
Mendaro, 
udalerri euskalduna?

‘Euskaldunon arnasguneak eta udalerri euskaldunak’
izeneko tailerra eman zuen martxoaren 12an Ibon Agi-
naga UEMAko teknikariak Mendaroko gaztelekuan.
Udalak antolatu zuen saioa, eta DBH1eko dozena bat
gaztek parte hartu zuten. 

Bariku iluntzea da eta Gaztelekuko regeatoi doinuak apartetik
entzun daitezke Garagartzan. “Belaunaldi bakoitzak bere
ezaugarriak ditu”, bota dio amama eginda dagoen emakume

batek guraso gazteago bati Gazteleku paretik igarotzean. Eskailerak
igo, eta dozena bat inguru gazte daude atarian. Bada burrunba in-
guruan. Proiektorea zuzentzen ari dira barruan Ibon Aginaga UE-
MAko teknikaria eta Urtzi Lamariano Gaztelekuko hezitzailea. Ez
daude bakarrik. Pareko besaulkian sei-zazpi mutil daude, nor bere
sakelako telefonoari begira, eta gela-hondoan, hamar bat laguneko
taldea - bat ez beste guztiak neskak- dantzan ari da. Bat-batean mu-
sika aldatu dute. Suziri bi baino ez gara gu bata bestien aurrien.
Melodi bat entzuten da urrunien...  Koreografia zaindua dute, eta
ozen ari dira kantuan gazteak Gatiburen Aske maitte. Kantua bukatu
zain egon dira arduradunak borobilean jarrita dituzten aulkietan eser-
tzera gonbidatzeko. Mendaroko Udalak eskatuta etorri da Aginaga,
herriko euskara ezagutza eta erabilera datuen berri eman eta gazteen
euskaldun kontzientzietan eragitera.

Euskaltzale guztien ahotan dabil gazteen euskararen erabilera.
Euskarari muzin egin diote gazte euskaldundu askok, eta euskaraz
jarduten direnek gero eta traketsago egiten dute gainera. Hala ohar-
tarazi zuten iaz, esaterako, Mintzola Ahozko Lantegiak eta Udako
Euskal Unibertsitateak. Esan zuten ahozkotasunean izugarrizko ara-
zoak dituztela ikasleek euren ideia eta sentimenduak nahiko lituzke-
ten moduan adierazteko, eta beraz, ezinbestekoa dela ahozkotasu-
nari zentralitatea ematea hezkuntzan, horrek eragin zuzena duelako
gero gazte horiek egingo duten hizkuntza hautuan. Eta erabileraren
inguruko kezka hori badu UEMAk ere. Eta ez alferrik, euskararen ka-
le erabileraren 2016ko neurketak datu kezkagarriak azaleratu zitue-

lako gaur saiora gonbidatu dituzten gazteen adin tartean (ere). 12
urtekoak dira tailerrera batu direnak, eta kale neurketa haren arabe-
ra, euren adin-tartean, 2 eta 14 urte bitartekoenean, %44,10ek bai-
no ez dute egiten euskaraz Mendaron. 15 urtetik 24ra arteko mul-
tzokoan portzentajea are da larriagoa, eskandalagarria izateraino-
koa: %9,80. Baina horrez gain, euskara lehen hizkuntzatzat dutenen
kopuruak, etengabe egin du behera Mendaron 1991az geroztik
(%70,1etik %47,82raino) eta etxeko hizkuntza euskara dutenen ko-
puruak erdira egin du ordutik. 

“Zuek erdaraz egiteko ohitura izatea ez da kasualitate hutsa. As-
kotan pentsatzen dugu geuk erabakitzen dugula,  baina gure eraba-
ki horretan beste faktore askok ere eragiten dute: zein musika entzu-
ten dugun, zer irakurtzen dugun, zer erraztasun...”, hasi du saioa
Aginagak. Barre txiki artean ari dira gazteak euren artean. Barikua
da, eta heldu askok baino lanaldi luzeagoa izan dute haietako ba-
tzuek, eskola orduei eskola orduz kanpoko jardueretan eman dituz-
tenak gehituz gero. Arina izan behar du tailerrak, asteburu gosez di-
renen atentzioa bereganatuko bada, eta galdera-erantzunen jokoa
hasi du gidariak. Asmatu du. Munduko hizkuntzen artean euskarak
zein leku betetzen duen galdetu die, zenbat hizkuntza dauden mun-
duan, zenbat Europan, eta zenbat euskal hiztun gauden munduan.
Sobera handi eta indartsu izan ez arren, uste dugun bezain txikiak
eta ahulak ere ez garela ohartarazi nahi die Aginagak. Munduan,
7.000 bat hizkuntza daudela azaldu die, eta horrekin lotuta, kon-
tuan hartzeko bi datu eman dizkie: hizkuntza horien %4 munduko
hiztunen %96k hitz egiten dutela eta hamabost egunean behin hiz-
kuntza bat galtzen dela munduan. Eta euskara arriskuan ikusten ote
duten galdetu die gero gazteei. Oraingoan ez dute zalantzarik eta
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ahobatez erantzun dute: “Bai”. Euskal hiztunen inguruan galdetu die
orduan. “Zenbat gara munduan?”. “Asko ez”, diote gehienek, bai-
na Vascos por el mundo saioa aitatu du bakarren batek, iradokiz la-
gunek uste dutena baino euskaldun gehiago izan behar garela de-
rrigor munduan. Eta zuzendu dio lagunak:  “Bai, baina euskaldunak
galdetu du!”, euskalduna izatea eta euskal herritarra izatea bi gau-
za direla gogoraraziz. Eta hasi dira nork lehenago asmatu jokoan.
Ezustean harrapatu ditu erantzunak: “Milioi bat”. 

