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Partaideei zor tzi galdera bidali zi tzaizkien alde-z aurretik, presta zi tzaten. 
Horietatik 6 jorratu ziren mahai-inguruan, aurrera begira erabili beharreko 
estrategien ingurukoa eta sare sozialei buruzkoa alde batera u tzi behar izan 
ziren denbora faltaz.

Hona, mahai-inguruak eman zuena.

1. Zein da zuen per tzepzioa gazteen arteko euskararen erabilerari 
buruz? Aurreko belaunaldiak baino gehiago edo gu txiago egiten dute/
duzue? Eta hamar urte zaharragoek baino gehiago ala gu txiago?

Ari tza. Ni bilbotarra naiz eta Bilbon zentratuko naiz. Nire ustez per-
tzepzioa da gu txi egiten dela eta ezagupenaren eta erabileraren arteko aldea 
orain handiagoa dela. Lehen, Bilboko gazte gehienek ama-hizkun tza gazte-
lania zuten eta euskara eskolan jaso tzen zuten. D ereduaren datuak duela 
20-25 urte kaskarragoak ziren, baina, denbora honetan, ez da egon horre-
lako saltorik erabileran (neurketen arabera, %4-5aren inguruan dabil). Bai 
esango nuke, ordea, neskek mutilek baino gehiago egiten dutela. Gure pro-
grametan ere hala ikusten da, bai partaide tzan eta baita joeretan ere.

Bestalde, urte hauetan, eta batez ere aisialdian, fenomeno berriak gertatu 
dira: Internet, sare sozialak, ohiko eskola orduz kanpoko jarduerak (lehen 
baino gehiago egiten dira), saltoki handien ugal tzea, etab. Zazpi Kaleetan 
gaude. Orain dela gu txi lagunak afari batean elkartu ginen «gure garaiak» 
gogora tzeko. Lehengo lekuetara joan ginen eta gu bakarrik geunden. Zoazte 
Iturribide kalera; lehen beteta zegoen eta orain ez dago inor. Eta hori ez da ez 
ona eta ez txarra, kontua da egoera aldatu egin dela, beste barik.

Joseba. Ari tzek esandakoari jarraituz, Gasteizko eta Bilboko egoerak ez 
dira oso desberdinak. Gasteizen gazteek oso gu txi egiten dute euskaraz, eta 
euskaraz hitz egiten dugunok –euskal familietakook– ez dugu erraztasunik 
topa tzen euskara erabil tzeko.

Lehen ere, gure gurasoen garaian, Gasteizen ez zen euskara asko egiten. 
Baina kontutan hartu behar da Gasteiz hiri bat dela eta leku askotako jen-
dea bil tzen dela bertan. Hamar urte zaharragoek, aldiz, guk baino askoz ere 
gehiago egiten dute euskaraz, orokorrean.
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Irati. Ordizian, prozesu bat gerta tzen dela ikusten dugu. Hasiera batean 
umeek euskaraz egiten dute beti, nahiz familia euskaldunekoek nahiz erdal-
dunekoek, baina gaztarora heldutakoan erdara geroz eta gehiago en tzuten 
da eta irudi tzen zaigu gero eta lehenago hasten direla, 14 urterekin edo. 
Gero, gure adinean, gazteak bueltatu egiten dira euskararen erabilerara. 
Helduen artean, denetatik aurki tzen da.

Gurasoek eta ingurukoek kontatu digutenaren arabera, geroz eta gehiago 
en tzuten da euskara, beren garaiarekin konparatuta behin tzat. Baina, ez 
dakit, nik behin tzat nahikoa euskara gu txi en tzuten dut gazteen artean.

Jaime. Datuek adierazten digute euskara gehiago erabil tzen dela orain, 
duela 30 urte baino. Per tzepzioen kontua ordea, beste bat da. Gure esperien-
tziaren arabera, gazteen per tzepzioa da gu txi egiten dela. Ez dakit ordea, guk 
bul tzatutakoa ez ote den. Hainbestetan esan diegu gu txi egiten dutela, 
azkenean, sinistu egin dutela.

