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Azpeitia

A
riketa egin
daiteke, eta
Azpeitira (Gi-
puzkoa) joan,
bertako kalee-
tan euskara-

ren presentzia zenbaterainokoa
den ikustera. Bisitariak ikusi ahal
izango du, esaterako, merkatari-
tzako erakusleiho ia denetako
kartel guztiak euskara hutsean
daudela, eta hala ez dagoen kasu
bakanetan gaztelania bigarren
hizkuntza dela. Herriguneko ka-
leetan ohi baino jende gutxiago
dabil pandemiak eragindako mu-

rrizketa sozialak eraginda, baina
egoera horretan ere euskara ahoz
aho entzun daiteke herritarren
artean. Erdigunetik asko urrundu
gabe, anbulatorio inguruan edo
eskolako patioan ere kasik ez da
beste hizkuntzarik entzuten.
Olatz Goenaga dendariak esan-
dakoak argi erakusten du euskara
zenbat erabiltzen den: «Hemen
zaila izaten da gazteleraz hitz egi-
tea».
Egoera hori izanda ere, hizkun-

tza ohituretan eragitea helburu
duen ariketa soziala antolatu dute
Azpeitian. Nabarmentzeko mo-
dukoa da, gainera, Euskaraldia-
rekin bat egin duten parte har-
tzaileen kopurua: 203 entitatek

550 arigune sortu dituzte —300
barnekoak, eta 250 kanpokoak—,
eta 2.200 herritar inguruk eman
dute izena ahobizi edo belarri-
prest roletan. «Izena eman dugu,
jendeak jakin dezan hemen eus-
karaz egin dezaketela lasai», ja-
rraitu du esaten Goenagak bere

belar dendako arigunean. Arnas-
gune izanda ere, ariketa egitea ga-
rrantzitsua baita euskararen ar-
nasa luzatuko baldin bada.
Eneritz Albizu Azpeitiko Eus-

kara zinegotzia da, eta, dioenez,
euskararen kaleko erabilera han-
dia izanagatik ere, garrantzitsua

da antzeko ekinaldiak antolatzea:
«Egia da guretzat naturala dela
euskaraz egitea, arau sozial bat
dela, baina guk ere baditugu alda-
tu beharreko ohiturak, eta egu-
nerokoan ikusten dugu badaude-
la gauza asko euskaraz egin ditza-
kegunak». Erdarara jotzen
baitute askotan, horretaz jakitun
izan gabe. Horregatik, herritar as-
kok esan izan diote Imanol Amia-
no Azpeitiko Euskaraldiaren di-
namizatzaileari ez zutela antzeko
ekinaldirik behar eurenean. Eus-
karaz asko hitz egiten delako:
«Baina zer egiten dute euskaraz?
Kaleko harreman hori egiten
dute, bai, eta hori oso garrantzi-
tsua da. Baina beste hainbat espa-
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EUSKARALDIAn

BERRIA bizi

6 BERRIA
Asteartea, 2020ko azaroaren 24aHarian 

Euskal Herria

Euskararen erabilera oso hedatuta dago Azpeitian: kaleko paisaian nagusi den hizkuntza da, eta
kaleko elkarrizketa gehienetan presente dago. Halere, Euskaraldian parte hartzeko arrazoiak ere
badaudela diote Euskara zinegotziak eta ariketaren dinamizatzaileak. Egoera hori indartu behar baita.

Arnasguneen arnasa luzatzeko 

Jendeari esan behar zaio
pribilegiozko leku
batean gaudela, baina,
era berean, arriskuak
ere badaudela»
Eneritz Albizu
Azpeitiko Euskara zinegotzia

‘‘
Beste herri euskaldun
batzuetan ere gertatu da
erabilera jaistea; hemen
euskaraz funtzionatu
arren, higadura dago»
Imanol Amiano
Azpeitiko Euskaraldiko dinamizatzailea

‘‘



rrutara zabaltzean gaztelerara jo-
tzen dute askok».
Arnasgune izanagatik ere, eus-

kararen iraupena ez baitago era-
bat bermatuta Azpeitian. Hala ja-
rraitu du azalpena Amianok:
«Beste herri euskaldun batzue-
tan ere gertatu da erabilera asko
jaitsi dela, eta hemen oraindik
euskaraz funtzionatzen bada ere,
higadura bat badago». 2016an
egindako azken kale neurketaren
arabera, herriko kaleetan en-
tzundako elkarrizketen %81,9
euskarazkoak izan ziren, eta zen-
bateko hori handia den arren,
2009an egindako erregistroaren
arabera, euskararen presentzia
%86koa zen. Jaitsiera ez da han-
dia, eta euskararen presentzia ere
ez dago zalantzan, baina higadu-
rahitza erabili du, eta hori saihes-
teko modu on bat Euskaraldia gi-
sako ariketa izan daitekeela dio.

