Justamente eso. Es un 

pueblo muy cerrado. Y he conocido a mucha gente que a pesar de hablar el idioma no se 

integra y se termina yendo. 

 

[84] Natalia: Igual de cinco personas una quiere estudiar euskera. Las demás, pues como 

nosotros somos de otro país, en el día de mañana igual... Ella igual quiere quedarse, pero 

yo igual quiero volver a mi país. Y... Digo yo, no sé. Yo, la verdad, no quisiera estar 

mucho tiempo aquí. Me gustaría volver a mi país.  

 

[85] Chiara: Cuando he empezado y he visto que hacer solo una vez a la semana durante 

dos horas era muy poco, tenías toda la semana para olvidarte de lo que habías hecho. 

Entonces, sí que me he dado cuenta que el sistema intensivo era lo que mejor me ha 

ayudado. Lo que más me ha ayudado y que me hubiese gustado seguir así. Para ya, tengo 

que hacerlo, por diferentes razones y lo que mejor me funciona es tenerlo en intensivo y 

terminar antes. En vez de que me dure todo un año, igual, ya hemos visto qué se puede 

hacer, dedicarle dos meses al año, y hacer todo el A1 en dos meses. Y luego ya tienes 

igual... Le daría un mes de descanso, y luego seguiría con el A2, pero otra vez en 
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intensivo. Para poder concentrar. Decides, de tu vida, te vas a concentrar en una cosa, 

pero lo vas a hacer bien.  

 

[86] Jose: Creo que por un lado también, después de tantos años de escucharlo, pues, 

aprenderlo ahora, pues, viene bien. Que, si hubiese llegado y lo hubiese aprendido pues, 

igual mejor, o no. No lo sé. No te lo puedo decir porque no lo hice, pero después de tantos 

años y de aprenderlo, pues se te hace más fácil, porque ya muchas cosas las sabes y estás 

con más ganas de que si vas a estudiarlo y no te enteras de nada. Igual te niegas y lo dejas. 

Ahora, como tienes un pelín más de conocimiento, pues igual, se te hace más llevadero, 

¿no?  

 

[87] Jose: Siempre me han respetado muchísimo. Los padres de [bikotea], y a la hora de 

sentarnos en la mesa, pues, normalmente se hablaba el castellano. Pero cuando se han 

enterado de que estaba en el Euskaltegi, pues, hablan mucho más en euskera. Antes era 

un pelín más raro que se hable, bueno, por respeto. Pero, sí que, igual, cuando se ponían 

serios o alguna que otra cosa, pues, hablaban entre ellos en euskera. Pero, como te he 

dicho antes, te puedes meter a la conversación, aunque no en euskera. Puedes decirlo en 

castellano. Y pues ahora, desde que ellos saben que estoy en el euskaltegi, pues, dana 

euskera. Así que bueno. […] A mucha gente le hace muchísima ilusión, claro. "Hostia, 

qué bueno que hayas aprendido, que hayas empezado a hacerlo ahora y...". Muchos 

halagos, muchas cosas bonitas que se escuchan. Sí, la gente, al final, se pone muy 

contenta. Que estás haciendo un esfuerzo por aprender a hablar, o comunicarte en su 

idioma, pues obviamente que la mayoría lo va a apreciar. 

 

[88] Chiara: Me parece muy bien que se aprenda el batua, porque si lo tengo que aprender, 

por ejemplo, para ayudar en los deberes, los deberes están escrito en batua, no están 

escrito en el idioma de[l pueblo]. Y de la calle, como no le entiendo, tampoco me he dado 

cuenta que era más en el del pueblo o batua. No... Todavía no he llegado a ese nivel de 

entender la diferencia. Me parece muy bien, por ejemplo, como lo hacía una profesora, 

que decía: "Esto es batua, aquí es así". No nos ha pasado con la última profesora porque 

la profesora no era de aquí, entonces no sabía cómo se hablaba. Igual sí que lo hubiese 

añadido a las cosas. "En la calle vas a oír así, no lo vas a oír en batua". Pero para mí es 

muy importante que se explique el batua, porque, por ejemplo, si tengo que leer una 

página del Gobierno Vasco para hacer... Rellenar un formulario, sí que lo tengo que saber 

en batua.  

