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1. TELP  (TALLER D ´ESPAI L INGÜÍSTIC PERSONAL ) 

 

Euskaldun guztioi gertatu izan zaigu inoiz, edo sarritan, denda, erakunde edo beste edozein tokitara 

joan eta euskaraz hitz egiten hasterakoan, beste pertsonak euskararik ez dakiela esan eta deseroso 

sentitzea. Edo, alderantziz, norbaitekin gaztelaniaz hitz egiten hasi eta euskaraz dakiela ondoren 

konturatzea. Baina, egoera horien aurrean eroso sentitu eta naturaltasunez jokatzea lortu dezakezu? 

Euskaraz eroso eta naturaltasunez aritzeko TELP tailerrek (Taller d´Espai Lingüístic Personal) 

ikuspuntu berri bat proposatzen dute. Hobetzeko dituzun aukerak ikusten lagundu eta horretarako 

baliabideak eskaintzen dizkigu. Egin nahi dugun hori, alegia, euskaraz eroso eta gustura aritu, nola 

egin erakusten digu, urrats txikiak emanez gure hizkuntzaren espazioaren zabalkundean aurrera 

egiteko. 

Valentzian abiatutako esperientziak soka luzea ekarri du: lehenik gainerako Herrialde Katalanetan 

hedatu zen, eta Euskal Herriraino iritsi zen gero eta hemen darrai. Izan ere, distantzia linguistikoak 

kontuan hartuta ere, hiztunon bizipenak oso antzekoak dira han eta hemen. Norberaren hizkuntzan 

jarduteko ahaleginean, batzuetan sentitzen dugun deserosotasuna,  gertatzen diren gatazkak eta 

horien koste emozionalak parekatzeko modukoak dira. Baita hizkuntza ordezkatze prozesuak 

martxan dauden munduko bazter guztietan ere. 

Emunek 2007an barrena Ferran Suay eta Gemma Sanginesekin elkarlanean egindako bideari, urrats 

berri bat gehitu zitzaion 2008an, EMUNek berak TELP saioak emateari ekin zionean. Izan ere, 

Valentzian bizi diren Ferran eta Gemmak, batetik, TELParen edukiak euskararen eta euskaldunon 

errealitatera ekartzeko egokitasunaz ohartuta, eta bestetik, gure herrietan hazten ari den TELP 

tailerren eskaeraren hazkundeari erantzun ezinda, tailerrak EMUNeko kideok emateko gonbidapena 

egin eta Emuneko lankideak trebatzeari ekin zioten. 

EMUNek eskainitako tailerretako esperientziak frogatu ahal izan du TELP tailerrak norberaren 

inguruan euskararen erabilera areagotzeko tresna baliagarria direla. Norberaren hizkuntza portaeren 

eta ohituren kontzientzia hartzera laguntzen baitu eta euskaraz gehiago eta erosoago egiteko 

baliabideak eskaintzen baititu. 

Ohartu gara euskaraz egin nahi izatea abiapuntua izan arren, ez dela nahikoa; sarritan nola egin, 

nola hobetu ez baitugu jakiten eta ondorioz sorgin kate batean kateatzen gara euskaldun saiatuenok 

ere. Egoera horiei aurre egiteko tresna baliagarria da TELPa, norberaren hizkuntza ohituren 

kontzientzia hartzera laguntzen baitu eta euskaraz gehiago eta erosoago egiteko baliabideak 



 

2   TELP 

eskaintzen baititu. Bakoitzaren esperientziari arreta berezia jarriz, hobetzeko ditugun ohituretan 

eragina izateko baliabideak eskaintzen dira tailerretan. Horrela, norberaren hizkuntza ohiturak 

zuzendu eta ingurukoak gurekiko duten hizkuntza portaeretan ere eragin dezakegu.  

TELPa hizkuntza kontzientzia duten hiztunei zuzenduta dago eta, beraz, gurera ekarrita, euskaraz 

bizitzeko ahalegina egunero berritzen duten hiztunei eskaintzen diegu. Esparru desberdinetako 

hiztunentzat da probetxugarria: norbanakoak, irakasleak, administrazioko teknikariak, enpresetako 

langileak, eta abar, eta, horretarako, egokitzapenak egin eta hartzaile mota desberdinetarako moldatu 

dugu TELPa.  

Tailerraren dinamikak atal teorikoak eta praktikoak tartekatzen ditu. Egoera jakinetan norbanakoak 

hizkuntza nola aukeratzen duen ulertzeko ezagutza teorikoen berri eman, banaka zein taldeetan 

ariketa praktikoak egin eta taldekideen esperientziak eta bizipenak aztertzen ditugu. Norberaren 

hizkuntzaren hautuan laguntzeko, dagoeneko baditugun baliabideak eta estrategiak identifikatu, 

garatu eta berriak ikasteko aukera ematen da. 