Sareetara kezkaz begira
Gazteen euskararen erabileraga-
tik kezkatuta hitz egin dute biek.
Albizuk egin du egoeraren erre-

tratua: «Kalean daudenean, egia
da euren arteko harreman gehie-
nak euskaraz direla, baina sare
sozialetan nagusi den hizkuntza
gaztelera eta ingelesa da, eta asko
ari dira edaten horietatik; horrek
euren hizkuntza ohituretan era-
giten du». Pandemiari aurre egi-
teko neurriek kaleko harrema-
nak murriztu dituzte, eta herrita-
rrak etxean geratu dira inoiz
baino gehiago. «Gutxiago atera-
tzen dira kalera, eta gehiago kon-
tsumitzen dituzte Tiktok eta an-
tzeko sare sozialak». Egoera berri
honek, beraz, joera hori areagotu
ote duen, horren beldur da. Dena
dela, behar argi bat ikusten du:
euskaraz arituko diren erreferen-
teena. Eta sare sozialetan gabezia
hori are eta handiagoa dela dio.
Orain arte, urte luzez errepika-

tu den joera bat gertatu da udale-
rri euskaldun askotan: nerabeza-
rora iristearekin bat, euskaratik
gaztelerarako muda egiten zutela
askok. Orain, ordea, joera hori le-
henago hasten ari ote den kezka-
tuta, Uema udalerri euskaldunen

mankomunitatean ikerketa bat
bideratzen hasi da, eta eskoletako
patioetan neurketak egingo di-
tuzte. Tartean, baita Azpeitikoe-
tan ere. Dena den, Amianok bere
neurketa propioa egina dauka:
«Euskaltegira bidean [bertako
irakaslea da] eskola bat dago, eta,
lehen, dena euskaraz entzuten
nuen, baina, orain, gaztelera en-
tzuten hasia nago». Kezka eragi-
ten dio egoera horrek, erabat osa-
suntsu zegoen eremu batean iku-
si duelako higadurarako zantzua.
«Dagoeneko ez naiz gauean ibil-
tzekoa, baina semeak esanda da-
kit gero eta gaztelera gehiago en-
tzuten dela hor ere. Horrek ez du
esan nahi dagoeneko euskara ez
denik hizkuntza nagusia, baina
halakoak entzutean, belarriak
erne izan behar ditugu».

Hiztunak, protagonista
Horregatik guztiagatik, Euskaral-
dia arnasguneetan ere egin behar
dela diote biek ala biek. Euskara-
ren egoera osasuntsua izateak ez
baitu esan nahi salbatuta dagoe-

nik. Hori horrela izanda ere, Albi-
zuk uste du diskurtsoa aldatzen
hasteko garaia dela: «Jendeari
esan behar zaio pribilegiozko
leku batean gaudela, baina, era
berean, arriskuak ere badaudela.
Ez bazara pentsatzen jartzen, eta
ez bazara askorik fijatzen, irudi-
tuko zaizu dena salbatuta dagoe-
la. Baina dena ez da betiko. Egoera
hori indartzeko, esan behar zaie
hiztunak protagonista direla, eta
hizkuntzaren normalizazioan
protagonistak izango direla sinis-
tu behar dute».
Izan ere, Albizuk dioenez, az-

peitiar askori galdetuko balitzaie
zer den euren herriko bereizga-
rrietako bat, askoren erantzuna
argia litzateke: herri euskalduna
dela. «Hori horrela dela suma-
tzen da, baina ezin gara lasaitu,
zaindu eta landu beharra dauka-
gu. Naturaltasunez aritu beharre-
an kontzientziaz jarduten hasi
behar dugu». Amianok albotik
erantzun dion legez, «Euskaral-
dia gisako ekinaldiak beharra da-
goelako» egiten baitira.
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Uemako lehendakaria