Egia da hor prozesu bat gerta tzen dela eta erdararen erabilera handi tzen 
joaten dela. Inpresioa dut 12-16 urtetako gazteen artean gaztelaniarekiko 
joera oso agerikoa bihur tzen dela, eta ondoren, euskarazko erabilera zer-
txobait berreskura tzen dela. Pasaiako adibide bat jarriko dut, bertan gazte 
askorekin ari baikara lanean, aisialdi programa batean. Lehen ikusi dugu, 
Gasteiz, Bilbo, Ordizia edo Tolosa oso desberdinak direla. Esango nuke, 
herri txikiak alde batera u tzita, herri gehienetan, kontraste guztiak gerta-
tzen direla. Lehen Min tzolakoek Tolosako hiru ikaste txeetako datuak eman 
dizkigute eta hor ikusi da herri berean zer nolako desberdintasunak dauden. 
Pasaia bera ere, oso ingurune ani tza da. Donibaneko gazteek eta Trin-
txerpekoek, soziolinguistikoki, ez daukate zerikusirik. Trin txerpeko gazteek 
e txean ez dute euskaraz hitz egiten inoiz, kalean ez da apenas en tzuten eta, 
eskolan jaso arren, ez dute beraien artean ia inoiz egiten. Donibanen, Lezon 
edo An txon askoz ere gehiago erabil tzen dute, guri gu txi iruditu arren.

Iaz autobus bat antolatu genuen eskia tzera joateko gazte horiekin guztie-
kin, eta Trin txerpekoak autobusera igo zirenean, gazte batek honako hau 
esan zion beste bati: «Mira! Son raritos». I txura zen, baina hizkun tzak daka-
rren estetikarekin zerikusi handia zuen. Horregatik, per tzepzioak aipatu di-
tugunez, adierazi nahi nuen per tzepzioak askotan oso engainagarriak direla.



740 AMonArriZ, k.: Mahai-ingurua

Euskera. 2010, 55, 2. 737-748. Bilbo
issn 0210-1564

2. Zuen inguruan, zuen belaunaldiko gazte guztiak gai al dira euska-
raz normal egiteko? Eta uler tzeko? Irakaskun tzak behar bezala bete tzen 
al du bere fun tzioa? Eta bete tzen ez badu zer falta da?

Jaime. Goizean Jone Mirenek zehaztapen bat egin du: ezagu tza ez, gai-
tasuna. Nik uste galderak ere baduela horrekin zerikusia. Euskara e txean 
ikasi duten gazteek badute gaitasuna baina, zehaztu egin beharko genuke 
gaitasun horrek zertarako balio duen. Agian, gauza ba tzuetarako bai eta 
beste ba tzuetarako ez. Alde horretatik esango nuke irakaskun tzak, gaita-
sunari dagokionez, lan ona egin duela hogeita hamar urteotan, gehiago eska 
daitekeen arren.

Lierni. Zuk aipatu duzun bezala, esan daiteke irakaskun tzak bere fun-
tzioa oso ondo bete duela. Gu gabil tzan Jakin tza Ikastolan adibidez, irakas-
leek gurekin beti euskaraz egin dute, euskal giro batean hazi izan gara eta 
bai euskara batua, eta baita guk hitz egiten dugun ahozko hizkera ere, modu 
polit batean eraku tsi dizkigute. Baina beti ikusi izan dugu gazte batek eus-
karaz hitz egiteko dituen zailtasunak. Esate baterako, guraso erdaldunak 
baldin baditu, beraren tzat ez da horren erraza izango euskaraz komunika-
tzea. Izan ere, Ikastolan gehienbat euskara batua erabil tzen bada eta gero 
e txean erdara jaso tzen badu, guk kalean euskara batua erabil tzen ez dugu-
nez, orduan gazte horrek sentituko du euskarak ez diola balio eta motibazioa 
ere txiki tzen joango zaio.

Laburtuz, irakaskun tzak bere fun tzioa ondo bete tzen duela irudi tzen zai-
gu, baina gazteen euskara-mailan eta erabilpenean familiak ere zeresan han-
dia du.