Lehenik eta behin gure hizkuntza portaera ulertzen saiatzen gara. Hau da, zer dela-eta aldatzen 

dugun gaztelaniara, gure hizkuntza propioa alde batera utzita, baita beharrik ez dugun egoeratan ere. 

Horretarako, batetik, gure aurreko belaunaldiek gaztelaniara aldatu beharra nola ikasi duten aztertzen 

dugu eta oraindik ere egoera batzuetan gaztelaniaz aritu beharra dagoela ikasten jarraitzen dugula, 

beste mekanismo batzuen bitartez.  Eredu izan direnek eta egun direnen hizkuntza portaerak gugan 

nola eragiten duen ere aztertzen dugu.  

Tailerraren berezitasunetako bat zera da, ikasitako hizkuntza portaera hori alderdi psikologikoaren 

ikuspegitik azaltzen dela, portaerak ikasteko mekanismoen azalpenaren bidez. Horrekin lotuta, 

begirada berri bat proposatzen da, ikuspegi estrategikoa, harreman pertsonalak ulertzeko eta 

hizkuntzazko harremanetan eragiteko, ikuspegi aldaketa bat proposatuz.   

Behin gure hizkuntza portaera zergatik eta batez ere, nola ikasi dugun ezagututa, hizkuntza portaera 

aztertzeko eta batez ere, berau aldatzeko baliabideak eskaintzen ditugu. Atal honetan baliabide 

berriak ikasteaz gain, dagoeneko baditugunak perfekzionatzeko aukera eskaintzen da. 

Baliabide horiek hiru mailatan sailkatzen ditugu, edozein portaera aztertzeko edo portaera horretan 

eragiteko lantzen diren hiru mailak dira: baliabide kognitiboak, komunikazio-baliabideak eta kontrol 

emozionalarekin lotutako baliabideak. 

Baliabide kognitiboak lantzen dira, pentsatzen dugunari edota gure buruari esaten diogunari 

dagozkionak dira. Baliabide horiek bi multzo nagusitan sailka ditzakegu: orokorrak eta momentukoak. 

Orokorra gure pentsaera orokorrari dagokio, gure ideologia edo bizitza filosofia biltzen duena da. 
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Maila honetan helburua autozentratzea izango da: errealitatea gure posiziotik begiratzea, eta ez 

besteen posiziotik, sarritan egiten dugun bezala. Egungo gizarte globalizatu honek aukera handiak 

eskaintzen dizkigu, baina orokortasunerako joera horrek txikia jaten du sarri. Horretarako, beraz, guk 

benetan nahi dugun horri eusteko, alegia, gure hizkuntzan bizi ahal izateko (ahalik eta gehiena 

behintzat) gure pentsamendu orokor horiek ordenatu, finkatu eta sendotu ditzakegu.  Irakurtzea eta 

gogoeta egiteak, esate baterako, horretan lagun dakiguke. Garrantzitsua da kontuan izatea ez 

daukagula zertan komunikazio-egoera guztietan gure argudioak edo pentsatzen dugun hori 

transmititu. Hala eta guztiz ere, iritzi-trukea interesgarria izan daitekeela iruditzen zaigunean 

erabiltzeko argudioak prestatuta izan eta azaldu egin ditzakegu. Baliabide kognitiboen baitan, baina 

beste maila batean, hurbilagokoan, egoera bakoitzean nork bere buruari esaten diona dago, hau da, 

autoelkarrizketa. Batzuetan, esamoldeak dira, baita hitz solteak ere, baina zuzeneko eragina dute 

ondorengo jokabidean. Maila honetan, gure buruari esaten diogun hori aldatzea eta positibizatzeak 

gure hizkuntzari eusteko baliabide egokiak izan daitezke. 

Beste baliabide multzo bat komunikaziozko baliabideena da. Gure solaskideen aurrean azaltzeko eta 

informazioa emateko erabiltzen dugun hitzezko komunikazioa (mezuaren edukia) zein hitzezkoak ez 

dena (ahotsaren tonua, hizketa-abiadura, jarrera, keinuak…) izango litzateke. Eztabaidan hasteak ez 

digula ekarpenik egingo uste dugunean, eta ez duela balio edo ez duela ezer konponduko 

aurreikusten dugunean, komunikazio-baliabideak erabilita (prestatuta izan ditzakegun esaldi batzuk, 

ez ahozko komunikazio egokiaren konbinatuz), litekeena da egoera azkar konpondu ahal izatea, 

etengabe gure pentsaera eta argudio guztiak azaltzen aritzeko beharrik gabe. 