Erdararako joera dute gazteek euren artean ari direla, eta eus-
karazko jardunean ere, erdal makuluak eta moldeak sarri erabiltzen
dituzte. Eta hala ari direla Maialen Lujanbiori behinola Elgoibarren
entzundakoaz gogoratu da kazetaria: “Euskaldunik euskaldunenari
ere esaldi egin horiek hain barruraino sartu bazaizkio, mundu erre-
ferentzial guztia gaztelerazkoa dugulako da, eta esaldi horiek milioi
bat aldiz entzun ditugulako. Beraz, landu egin behar dugu hori. Lan-
du, dauden lekuetatik hartu eta sozializatu egin behar ditugu euska-
razko klitxeak”. Gazteek ere onartu dute erdal moldeak naturaltasu-
nez erabiltzen dituztela. Are, ikastolakoak amaitu eta ikastera Elgoi-
barrera etorri direnetik gaztelaniaz gehiago egiten dutela esan dute.
Dinamizatzailearekin komunikatzeko, baina, euskara darabilte. Eus-
kararen ofizialtasunaz, Nafarroako hizkuntza zonifikazioaz, euska-
rak garai batean hartzen zuen eremu zabalaz jardun zaie gero Agi-
naga, bai eta euskararen normalkuntzan izan diren mugarriez ere.
Ezaguna egiten zaie hori dena gazteei. Euskara debekatuta egon
zen garaiak gogorarazi ditu taldekideetako batek; etxetik zaio eza-
guna kontua, baina eskolan sakondu dute. “Euskararen historian ika-
si dugu”, dio. Eta baliatu du aukera Aginagak, errespetuaz hitz egi-
teko. “Errespetu falta iruditzen al zaizue euskaraz egin ez arren, de-
na ulertzen duenari euskaraz egitea?”. Ezetz diote gazteek. Elkarriz-
keta elebidunak normalduta dituzte.  

Hizkuntza normalizatua al da euskara?
Nolanahi ere, euskara gaur egun normalizatuta ote dagoen gal-

derari ez dakite zer erantzun. Baietz uste dute askok; ezetz dio ba-
karren batek. Eta galdera egin die Aginagak, oharkabean pasatzen
diren detaileez ohartarazteko. “Ia, telefonoak zein hizkuntzatan
dauzkazue? Zein hizkuntzatan dauzkazue konfiguratuta zuen orde-
nagailu eta gailuak?”, galdetu die. Batek ez beste guztiek gaztela-
niaz dituzte; bakar horrek ingelesez. Abizenetan ‘z’-rik baduten gal-
detu die gero. Badira batzuk: Zabaleta, Arrizabalaga... Euskal gra-
fiaz idazten dituzten arren, erdaraz ahoskatu dituzte gazteek. Kanpo
eraginez ohartarazi nahi die, eta normala ez dena zein naturaltasun
handiz ikusten dugun: “Euskal Herrian lasai bizi daiteke bat, euska-
rarik jakin gabe ere, eta guk onartuta dugu”.

Ohartarazi nahi die euskararen erabilerak azkeneko urteetan
Mendaron izan duen apaltzeaz. Errepasatu dituzte azkeneko kale
neurketako emaitzak eta zer pentsatua eman die gazteei. “Banekien
askotan egiten dugula gaztelaniaz, baina ez nuen uste horren eus-
kara gutxi egiten genuenik”, dio gazteetako batek. Euskaraz bizi di-
renei erreparatzeko eskatu die Aginagak jarraian, eta herrian eta he-
rritik kanpo erreferentetzat dituztenak aipatzeko. Juani Loiola aipatu