Ander. Guk uste dugu D ereduan ikasten duten ikasle gehienek badu-
tela maila nahikoa ikasketak euskaraz buru tzeko, baina beraiek esan duten 
bezala, Ikastolan ez da ahozko euskara lan tzen. Hori gehiago nabari tzen da 
Gasteizen, familia gehienak ez baitira euskaldunak eta ikasle askok ez bai-
tute euskara erabil tzen, ez kalean eta ez e txean. Ahozko erabilera gehiago 
landu beharko li tzateke. Hauxe da irakaskun tzak duen hu tsuneetako bat, 
euskararen irakaskun tza ikasketara bideratuta dagoelako, eta ez kalean eus-
kara erabil tzera.
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Beste arazo bat da, erabileraren sustapena lan tzen dela, baina ez oso 
modu eraginkorrean. Euskararen normalkun tza gehiago landu daiteke. 
Irakasleak saia tzen dira baina agian beste era batera landu beharko li tzateke.

Ari tza. Orain urte gu txi kaleratu den ikerketa batean esaten zen D ere-
dutik atera tzen den %78 edo 80a, euskaraz egiteko kapaza dela baina 12-13 
urteko ibilbide hori amaituta, %20k ez duela orokorrean gaitasun nahikorik 
euskaraz ari tzeko. Eremu akademikoan ari tzeko, ikasketei loturiko gai edo 
ariketa bat azal tzeko bai, baina esango nuke hortik ateraz gero, gaitasuna 
asko jaisten dela, beti ere, eremu erdalduneko ikasleen ikuspegitik. Arra-
zoiak? Agian lar eskatu diogu irakaskun tzari urte hauetan, hau da, ikasleei 
eduki edo ezagu tza ba tzuk transmiti tzea eta gara tzea eta hizkun tza bat 
irakastea. Orain ikusten da irakaskun tzak ahal izan duena egin duela, baina 
D ereduan ikasi arren asko ez direla kapaz euskaraz egiteko.

3. Zein eremu edo erabilera-esparrutan da ohikoena euskaraz egitea 
eta non egin ohi da gehiago gaztelaniaz? Familia, lagunak, irakasleak, 
ikaskideak, eskolorduz kanpoko jarduerak, parranda…

Ari tza. Esango nuke familia hizkun tza euskara dutenek e txean egiten 
dutela. Gero, asko esan nahi du non ikasi duten eta ikaste txearen politika 
zein den. Esan nahi dut, futbitoan, saskibaloian edo eskolorduz kanpoko 
beste jardueretan dauden irizpideen arabera entrena tzaileak euskaraz egiten 
badu, beraiek ere euskaraz egingo dutela. Lagunen artean? Den tsitatearen 
arabera. Esango nuke patioan egiten dutena, gero erreproduzitu egiten du-
tela kalean. Bilbon, patioan erdara da nagusi eta beraz, kalean ere erdara da 
nagusi. Eta hau lotuko dut aisialdiaren beste esparru berri batekin, eta lehen 
Enekok bere lehen diapositiban jarri duen bezala «Sarean kalean bezala». 
Hemen ere, salbuespenak salbuespen, egoera erreproduzitu egiten delako.

Joseba. Aisialdiaren eta parranden kasuan, erabilera, lekuaren arabe-
rakoa izaten da. Gasteizen, parranda Alde Zaharrean egiten dutenek, ge-
hienbat euskaraz hitz egiten dute eta gero beste leku batera joaten direnean, 
adibidez diskoteka batera, gazteleraz hitz egiten dute.

Familia euskaldunetan, ohikoena euskaraz egitea da. Ikastolan, txikiak ga-
renean gehienetan euskaraz egiten dugu baina DBHra pasa tzean eta beste 
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eskola ba tzuetakoekin elkar tzerakoan, euskararen erabilpena jai tsi egiten da 
pixka bat. Irakasleekin beti euskaraz hitz egiten da. Eskolaz kanpoko arloetan 
gero eta gehiago erabil tzen da, baina hala ere euskara bul tzatu egin behar da.