Inertziatik

kontzientziara

S
ortu zenetik, Uemak
udalerri euskaldunen
garrantzia lau haizee-
tara aldarrikatu du,

euskararen arnasguneek hizkun-
tzaren biziberritzean duten eragi-
na erakutsi nahian. Bide horre-
tan, gero eta nabarmenagoa da
urte askoan egindako lanaren
emaitza, eta gaur egun, bateko

eta besteko erakunde publikoen,
euskalgintzako eragileen eta so-
ziolinguistikako adituen artean
inor gutxik jartzen du zalantzan
arnasguneak aldarrikatzeko, ba-
besteko eta garatzeko beharra,
euskararen biziberritzerako gil-
tzarriak direlako. Besteak beste,
horren lekuko da Uemaren eta
Euskal Herri osoko hainbat era-

kunde publikoren artean abiara-
zitako Arnasa garakanpaina. Ar-
nasguneetako herritarrak ahal-
duntzea eta gainerako euskal he-
rritarrei ere arnasguneen garran-
tzia ikusaraztea helburu duena.
Bidean, ordea, zenbait galdera-

rekin egiten dugu topo behin eta
berriro. Ohikoenak, udalerri eus-
kaldunetan herritarrak natural-
tasunez euskaraz aritzen badira,
zertarako behar duten Uemako
kide izatea edota Euskaraldia be-
zalako ariketa sozialetan parte
hartzea. 
Munduko hizkuntzen bizibe-

rritze prozesuek argi erakusten
dute hizkuntza batek, iraungo ba-
du, ezinbestekoak dituela arnas-
guneak, lasai eta beste hizkuntzen
mehatxurik gabe bizitzeko eta ga-
ratzeko. Hizkuntza ekologiaren
kontzeptuak erakusten du arnas-
gune horiek babestea eta garatzea
zein garrantzitsua den, naturgu-

neak babesten diren modu bere-
an. Beraz, arnasguneak sendotzea
eta zabaltzea giltzarria da, hiz-
kuntza orube sendoa izan dadin
euskararen herriarentzat.
Uemako kide izateak udala ez

ezik udalerria ere euskalduntze-
ko hainbat zerbitzu eta baliabide
ekartzen dizkio herriari. Tartean,
ezagutzaren eta erabileraren ar-
tean etenik egon ez dadin ezin-
bestekoa dena: herritarren kon-
tzientziazioa. Inertziatik kon-
tzientziarako saltoa ematea be-
harrezkoa da, erdaretara jotzeko
joeraren aurrean euskarari euste-
ko. Euskaraldia laguntza handia
da horretarako. Arnasguneetan
euskararentzat eremu asko ira-
bazi behar baitira oraindik. Mun-
dura zabalik dauden herri garai-
kideak dira udalerri euskaldu-
nak, eta arau soziala euskaraz ari-
tzea baldin bada ere, hauskorra
da egoera soziolinguistikoa, edo-

zein aldaketak eragin dezakeela-
ko euskarak atzerantz egitea. He-
rritarrak kontzientziatuta eta
hautu zehatzak eginda, berriz,
hizkuntza ohituretan eragiteko
eta euskaldunak garela erakuste-
ko aukera ederra da Euskaraldia.
Azken batean, lagunei, ezagunei,
bisitariei zein gainerakoei adie-
razten baitiegu euskaraz bizi nahi
dugula, naturaltasunez egiten ge-
nuena kontzienteki aldarrikatuz.
Badakigu honek guztiak erabat

osagarria izan behar duela euska-
raren lurralde osorako edota ere-
mu digitalerako ezinbestekoa
den euskararen aldeko hizkuntza
politikarekin. Denak dira beha-
rrezkoak. Elkar elikatu behar du-
te. Arnasguneek eta gainerakoek.
Horregatik da garrantzitsua ar-
nasa nondik datorkigun gogora-
tzea, denon artean osatzen dugun
herriak euskararen herria izaten
segi dezan.

Herri euskaldunek
Euskaraldian parte
hartzeko arrazoiak

R
Uema udalerri euskaldu-

nen mankomunitateak

galdera egin du, ea euskararen

erabilera handia den herrietan

zergatik behar den egin Euska-

raldia. Galderarekin batera,

erantzunak ere eman ditu:

«Gero eta sarriago mugitzen

gara herritik kanpora, dela lana,

ikasketak edo erosketak egite-

ra. Halaber, gure artean gero

eta gehiago dira kanpotik bizi-

tzera edo bisitan etortzen zaiz-

kigun pertsonak, ez dituztenak

gure hizkuntza arauak ezagu-

tzen. Eta bai, askotan ohartzen

ez garen arren, harreman sare-

an gertatzen diren aldaketek

sekulako eragina dute gure

eguneroko hizkuntza ohiture-

tan». Arrazoi horiengatik, uda-

lerri euskaldunetan ere hizkun-

tza ohiturak aldatzeko ariketa

egitea garrantzitsua dela diote.