dute denek ahobatez, Mendaroko lehenengo andereñoa izanda-
koa.  Erreferenteen gaia atera nahi die Aginagak, erreferenteek hiz-
kuntza-biziberritze prozesuetan eragiteko duten eraginagatik, eta jo-
lasaren atariko gisa planteatu die galdera. Euskal kulturgintzako do-
zenaka sortzaileren argazkiak erakutsi dizkie jarraian eta bakoitza
dagokion kultur arloarekin lotzeko eskatu: Uxue Alberdi, Miren Nar-
baiza, Benito Lertxundi, Pello Reparaz, Anari, Andoni Egaña, Ber-
nardo Atxaga, Eñaut Elorrieta, Arantxa Urretabizkaia, Aitziber Gar-
mendia, Maialen Lujanbio, Aiora Renteria, Elena Irureta, Itziar Ituño,
Lourdes Iriondo, Alex Sardui, Angel Lertxundi, Katixa Agirre... Musi-
ka  mundukoak dituzte ezagunenak; literatur arlokoak ezezagune-
nak. Eta denetan ezagunenak bi: Pello Reparaz eta Itziar Ituño. Au-
rreikusten zuen nonbait UEMAko teknikariak, Pello Reparazi Euskal
Telebistako Biba zuek saioan egindako elkarrizketaren zatitxo bat ja-
rri baitie. Ingelesez sortuko balute arrakasta handiagoa izango luke-
tela iradoki dio Reparazi Mikel Elizegik, eta garbi erantzun dio hark:
“Denok modu horretan pentsatuko bagenu, ez ginateke inora joan-
go herri gisa, eta uste dut garrantzitsua dela horretan pentsatzea
ere. Ni nafarra naiz, Arbizukoa, eta ZETAK euskaraz sortzea eraba-
ki dut”. Gazteek eurek erreferentetzat dutenaren hitzak entzun ondo-
tik galdera pertinentea egin die Aginagak: “Euskaraz gabetzen ba-
gaituzte, zer gara euskaldunak? Zer, Euskal Herria?”. Eta isildu dira
denak. Euskaldun izatea kontzientzia bat praktikan jartzea ere ba-
dela erakutsi nahi izan die gazteei eta ulertu dutela ematen du. Bai-
na ulertzea ez da nahikoa. “Eta, zer ikusten duzue zuen esku? Eus-
kaldunak erronka zaleak gara, eta erronkatzat hartzen baduzue au-
rrerantzean euskara gehiago egitea?”. 

w Hizkuntzak munduan: Munduan 7.000 hizkuntza inguru
mintzatzen dira. Horietatik 250 bakarrik iristen dira milioi bat
hiztun baino gehiago izatera, eta 10 milioi hiztunetik gora di-
tuzten hizkuntzak 60 baino ez dira. 
w Euskara munduan: Euskarak milioi bat hiztun ditu, eta 0tik
10erako eskalan, 8tik 10erako tartean dago.
w Hizkuntzak Europan: 234 hizkuntza hitz egiten dira Euro-
pan. Europa da alde handiz (etorkinen hizkuntzak aintzat hartu
gabe) hizkuntza gutxien duen kontinentea. Munduko hizkun-
tzen %3 besterik ez da hitz egiten Europan.
w Eleaniztasuna: Mundua askotarikoa da hizkuntzei dago-
kienez. Zatirik handienean jendea hizkuntza bat baino
gehiago mintzatzen den komunitatean bizi da. Elebakarta-
suna salbuespena da. 
w Hizkuntzen galera: UNESCOren arabera, hizkuntzen
%43k ez dute bermatuta belaunaldiz belaunaldiko transmi-
sioa. Horregatik, galtzeko arriskuan daude. Izatez, bi astetik
behin hizkuntza bat hiltzen da munduan.
w Euskara ezagutza Mendaron:Mendaron hamar lagunetik
zazpik dakite euskaraz, %70,7k, baina erabilera askoz da
apalagoa. %39,35ek bakarrik berba egiten dute euskara
etxean, 2016ko neurketaren arabera. Datuek nabarmen egin
dute okerrera. 
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“Amak beti esaten dit euskaraz
egiteko eta neu ere konturatuta
nago erdara asko egiten du-
gula, baina harritu naiz Ibonek
erakutsi dizkigun datuak ikus-
tean. Harritu nau entzutea
mendaroarren %70ek bada-
kitela euskaraz, baina hitz egi-

ten dutenak askoz gutxiago
direla. Esan du gazteen artean, 15

urtetik 24 urtera artekoetan, %9k baka-
rrik egiten dutela euskaraz kalean. Oso gutxi da hori, bai. Harritu
naiz, baita ere, esan duenean 0tik 10erako eskalan, 8tik 10erako
tartean dagoela euskara munduan.  Ez nuen uste. Ibonek galdetu
digu zeintzuk diren gure euskal erreferenteak Mendaron, eta mo-
mentuan ez dut jakin, baina beharbada zu izan zaitezke bat, eta
Irati Mendikute eta Andoni Riaño ere bai. Hemen, nire nebak ai-
patu dituzte. Beharbada guk baino gehiago egiten dute, bai, eus-
karaz. Ez dakit, baina garbi dago guk behintzat gehiago egin
dezakegula. Nik erraztasun handiagoa daukat euskaraz eta ez
dakit zerk eramaten nauen erdaraz egitera. Beharbada adina da,
baina gaur entzun ditugunak entzunda, ahalegina egin behar
dugu lehenengo hitza beti euskaraz egiteko, eta besteek erdaraz
egin arren, guk gureari eusteko”. 