Irati. Ordizian ere an tzera, baina herri txikiagoa denez, gauzak hobeto 
ikusten dira. Irudi tzen zait azpimarra tzekoa dela, Ordizia, Lazkao eta Bea-
sain gure tzat Goierriko zentroa bihurtu direla eta hori dela erdaraz gehien 
egiten den eremua, bai lagunen artean, bai parrandan eta baita ikastolan 
ere. Eta jendea, Zaldibia edo Gabiria bezalako herri txikietatik datorrenean 
nabaritu egiten da, euskara askoz ere gehiago en tzuten delako. Gainera, 
baserri giroko euskara da.

Jaime. Orokorrean, Euskal Herri mailan, euskarak duen erabilera-espa-
rru nagusia, eta toki askotan bakarra, eskola da. Eskolatik kanpo? Bada, 
Asteasu, Errezil edo Villabona bezalako herrietan esparru gehiago hartuko 
dira. Zenbait herrietan (ez oso herri handietan) erabilera-esparru guztietan 
euskara da nagusi. Besteetan aldiz (eta hemen bai sar tzen direla Euskal 
Herriko hiri handienak) eskola girotik kanpo nekez en tzuten da euskara. 
Irunen en tzundako esaldia datorkit burura «Jo tío, tú hablas euskera hasta 
en la calle!». Eta biak D eredukoak ziren, Ikastolan ikasitakoak txiki-txiki-
tatik eta eskolako lan guztiak euskaraz egiteko gaitasun arazorik gabekoak. 
Baina besteari egoera informal batean euskaraz egiten en tzun zionean, ha-
rritu! Beraren tzat euskara eskolakoa baita, ez kalekoa. Eta hori nahikoa 
zabalduta dagoen errealitate bat da.

Lehen Garazik ongi azaldu du egoera hori bere hi tzaldian, gainera zirku-
lu bihurtuta. Berak Irunberrin ikasi du euskaraz, eskolan. Hortik kanpo ez 
zegoen euskararik. Orain berriz, uniber tsitatean (Nafarroan) euskaraz ikas-
teko duen aukera bakarra irakasle izateko ikasketak egitea da. Irakasle izan 
zertarako? Berriz eskolan euskara irakasteko!

4. Euskaraz hitz egiteko gai direnen artean, zergatik darabilte ba tzuk 
eta ez beste ba tzuk?

Jaime. Lehenengo puntua da zehaztea euskaldunak zein neurriraino ga-
ren gai euskaraz ari tzeko esparru guztietan. Gaitasunari buruz ari garenean 
hori zehaztu egin behar da. Egia da, esate baterako, Araba, Bizkaia eta Gi-
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puzkoan gazte gehiagok egiten duela selektibitatea euskaraz erdaraz baino, 
eta hau oso datu interesgarria da, oso azterketa garran tzi tsua delako. Asko 
dute jokoan eta hala ere gazte gehiagok aukera tzen du azterketa euskaraz 
egitea erdaraz egitea baino. Baina horrek ez du esan nahi gero gaitasuna 
dagoenik kalean egiteko.

Asierrek goizean oso ondo azaldu du erabileran faktore asko sar tzen dela; 
hamaika aipatu ditu eta denak bermatu beharko lirateke: per tsona eta talde 
erreferenteak, testuinguru politiko eta legala, hizkun tzarekiko eta egoera 
soziolinguistikoarekiko gizarte per tzepzioa, hizkun tza gaitasuna… Nik ez 
dut ikusten aipa daitekeen arrazoi bakarra dagoenik, behin tzat ez zait irudi-
tzen jarrera edo portaera kontua bakarrik denik.

Lierni. Guk galdera honi buelta dezente eman genizkion eta «ohitura» 
hi tza azpimarra tzera heldu ginen. Gure inguruan ikusten duguna da, euska-
ra eta erdara tarteka tzen ari diren bi per tsona baldin badaude, alegia, bie-
tako bat euskaraz eta bestea erdaraz, azkenean bietako batek amore eman 
behar izaten du eta normalean euskaraz hitz egiten ari denak erdarara jo-
tzen du, errazagoa zaiolako. Eta per tsona horrekin erdaraz hitz egiteko ohi-
tura har tzen baduzu, berarekin beti erdaraz egingo duzu.