 

[89] Alhaji: También he hecho cursos. Primero estaba en [ondoko herrian], Euskaltegia, 

estudiando euskera. Ya, fíjate, estudiar euskera, también tengo que pagar casa, tengo que 

vivir. Al final, ¿qué hacía? Trabajar por la mañana, bum-bum, al puerto, y luego por la 

tarde ir corriendo a [ondoko herrira]. Coger autobús, bajar, pagar tarjeta, eso. A veces no 

voy porque no termino el trabajo, tengo que seguir trabajando. Por eso, al final, dejé 

euskera. He hecho seis meses y ya no he podido seguir más. Porque tenía que trabajar. 

 

[90] Ariadna: Este año iba a tomar un curso, pero pasa que yo crío a la niña sola. Soy 

madre soltera y me cuesta hacer tiempo, porque tengo que estar con ella o porque tengo 

que trabajar y no he encontrado compaginar mi tiempo para poder estudiar este año. Pero 
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a ver el año que viene. Quiero [enfatiza la palabra] estudiar. De hecho, quiero llevar mis 

estudios adelante, porque quiero llevar una carrera. […] No dependo de mí, dependo más 

de mi hija. Que cualquier decisión que tengo que tomar tiene que estar ella primero, 

pensando en ella en todo. Y... Porque no tengo ayuda con ella. Todo el tiempo tiene que 

estar, las veinticuatro horas conmigo, y es algo que todavía no puedo hacer más que 

planearlo, a ver si sale en un momento. 

 

[91] Ignacio: Pero también hay cursillos que te pueden dar. Pero eso, pues ya cuesta un 

dinero. Y lo único que vienen gratis aquí para poder aprender es siempre el español.  

 

[92] Flor: Por ejemplo, el euskera, el primer nivel es gratuito. Pero ya, yo que estoy en el 

segundo nivel, ya tengo que sacar 340 de mi bolsa para poder... 

Natalia: ¿340? ¿Estamos hablando de 340 euros? 

Flor: Sí, sí, sí. Euros. Euros. ¡Y casi me da un infarto! 

Natalia: ¿No hay ayudas y así para este tipo de...? 

Flor: Sí, hay ayudas del Ayuntamiento siempre y cuando yo apruebe ese nivel. Entonces, 

tengo que aprenderlo sí o sí, porque son 340 de mi bolso. Sí. 

Natalia: Eso yo no sabía, eh. Yo no sabía eso. 

 

[93] Flor: Tuve que esperar un año, porque nadie se anotó. El siguiente año le agarré a mi 

hija, a mi amiga, a la otra amiga [ríen], y les digo "vamos". Porque vos sabés que tiene 

que haber un número específico, mínimo siete, para que se pueda abrir un curso. […] Por 

ejemplo, si yo llego a pasar el segundo nivel, que espero que sí, que es el A2, tengo que 

esperar otro grupo similar para que se abra el B1, para pasar al siguiente. Si no hay nadie, 

me quedo estancada en el segundo. 

Natalia: Qué triste. 

Flor: Sí. Pero bueno. Por lo menos espero terminar el A2. Aunque aquí te exigen para un 

trabajo el B2. O sea, que me faltan otros dos años más. [...] Por ejemplo, si sé ahí un B2 

o un B1, en [el pueblo de al lado] tengo que estar viajando para poder asistir. Como que 

se agrupan de los demás este pueblos, y se hace un céntrico. Ya, pero el detalle es no sé 

si voy a tener el tiempo en esa época, no sé si voy a estar trabajando, no sé si voy a tener 

el dinero, porque igual me lo están cobrando. Entonces, creo que voy a salir hasta el A2 

[ríen]. Sí, sí. 

 

[94] Chiara: También, como la oficina del Euskaltegi, que puedas ir a preguntar, aunque 

no estés apuntada a una clase, que pueda haber alguien que igual, vas ahí y dices: "Mira, 

es que necesito...". Ya sé que para las empresas, si necesitan traducir un cartel, vas ahí al 

Euskaltegi y te lo traducen. Ya sé. […] Porque uno se queda como más tranquilo. Si me 

hace falta ya sé que alguien me ayuda. Tú me puedes decir: "En la calle cualquiera te 

ayuda", pero no es lo mismo. Porque igual, es un documento tuyo y no quieres enseñarle 

en la calle. No sé, algo más profesional, que puedas acudir allí, siempre sabes que te van 

a ayudar. 
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[95] Fernanda: Y bueno, yo creo que al final es un solo mundo. Y vamos a terminar 

viviendo todos iguales-iguales-iguales. Y hablando iguales también. No sé cómo, pero yo 

creo que sí. 

