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Poloniako militar batzuk,

atzo, Ukrainako mugatik

gertu, Przewodow

udalerrian. WOJTEK JARGILO / EFE

Euskararen erabilera asko apaldu da
herririk euskaldunenetako etxeetan
Ezagutza %80tik gorakoa den udalerrietan, 30 urtean %81etik
%59ra erori da euskara etxeko hizkuntza dutenen zenbatekoa
bUemaren arabera, ezagutzak goranzko joera hartu du berriz
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«Gustatzen zait entzule
bakoitzak kantak bere
modura interpretatzea»

Esti Markez b Musikaria
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Nunca Mais.

Galizia astindu

zuen olatu

soziala
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Jose Luis Zumetaren
omenezko disko bat
egin dute Mikel
Telleria musikariak eta
Usoa Zumeta artistak

Elkarren artean «kontraste handia»
duten 11 kantu bildu dituzte
margolariari eskainitako lan horretan. 

KULTURA  b 21

Eusko Jaurlaritzak 
437 presoren Euskal
Herriratze eskaerak
jaso ditu, eta atzera
bota ditu erdiak

Artolazabalek adierazi du 222 direla
onartu gabeko lekualdatzeak. Horien
artetik zortzi dira preso politikoenak. 

EUSKAL HERRIA  b 4

ELKARRIZKETA

Iñaki Iurrebaso, soziologoa:
«Arnasguneek garrantzi handia
dute; ez bakarrik kualitatiboa,
baita kuantitatiboa ere»

JOKIN ALTUNA

ASPE-KO PILOTARIA 

«Bietako inork ez dugu
irabaziko defentsan
aritzen bagara»
Altunak zazpigarrenez jarraian jokatuko
du lau eta erdiko finala. Hirugarrenez
ariko da Ezkurdiaren kontra. 
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Barealdi urduria Polonian
NATOko kideek uste dute Ukrainaren
defentsa misil batek eragin zuela  mugako
eztanda bAliantzak Errusiari egotzi dio
gertatutakoaren erantzukizuna
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Euskara udalerri
euskaldunetan

Julen Aperribai 

Geroz eta gehiago dira Araba, Biz-
kai eta Gipuzkoan udalerri eus-
kaldun izendatuak; hots, euska-
raren ezagutzan %70eko langa
gainditzen dutenak. Geroz eta
biztanle gutxiago biltzen ditu, or-
dea, eremurik euskaldunenak.
Eustatek Biztanleriaren eta Etxe-
bizitzen Zentsuaren gainean be-
rriki emandako datuek berresten
dute, halaber, okerra dela propor-
tziozko bilakaera espero izatea
ezagutzaren eta erabileraren arte-
an: baldintzak eta hiztunen profi-
lak aldatu direla, baita beste hain-
bat aldagai ere, eta erabileraren
igoerarik txikiena lortzeko ahale-
gina handiagoa dela lehen baino. 

Uema Udalerri Euskaldunen
Mankomunitateak xehatu egin
ditu Eustatek emandako datuak,
eta udalerri euskaldunetako ego-
erari erreparatu dio, hiru aldagai
soziolinguistiko aztertuta: euska-
raren ezagutza, lehen hizkuntza
eta etxeko erabilera. 

EUSKARAREN EZAGUTZA

Udalerri euskaldunetan, herrita-
rren %73 dira gai euskaraz ondo
egiteko, %13k euskaraz ulertzen
dute, eta %14k ez. Ezagutza han-
diagoa da laugarren gune sozio-
linguistikoan —euskaraz dakite-
nak %80 baino gehiago direne-
tan—: %84k dakite euskaraz, %8k
ulertzen dute, eta %8k ez. 2011n
beherakada sumatu zen udalerri
euskaldunetako ezagutzan, eta
berriz ere goranzko joera hartu
du azken neurketan, baina
2001ekoaren azpitik segitzen du. 

Laugarren gune soziolinguisti-
koan ere eten da ezagutzan izan-
dako galera, baina oraindik ia
bost puntu azpitik dago 2001eko
ezagutza proportziotik (%89,2). 