Ander. Esan duten moduan ohitura oso kontu garran tzi tsua da. Gastei-
zen euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez dago eta nahikoa zaila da euskaraz 
hastea. Eduki ahal duzu lagun bat zeinekin hitz egiten duzun beti euskaraz, 
baina ohitura hori lagun talde osora zabal tzea edo zuk ezagu tzen dituzun 
per tsona guztiekin euskaraz egitea oso zaila da Gasteizko giroak traba asko 
jar tzen dituelako euskararen erabileran. Nahikoa gogor jokatu behar duzu 
egun guztian euskaraz egin nahi baduzu eta ingurukoek euskaraz egitea lor-
tu nahi baduzu.

Ari tza. Ohitura aipatu da hemen, baina ohitura sor tzeko lehen aldi bat 
behar da. Esate baterako, e txera goaz, igogailura sartu gara eta gurekin ba-
tera lehen aldiz ikusten dugun auzokidea… Hor euskaraz ala gaztelaniaz 
egiteak geroko harremana markatuko du.

Gauza bera gazteen kasuan. Lehen berba euskaraz izan dadin, guneak, 
nahiak eta motibazioak egon behar dira. Hori izan daiteke faktoreetako bat. 
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Beste bat izan daiteke zeren gainean egiten dugun berba: sare sozialak, in-
terneta… Gu gazte ginenean, ETB1, ETB2, TVE1 eta 2 Antena 3 eta Tele5 
zeudela uste dut. Hori biderkatu egin da, gehi aisialdi eredu berriak, gehi 
sare sozialak. Kanpoko eragina oso handia da eta horrek erdararako bidea 
errazten dizu. Jaso tzen duzuna gaztelaniaz jaso tzen baduzu, nahiz eta gaita-
suna eduki, gaztelania tarteka tzen hasiko zara eta en tzundakoa hi tzez hitz 
erreproduzi tzen eta azkenean, seguru aski, erdarara pasako zara.

Honekin lotutako adibide bat jarriko dut. Hemen Bilbon beti esan da 
«litroak egin / hacer litros», eta halako batean, telebistatik modan jarri zen 
Sevillan jasotako «botelloia» eta belaunaldi oso batek aldatu egin zuen au-
rreko berba eta amaitu zuen «botelloia» esaten. Honekin esan nahi dut, 
kanpoko hedabideek, erdararen kasuan, horrelako indarra badute, zer ez 
den gertatuko erreferenteak sortu edo bazter tzeari dagokionez, tartean, 
hizkun tza nagusi bat eta hizkun tza minorizatu bat dauden kasuetan.

5. Euskaraz egiterakoan eroso senti tzen zarete edo adierazi nahi du-
zuena behar bezala komunika tzeko erdarara jo beharra senti tzen duzue?

Ari tza. Ni neu eroso senti tzen naiz, baina jaso dudan heziketarengatik 
eta, eremu jakin ba tzuetan erdaraz erosoago senti tzen naiz. Eta gure progra-
metan dabil tzan gazteak ere, ba tzuetan eroso senti tzen dira, baina baita 
deseroso ere. Horregatik, gaitasun erlatibora i tzuliko gara. Ariketa aritme-
tiko bat egiteko gaitasuna edukiko dute baina barre egiteko, goza tzeko edo 
bat-batean txiste bat konta tzeko ez dute baliabide nahikorik eta erosoago 
senti tzen dira gaztelaniaz euskaraz baino. Eta uler tzekoa da.

Ander. Gu eroso senti tzen gara, badugu gaitasuna, baina beste per-
tsonekin euskaraz hitz egiteko ohitura baldin badaukagu. Hori da lehen 
puntua. Eta gero esan behar dugu Gasteizen faltan bota tzen dugula euskal-
ki bat (en tzuleen artean adostasunezko marmarra). Hori horrela da.

Modera tzailea. Sortu egin beharko duzue orduan.