Hiruki honen azken erpinean emozioarekin lotutako baliabideak daude., Emozioen arloan egindako 

ikerketa zientifikoek erakutsi dute,  autoelkarrizketa edo gure buruari diogun hori aldatzea tresna 

eraginkorra izan daitekeela hainbat egoeraren aurrean sentitzen ditugun emozio negatiboak 

aldatzeko. Baliabide hau eta gorputzaren gehiegizko aktibazio maila jaistea lagungarri izan daitezke 

euskaraz hitz egiteak batzuetan sortzen dizkigun emozioak kontrolatu ahal izateko. 

Horrekin guztiarekin, egoerak deskribatzeak eta sailkatzeak ere, egoera bakoitzaren ezaugarrietara 

egokitutako aukeraketa egiteko eta jokatzeko estrategia horiek bereganatzen laguntzen digu. Egoera 

horiek, esaterako, desberdinak izan daitezke aurrean dugun pertsonarekin daukagun harreman 

motaren arabera, interakzioan parte hartzen duten pertsona kopuruaren arabera, mintzakide motaren 

arabera,….Testuinguruak ere zalantzarik gabe, bere eragina du hautua egiteko orduan.  Horren 

guztiaren arabera egoera batzuk errazagoak edo zailagoak  irudituko zaizkigu, beti ere zailtasuna 

subjektiboa dela kontuan izanik. Gaztelaniara aldatzen dugun egoera horiek sailkatzeak eta era 

mailakatuan antolatzeak gure hizkuntza eremua zabaltzerakoan modu progresibo batean lan egiten 

lagunduko digute.  
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Izan ere, gure jokabidean arreta jarriz gero, erraz identifikatu ditzakegu gaztelaniara aldatzen dugun 

egoerak zeintzuk diren. Batzuek lehenengo hitza zuzenean gaztelaniaz egiten dugu, aurrean 

dugunaren azal kolorearengatik edo itxurarengatik, ez diogulako euskaldun itxura hartzen;  beste 

batzurek gaztelaniaz erantzun orduko, aldatzen dugu; sarritan mintzakideak aldatzeko inolako 

eskaerarik egin gabe aldatzen dugu, gugan dauden aurreiritzi eta ikasitako portaeraren eraginez.  

Gure aurreiritzi horiek desmuntatzeak, gure buruari dioguna aldatzeak, euskaraz egiteko eskubidea 

eta aukera badaukagula sinesteak eta lehen aipatutako bestelako baliabideak garatzeak, hizkuntza 

aukera erosoago egitea ahalbidetuko digu.   

Hizkuntza hautu horretaz ari garenean, portaeraz ari garela aintzat hartuta, , asertibitatean 

oinarritutako hizkuntza portaera proposatzen da tailerretan.  Hau da, gure hizkuntza erabiltzea, 

mintzakideak errespetatuz, inor mehatxatu gabe eta eroso sentituz, aztertutako baliabideak eta 

estrategiak baliatuz. Portaera oldakorra edo pasiboaren aldean, zeinetan bestea erasotzen buka 

dezakegun edo erabat manipulatzen utzi, portaera asertiboarekin lortuko duguna zera da, guk nahi 

duguna egitea, bestearen gainetik pasa gabe, eta garrantzitsua dena, erabilera esparruak zabalduz 

eta koste emozionala murriztuz.  

Hizkuntza dimisiotik gaindiko portaera horiek guztiak normaltasunerako bideak urrats bat gehiago 

dira, nahiz eta gutako bakoitzak egiten duena huskeria bat dela pentsatzen dugun sarri. 

Horrelakoetan gogora ekarrri ohi dugu Gandhiren esaldi bat: Egiten duzuna egiten duzula, huskeria 

izango da, baina oso garrantzitsua da egitea. Aipatutako baliabideetan oinarrituz, bakoitzak bere 

errealitatera egokitutako helburuak eta estrategiak landuz, hizkuntza dimisiotik urrunago 

normaltasunetik hurbilago dagoen maila batera hel gaitezke. 

TELP, tailerrak azken batean, ez dizu ez dakizunik erakutsiko, baina duzun ezagutza beste modu 

batera antolatzen erakutsiko dizu. Hizkuntza interakzioak ulertzeko eta horietan eragiteko begirada 

berri bat zeureganatzen lagunduko dizu. Hobetzeko dituzun aukerak identifikatu eta hobekuntza 

horiek kudeatzeko baliabideak emango dizkizu.  

Egin nahi duzun hori, nola egin erakutsiko dizu, pauso txikiak emanez, zure hizkuntza(ren) eremua 

zabal dezazun. 

 

 