Elkarrizketatzailea: ¿O sea que vamos a volver a tener un idioma? ¿Como en la torre de 

Babel? 

F: Yo creo que sí. Yo espero que sí [ríen]. Y así nos entendemos todos. 

 

 

 

 

[96] Bahisa: Si tú sales fuera, grandes ciudades, ahí te conoce alguna persona que no 

puede hablar urdu, sí, a inglés. O en una oficina, sí. [...] A veces, ahora, como todo está 

cambiando, todos son modernos [ríe], sí. Sí. Prefiere que hablen en inglés. 

 

[97] Chiara: Porque yo ya sé que mis niños, obviamente, por obvias razones no pueden 

hablar totalmente en sardo. Tampoco puedo, porque tengo que dar más importancia al 

italiano. Y me da mucha pena, pero tampoco los que están allí están haciendo mucho 

esfuerzo para mantenerlo. Y me da mucha, mucha, mucha pena. 

Elkarrizketatzailea: Decías que tienes que darle más importancia al italiano, ¿por qué, en 

qué sentido? 

Chiara: Porque si van, necesitan trabajar en una empresa en un futuro, no le van a pedir 

hablar en sardo, le van a pedir el italiano. Puede ser una oportunidad más para ellos, para 

poder trabajar en una multinacional, poder seguir viviendo aquí, pero tienen ya otro 

idioma. Y el sardo no lo usarían. 

 

[98] Fatima: El árabe, lo bueno que tiene, como es algo diferente, pues no se usan las 

mismas... No son las mismas letras, no son... Es como más enriquecedor todavía. Porque 

al final, en castellano, en francés, como que, no sé, lo mismo, las mismas letras... Varía. 

El inglés, lo mismo, pero el árabe es otra historia, y eso es, pa' mi... No sé, abre unas 

puertas en la mente. [...] Un idioma nunca es inútil. Un idioma, no sé, aunque no llegues 

a usarlo nunca, siempre es enriquecedor. No sé. Un idioma nunca te quita, nunca te resta. 

 

[99] María: Es muy bonito ver a la gente agarrarse a su cultura o a lo que sienta, a mí me 

gusta esa parte, eh, de la persona. Porque yo no la tengo. No tengo algo que me diga 

"pertenezco aquí". [...] [Gaztelania] Lo que pasa que es el único idioma que sé. Pero no... 

No me identifica como española el que yo sepa el castellano, eh. Pues porque yo soy del 

mundo, además. Conmigo te encontrarás de las que no deberían de existir fronteras, no 

de... [...] [Hizkuntza herriko jendearentzat] Es muy importante. Sí. No es... No lo es para 

mí, por ejemplo. No me parece que un idioma sea importante; me parece que son más 

importantes las personas, la forma de ser... Lo que pasa es que, claro, aquí como son todas 

nobles, pues tienes que buscar algo más importante [ríen], que es el idioma, claro. 

 

[100] Ariadna: A mí me gusta porque hay palabras cortitas que dicen mucho. 
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Karen: Sí [ríen]. Eso es cierto. 

Ariadna: Me gusta, eh. Me gusta mucho. Antes veía un libro, igual no me van a salir las 

palabras que te diría, por ejemplo, sorgina que es bruja. En vez de decir bruja, es más 

bonito. A mí me gusta. 

 

[101] Chiara: Es difícil porque es diferente de los idiomas que hablo y que entiendo, y sí 

que tiene algo parecido a lo que era el latín, que yo he tenido que estudiar en el instituto, 

pero siendo un idioma muerto no te hacía falta entenderlo. Sí que tenías que hacer los 

deberes y traducir, pero solo quedaba escrito. 