“Gurasoak euskaldunak dira
eta euskaraz egiten dugu
etxean. Eta kalean, lagunar-
tean, normalean erdaraz egi-
ten dugu. Nik uste dut
lehendik datorren kontua ere
badela pixkat, baina egia
da Elgoibarrera joan garene-
tik erdara gehiago egiten du-

gula; entzun ere bai. Harritu
naiz eta asko gazteen artean Men-

daron euskara zer gutxi hitz egiten den
ikustean. Banekien umeek eta zaharrek baino gutxiago hitz egiten
genuela gazteok, baina hain gutxi... Urte askoan debekatuta
egon zen euskaraz hitz egitea hemen, eta hala ere, gure aittitta-
amamek eutsi zioten euskarari, eta orain, debekurik ez dagoela,
ia ez dugu egiten. Horrek pentsarazi dit. Institutuan ere landu dugu
gai hau eta zerbait egiten hasi beharko gara, bai, euskara gal-
tzeko arriskuan daukagulako, batzuetan konturatzen ez garen
arren. Nik uste dut guk uste duguna baino gehiago eragin duela
gugan gaurko saioak. Ibonek galdetu digu zer gustatuko litzaigu-
keen egitea Mendaroko Udalak herrian euskara suspertzeko, eta
ez dakit, baina beharbada euskarazko antzerki saio gehiago eta
kontzertuak antolatuko nituzke gazteentzat”.

“Gurasoak euskaldunak
ditut eta etxean euskaraz
egiten dugu normalean,
baina kalean, lagun ar-
tean, gehiago egiten
dut erdaraz, eta gura-
soek ere bai behar-

bada. Erdaraz egiten dute
lagun guztiek eta kutsatu egi-

ten naute. Iruditzen zait, hori
bai, Mendaro herri euskaldunagoa

dela Elgoibar baino. Institutuan hasi gare-
nean konturatu naiz Elgoibarren erdaraz egiteko joera han-
diagoa dutela hemen baino. Gaurko saioa ondo egon da.
Ez dakit eraginik izango duen gugan hemen entzundakoak,
baina beharbada hemendik denbora batera izan dezake.
Mendaron euskara sustatzeko zer egingo genukeen ere gal-
detu digute. Batetik, guk gehiago egin behar dugu euskaraz,
eta bestetik, Udalari eskatuko nioke euskarazko film gehiago
emateko, ‘Aupa Etxebeste’ eta ‘Agur Etxebeste’ esaterako,
eta talde euskaldunen kontzertuak antolatzea ere ondo
egongo litzateke. Zetak, En Tol Sarmiento, Izaro...”

“Guk etxean dena egiten dugu
euskaraz, eta gurasoen lagunekin
ere bai. Musika ere euskaraz entzu-
ten dugu etxean, baina lagunekin
nagoenean, erdal taldeen musika
jartzen dugu orain gehiago, gure
gustuko estiloetan aukera handia-

goa dagoelako erdaraz euskaraz
baino. Ska gustatzen zait niri asko eta ska-

estiloan, behintzat, badauzkagu talde oso onak hemen: Skaike-
tan, En Tol Sarmiento, Vendetta, Esne Beltza... Baina igarri dut
Elgoibarrera ikastera joan garenetik erdara gehiago egiten dudala
neuk ere lagunekin, nahiz eta erraztasun handiagoa dudan nik
euskaraz egiteko eta erosoago aritzen naizen euskaraz. Nik uste
dut inguruak ere asko egiten duela. Irakasleek ere esan izan digute
Mendaroko ikasleek beti egin dutela Elgoibarkoek baino euskara
gehiago baina orain guk ere gutxiago egiten dugula. Eta entzutea
ez zitzaidan gustatu. Mendaroko datuak ikusi ditugu eta kezka-
garriak iruditu zaizkit. Pentsatzen nuen onak ez zirela izango,
baina ez nuen uste hain txarrak izango zirenik. Ibonek esan digu
besterik ezean erronka moduan hartzeko astelehenetik aurrera eus-
karaz gehiago egitea, eta kasu egingo diot”.

Irantzu Agirregabiria, 12 urte June Arrizabalaga, 12 urte

Iñaki Astigarraga, 12 urte Ainara Txurruka, 12 urte
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