Ezagutzaren arabera multzo-
katuta ikusten da agerien zer joe-
ra hartu duten. Lau talde banan-
du ditu Uemak: 1981ean euskal-
dunak %90-100 ziren herriak,
%80-90 zirenak, %70-80 zirenak
eta %60-70 zirenak. Bada, ertze-
tako bi multzoetan izan dira gora-
beherarik handienak. Euskaldu-

nenean, 11 puntuko jaitsiera izan
da ezagutzan, eta %60-70 euskal-
dunak zituzten udalerrietan, 
7 puntuko hazkundea. Beste bi
tarteetan, apenas izan den alda-
ketarik. Udalerriak banaka har-
tuta ere ikusten da euskaldun
dentsitate handieneko herrien
urritzea. 1981ean 48 udalerrik
(30.789 biztanle) gainditzen zu-

ten %90eko atalasea, eta iaz, ha-
marrek (3.777 biztanle). 

LEHEN HIZKUNTZA

Hamarkadatik hamarkadara
berresten den joera da: gero eta
txikiagoa da euskara lehen hiz-
kuntza dutenen proportzioa uda-
lerri euskaldunetan. Gaur egun,
biztanleen erdiak dira.

Beherakadarik handiena lau-
garren gune soziolinguistikoko
udalerrietan izan da: 30 urtean
hemezortzi puntukoa. 2011tik
hona ez da izan aurreko hamar-
kadan adinako jaitsierarik, baina
apaltzen jarraitu du. Esangura-
tsua da gune horretan lehen hiz-
kuntza euskara edo gaztelania ez
duten herritarren proportzioan

izan den gorakada. «Biztanle
mugimenduak daude horren oi-
narrian, ez transmisioaren haus-
tura bat: euskaldunen transmi-
sioa oso sendoa da udalerri eus-
kaldunetan, inon baino
sendoagoa», zehaztu du Uemak. 

Herriz herriko bilakaera ere az-
tertu du Uemak; zenbatek duten
lehen hizkuntza euskara. Behera-

Euskararen erabilera atzeraka ari da,
nabarmen, udalerri euskaldunetan

Eremu euskaldunenetan izan dira galerarik handienak, bai erabileran eta bai lehen hizkuntza euskara
dutenen zenbatekoan, Uemak aztertu duenez b Ezagutzan, eten egin da azken urteotako beherakada
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Euskara udalerri
euskaldunetan

kada agerikoa da: 1991n, 52 udale-
rritan herritarren %90ek baino
gehiagok zuten, eta, orain, ez dago
atalase horretara iristen den uda-
lerririk. Are, tarte berean euskara
lehen hizkuntza dutenen zenba-
tekoa handitu den udalerri eus-
kaldunik ere ez dago. Hiru mota-
tan sailkatu ditu udalerri euskal-
dunak Uemak: «euskararen
transmisioaren nagusitasunik ga-
beko udalerriak», euskara lehen
hizkuntza dutenak %60ra iristen
ez direnak; «euskararen transmi-
sioaren nagusitasun erabatekorik
gabeko udalerriak», herritarren
%60-80k euskara lehen hizkuntza
duten herriak; eta «euskararen
transmisio sendoko udalerriak»,
bost herritarretik lauk baino
gehiagok euskara lehen hizkuntza
dutenak. Azken mota horretako
udalerri guztiak txikiak dira, mila
biztanle baino gutxiagokoak. 

ETXEKO ERABILERA

Paretsu daude euskara (%41) eta
gaztelania (%38) udalerri euskal-
dunetako etxeko erabileran, eta,
tartean, bada azken hamarkadan
hazi den multzo bat: biak antzera
erabiltzen dituztenena (%18).
Laugarren gune soziolinguistiko-
an handiagoa da euskara erabil-
tzen dutenen proportzioa: %59.
Hala ere, beherakadarik handie-
na ere han izan da: %81ekoa izate-
tik %59koa izatera pasatu da 30
urtean. Beherakada txikiagoa
izan da eremu euskalduna osorik
hartuta: %54tik %41era. Hein txi-
kiagoan, gaztelaniaren erabilerak
gora egin du udalerri euskaldune-
tan; zehazki, zortzi puntu azken
30 urteetan. Laugarren gune so-
ziolinguistikoan 1981ean halako
bi aritzen dira gazteleraz etxean.
Udalerriak lau multzotan bana-