 

[102] Jose: un idioma totalmente diferente a todo lo que había escuchado a lo largo de mi 

vida. Pues, es lo que es para mí. Algo muy muy diferente a cualquier cosa. A todo lo que 

conocía al menos, no se parece. Tampoco es que sepa hablar japonés, pero... Pero no sé, 

es curioso, es curioso. Es raro, sí. Es raro, es bonito a la vez, también. Sí, y difícil. 

 

[103] Fernanda: ¡Es súper complicado! Es que es súper complicado. Mis hijos se ríen de 

mí. A veces, cuando digo una palabra, "Que no es así ama". "Sí, pero lo entendiste". 

Entonces, me corto y ya no... No. Pero es complicado, eh. Porque yo decía "Pero es que 

esto es como chino, yo no voy a aprender" [ríe]. Incluso a la peluquería a la que voy es 

de aquí y no habla euskera. [...] Ella me dice: "Es que no vas a aprender, Fernanda. Sácate 

eso de la cabeza. Yo llevo tantos años aquí", en ese entonces que lo hablamos, decía 

"cuarenta años aquí" -ya hace unos cuantos años, que es mayor que yo ella- "y es que no 

puedo. No puedo aprender". Y yo decía: "Oye, igual aprendo yo. Tú no, pero yo sí". ¡Qué 

va! Hay que ir al colegio a aprender. Yo ya no... 

 

[104] María: Estuve un año. O sea, me fue imposible aprender euskera [termina medio 

riendo]. Imposible fue aprender euskera para mí. Me pareció muy-muy difícil. Muy 

difícil. Y aprendí algunas palabras. Luego, poco a poco, sí se te van quedando, pues... Las 

conversaciones de la gente, no. No, porque aquí además, deben de hablar algo que no se 

parece al batua, que es lo que yo estudié. Entonces, yo decía: "joe, estoy estudiando algo 

que encima luego no me entero". Digo... Y sí que, al final, renuncié. Pero vamos, que para 

mí, me resulta un idioma muy-muy complicado de estudiar, no tenía una base yo donde 

coger. 

 

[105] Jose: Sé que sí que me ayudará. A la hora de encontrar un trabajo aquí en el pueblo, 

si es lo que quieres, pues, mejor. O encontrar un trabajo en los alrededores, te vendrá muy 

bien si lo sabes. O muchas más oportunidades, porque también para alrededores, es más 

normal que te pidan saber hablarlo que no. [...] Si vas a un bar a hacer de camarero, pues, 

te pedirán. En el campo, por ejemplo, cuando estuve, no me lo pedían, pero eran todo 

chicos de aquí, así que, si lo sabías, pues, mejor. [...]  Sí, si tienes que atender a una 

persona y le hablas en su idioma pues, mejor. Es más normal, ¿no? 

 

[106] María: A la hora de contratarte quizás, en una residencia, ahí sí me daré cuenta más 

de si es muy importante el euskera o no. Aquí, no. Porque aquí es más importante quién 
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eres o que se te conozca para tener trabajo. Pero en una residencia, seguramente que ahí, 

si me quiero poner a trabajar, sí encontraría ese problema del idioma. 

Elkarrizketatzailea: ¿Y en ese momento, te replantearás si ir de nuevo al euskaltegi o no? 

María: Pues hay veces que si quieres algo, seguramente te meterías en... Claro, si luchas 

por una cosa, te llevaría hacia... O diría: "me quedo con mis abuelos de[l pueblo] y que 

me vayan pasando los que entiendan erderaz [ríe], y los que sepan sólo euskera que se los 

pasen a las otras". Hacemos como... Algunas tienen que saber erderaz, entonces, ya hablo 

yo con la asistente y le digo: "tú a los que tengan erderaz ya me los pasas a mí". 

 

[107] Jose: Después de un tiempo, si lo entiendes, pues, va bien. La cosa es, claro, al 

principio, si no te das cuenta de cómo son las cosas o por qué son así las cosas, o por qué 

se insiste tanto, pues sí que te choca y te parece raro. "¿Por qué estos quieren tanto si ya 

la gente aquí lo habla?". Pero claro, tú dices, aquí. Luego sales de aquí e igual lo escuchas 

menos. Y dices: "Joder, pues sí que se echa de menos cuando estás fuera o cuando estás 

en Bilbo, o...". Yo qué sé, me explico, ¿no? 

 

[108] Alhaji: Hombre, no solo en Bilbao. En [ondoko herria], aquí mismo [Barrez]. Yo 

estaba estudiando... 

Elkarrizketatzailea: ¿Ah, sí? 

Alhaji: [Ondoko herrian], pero vamos. Buah, no te hablan. Los mayores mayores sí, pero 

los jóvenes, nada, nada. Aquí sí. Aquí son los que más hablan. 

 

[109] Chiara: En [su pueblo] solo euskera. Solo euskera. Salir a la calle y esto de euskera, 

la gente, es muy raro... Ahora un poco más, eh, tengo que decir la verdad. En los últimos, 

no sé, igual ya un año o dos, ya se escucha más en la calle castellano también. Pero 

primero era solo euskera, solo euskera. 

 

[110] Marta: Ya te digo, aquí para ser un pueblo euskaldun se habla bastante castellano... 

Vas a la tienda... 

 

[111] Natalia: Eso me ha impactado mucho. En el sentido de que como yo vivía en la 

frontera con Brasil, igual no usábamos mucho el guaraní, ¿no? Y cuando, al venir aquí, 

pues cómo adoran prácticamente su idioma. Todos lo valoran muchísimo. Y yo me he 

dado cuenta de mi idioma, como que yo lo he apartado y he venido aquí a hablar mucho 

más el guaraní de lo que hablaba en mi país. Cosas que yo no sé, algunas cosas que yo no 

sé, pues igual aprendo ahora. Pero hablo fatal. Pero entiendo perfectamente lo que me 

dicen. 

 

[112] Chiara: Se habla el Sardo. El idioma de allí. El problema es que si... Cuando 

estaban mis abuelos igual algo de sardo se podía oír. Ya cuando se murieron ellos, ya 

muy poco. Allí es diferente. Allí ya el idioma se va perdiendo, desafortunadamente. Sí 

que cuando he estudiado yo alguna asignatura era como hacer teatro, y era hacerlo en 

sardo. Pero luego ya en la escuela no se estudia. No hay sistema A, B, C, D, no es una 

asignatura. Yo lo he estudiado en la universidad, una asignatura de sardo, porque me 
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gusta. Y la diferencia es, que igual, no se usa en las instituciones, no se usa para trabajar. 

Allí lo usamos más a nivel informal. Y por ejemplo, si tengo que hacer reír a alguien en 

mi familia o mis niños, les digo en sardo. [...] Se ha perdido mucho. No hay protección, 

no hay... Que es lo que a mí me parece muy bien de aquí. Ponerlo en la escuela, quizás 

no te puedo decir que pondría una escuela todo en sardo y una hora en italiano, tres horas, 

las que son... Pero sí que la asignatura de sardo la pondría en la escuela como obligatoria. 

 

 


	1. Sarrera
	2. Kokapen teorikoa: udalerri euskaldunak, arnasguneak eta migrazioak
	2.1. Udalerri euskaldunen eta arnasguneen artean
	2.2. Migrazioak
	2.3. Aukeratutako udalerrien ezaugarriak

	3. Metodologia
	4. Emaitzen analisia
	4.1. Herri euskaldunetara iritsiera
	4.1.1. Emandako lehenengo pausoak

	4.2. Gizarte-bizitza
	4.2.1. Harreman-sareen identifikazioa
	4.2.2. Bizilekua
	4.2.3. Egokitzapena
	4.2.4. Lana
	4.2.5. Etorkizuna

	4.3. Ibilbide linguistikoa
	4.3.1. Iritsi aurretik dakizkiten hizkuntzak
	4.3.2. Testuinguruko hizkuntzak

	4.4. Euskararekin harremana
	4.4.1. Euskara beren testuinguruan
	4.4.2. Zer gertatzen da eguneroko mintzamolde arrunta euskaraz denean?
	4.4.3. Euskarazko egoeren aurreko inpresioak
	4.4.4. Estrategiak
	4.4.5. Umeak eta hizkuntzak
	4.4.6. Euskara ikasketak

	4.5. Euskararen balioak
	4.5.1. Hizkuntzen balioak oro har eta euskararenak zehazki
	4.5.2. Euskararen egoerarekiko pertzepzioa


	5. Ondorioak
	BIBLIOGRAFIA
	ERANSKINAK