tu ditu Uemak, Iñaki Iurrebaso so-
ziolinguistaren sailkapen propo-
samenean oinarrituta. «Erdara
nagusi duten udalerri euskaldu-
nak» dira zenbait herri: Hernani,
Urretxu, Hondarribia... Euskara-
ren erabilera %40tik beherakoa
dute. Multzo handiagoa da «na-
gusitasun argirik gabeko udalerri
euskaldunena». Euskararen era-
bilera %40-60koa da horietan, eta
ia guztietan egin du atzera. Zen-
baitetan, 20 puntutik gora azken
30 urteotan. Atzerakada izan dute
«euskararen nagusitasun eraba-
tekorik gabeko udalerri euskal-
dun» gehienek ere. Talde horreta-
ko udalerrietan %60-80ko erabi-
lera dute, eta duela 30 urte, %80tik
gorakoa. Azkenik, oso gutxi dira
euskararen nagusitasun handiko-
ak», etxeko erabilera %80tik go-
rakoa dutenak. Tamainaz, gaine-
ra, txikiak dira. Galera handia izan
dute guztiek. 

J. A. Donostia

Biztanleria, trinkotasuna eta
pisua galdu dituzte eremurik
euskaldunenek. Horren ondorioa
da geroz eta jende gehiagok aha-
legin handiagoa egin behar duela
euskaraz egiteko, Iñaki Iurreba-
soren arabera (Legazpi, Gipuz-
koa, 1967).  
Erabileraren arabera sailkatu

dituzu arnasguneak. Zergatik?

Arnasgunearen ezaugarria da
bertako hizkuntza arrunta eus-
kara dela, eta erdara erabiltzea
egiten dela arraroa. Gaitasunaren
erabilerak badu garrantzia, baina
hizkuntzaren osasuna, batez ere,
erabilerak markatzen du.
Orduan, udalerri bakoitzetik ate-
ratzen dut zein den bertako etxe-
ko erabilera tasa, kalkulatuta
euskaraz egiten dutenak gehi
bietan egiten dutenen erdia. Eta
horrela kalkulatu dut udalerri
bakoitzak zer tasa duen. Eta,
gero, tasa horren arabera multzo-
katu ditut udalerriak. Horrela
sailkatu ditut udalerriak, eta ikusi
horren arabera zein den gaur
egun argazkia, zer pisu duen uda-
lerri bakoitzak. Eta, gero, zein
den bilakaera. 
Eta zer ikusi duzu azken urteota-

ko bilakaeran?

1960tik 2000ra aurrerapauso
argiak egin ziren euskalduntze-
an, alor askotan: gaitasunean,
erabileran, transmisioan.  Alderdi
honetan, ordea, ez.  Ez zen lortu
sendotzea euskal lurralde trinko-
aren multzoa. Eta, 2001etik
aurrera, berriz ere hasi da ahul-
tzen. Egun, pisu txikiagoa dute
udalerri euskaldunek duela 30
urte baino.
Galera hori konpentsatu daite-

ke udalerri erdaldunetako igoe-

rarekin?

Erdararen nagusitasuna duten
eremuetan bizi dira hamar biz-
tanletik bederatzi. Haien pisua
ikaragarria da, eta horietan igo-
tzen ari da erabilera, baina oso

poliki. Arnasguneek oraindik ere
garrantzi handia dute; ez baka-
rrik kualitatiboa, baita kuantita-
tiboa ere. Askotan entzuten da
euskalgintzan eta soziolinguisti-
kan: «Bilbon jokatzen dugu etor-
kizuna, zeren han bizi dira eus-
kaldun gehienak». Egia da. Pisu
berbera ematen badiogu euskara
hutsez bizi den euskaldun bati eta
erdara hutsez bizi den bati, erda-
ra nagusi den zonetan bizi da
gehiengoa. Baina kalkulua beste
alde batera ere egin daiteke.
Katalanek denbora osoko hiztu-
nak bereizten dituzte, erabileraz
aritzean. Ekonomian, lanaldiaren
arabera zenbatzen dira langileak.
Bada, ideia hori bera da hizkun-
tzara eramanda. Ideia hori apli-
katuta, emaitza da ekoizten den
euskararen erdia udalerri euskal-
dunetan ekoizten dela. Hau da,
etxean euskara hutsez egiten
dutenak non bizi dira? Bada,
erdiak, Uemakoak izateko bal-
dintzak betetzen dituzten udale-
rrietan. Euskararen errealitatea-
ren erdia, kuantitatiboki, hor
dago. Hortaz, berebiziko garran-
tzia dute. Eta herri bezala non
gauden ere erakusten digu.
Zergatik?

Minorizazio egoera larri batean
gaude, elebitasun egoera orekatu
xamar batetik ikaragarri urruti.
Gure azpitik, koska bat beherago
eta gertura joanda, aragoiera eta
okzitaniera daude. Bi horien
ezaugarrietako bat da ez dutela
arnasgunerik, hizkuntza natural-
ki transmititzen den zonarik.
Berdin Irlandan. Eta gure gaine-
tik, gertuan, katalanak daude.

Bada, Kataluniako mapa hartuta,
guk erabilitako irizpideak erabil-
tzen baditugu, ia mapa osoa da
arnasgunea. Bartzelona metro-
politanoa da salbuespena. Eta
herri handi pila bat dituzte,
10.000 biztanletik gorakoak.
Hori ikaragarrizko oinarria da. 
Eremu euskaldunenak gutxitze-

ak berekin dakar erabilerak ere

behera egitea?

Askotan euskalduntzeaz hitz egi-
ten dugu leku batetik bestera
joan behar bagenu bezala. Baina
soziolinguistikan testuinguru
sozialak ez daude geldirik. Azpei-
tira doan familia magrebtar
batek, adibidez, euskararen alde-
ko erakarmen indarra izango du,
eta, aldiz, familia berbera Donos-
tiara joaten bada, erdararen alde-
ko erakarmen indarra jasoko du.
Toki batzuetan korronteak era-
mango zaitu alde batera, eta beste
batean bestera. Nagusitasunik
gabeko udalerrietan —Tolosan
edo Zumaian, adibidez—, zer tes-
tuingurutan kokatzen zaren,
egongo da korronte bat alde bate-
ra edo bestera tira egiten duena,
baina ez korronte ikaragarririk.
Eta, gero, korrontea alde izango
dugun udalerriak daude; horiek
dira arnasguneak. Beste guztie-
tan euskaldun izaten saiatzea da
korrontearen kontra egitea. Eta
jokoan duguna da eremuetako
zein handitzen den. Gai hau nire-
tzat estrategikoa da, euskararen
indarberritzearen ikuspegitik.
Euskararen indarberritzea ezin
da ulertu ahalegin indibidualen
batuketa baten moduan. Eremu
erdaldunean, gutxi hazteko kris-
toren ahalegina egin behar duzu.
Hori ere behar da, noski, baina,
ikuspegi osoz begiratuta, behar
da tokia galtzea eremu horrek,
korrontea aldekoagoa izango den
horien mesedetan.
Eta nola zabaltzen da estutzen

ari den eremua?

Oinarrizkoena da kontzientzia
hartzea. Uste dut oraindik lehen-
go eskemekin ari garela. Itxaro-
pena zegoen euskalduntze proze-
su azkar xamar bat aurrera
eramatekoa, eta, beraz, apustua
Bilbo zen, Iruñea... Ez zen gure
eskemetan sartzen atzera egin
genezakeenik gure betiko gunee-
tan. Hortik gatoz, eta eskema hori

uste dut iraungita dago-
ela. Horretaz jabetu
behar dugu. Dagoenari
eustea lehentasuntzat
jartzen badugu, udalerri
horiei beste garrantzi bat
eman behar zaie, eta
berdin udalerri horieta-
ko agintariei.  Eta, bes-
talde, aplikatu beharre-
ko politikek argi dago

integralak izan behar dutela.
Ingurune horietan euskararen
erabilerak eta trinkotasunak
atzera egin badute, gehienbat
arrazoi sozioekonomikoengatik,
urbanistikoengatik eta demogra-
fikoengatik egin dute atzera.
Orduan, alderdi horiek kontuan
hartu beharko dira, eta, horrekin
batera, hizkuntza politika argi eta
sendoak aplikatu. 

«Euskararen erdia
udalerri euskaldunetan
ekoizten da»

Iñaki Iurrebaso b Soziologoa eta EHUko irakaslea

Euskara nagusi den eremuak zabaltzea «estrategikoa» da 
hizkuntza biziberritzearen ikuspegitik, Iurrebasoren arabera. 
Udalerri euskaldunek kuantitatiboki duten garrantzia azpimarratu du.

JON URBE / FOKU

«Kataluniako mapa hartuta,
guk erabilitako irizpideak
erabiltzen baditugu, 
ia mapa osoa da arnasgunea»

«Euskararen indarberritzea
ezin da ulertu 
ahalegin indibidualen
batuketa baten moduan»