Ander. Bai, sortuko dugu! (en tzuleen artean txaloak). Euskara batua, eus-
kalkien aldean ez dago kaleko erabilerara horren bideratua eta hor hu tsune 
bat senti tzen dugu.
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Lierni. Biak familia euskaldunetan jaioak gara eta betidanik hitz egin 
dugu euskaraz. Ondorioz, ez dugu arazorik euskaraz aritzeko, eta deserosoa-
go senti tzen gara erdaraz min tza tzerakoan edo euskara batuan hitz egite-
rakoan, ez delako guk normalean hitz egiten dugun euskara.

Horrez gain, administrazioaren aldetik jarrera nahiko ezkorra ikusten 
dugu. Azken batean, zu dendara batera zoaz eta ikusten duzu «Hemen eus-
karaz hitz egiten da» dioen kartel bat. Orduan, «Kaixo!» esan eta «Me puedes 
hablar en castellano, por favor?» eran tzuten badizute… Bada, hori, azken 
batean, ekidin daitekeen jarrera bat da, ezta?

Jaime. Orokorrean, nik uste, ez Gasteizen bakarrik, Euskal Herri osoan 
falta dela gazteen hizkera ez formal hori gara tzea. Nire lanean ikusi dut, 
zonalde soziolinguistiko euskaldunetan ere gazteek zailtasunak dituztela 
hiz keta hori gara tzeko. Gazteak ez garenon erakundeetatik lagundu daiteke 
horretan, baldin tzak jar tzen sor dadin.

Esate baterako, Deban, bazegoen neska hiztun horietako bat, baina 
hizkun tza ez formal horretan beti gaztelaniaz. Egun batean bere a tzean da-
goen mutilak esan dio «Hitz egin euskaraz!» eta berak «Yo hablo en euskera 
si me da la gana!». Eta mutilak… «Sí, si me da la gana… ezin duzu eta euska-
raz hitz egin». «Nola ezetz? Nik nahi badut euskaraz hitz egiten dut!». Eta or-
duan, mutilak erronka bota dio: «Ezetz hamar minutu egin euskaraz hitz egi-
ten!». Eta ez zen kapaz izan. Bost minutu iraun zuen, baina ez zen bera. 
Berak badaki euskaraz hitz egiten, azterketak gaindituko ditu, selektibitatea 
euskaraz egingo du, baina egoera ez formal adierazkor horretan, ez zen ka-
paza. Nik uste, fenomeno hau oso zabalduta dagoela.

Modera tzailea. Nolanahi ere, kontrako egoerak ere gerta tzen dira. Due-
la gu txi Tolosako bi gazteri en tzun nien esaten «Aizu, hori oso azpimarratuta 
doa, ezta?»… Alegia, sudurretik sartuta zihoala…

Jaime. Bai, nik ere, gela berean oso hitz politak jaso ditut. Gaztelaniaz 
ere erabil tzen dira, baina modu berezi onetan esanda: «Jo, tío ez motibau!» 
edo «Hauek beti poiuetan sartuta dabil tza!».

Esan nahi dut gela berean bi mutur horiek daudela.
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6. Nola ikusten duzue euskarazko kultur produktuen kon tsumoa? 
Liburuak, diskoak, telebista, zinema... Zein tzuk dira ondoen dabil tzan 
esparruak eta zein tzuk kon tsumi tzen dituzte? Zergatik bazter tzen dira 
euskarazko produktuak, bazter tzen badira?

Jaime. Ez dut uste gazteek euskarazko produktuak bazter tzen dituztenik. 
Ez behin tzat euskaraz egoteagatik. Jone Mirenek esan duen bezala, gazteak 
euskaraz emoziona tzeko gai dira. Ber tsolari txapelketaren finalera gazte pilo 
bat joaten da. Baina, euskarazko kultur eskain tza oso txikia da. Fermin 
Muguruzak elkarrizketa batean esandakoa aipatu nahiko nuke: «Hemengo 
hip-hopa euskaraz gara tzen ez den bitartean, gazteek gaztelaniaz hitz egiten ja-
rraituko dute, nahiz eta euskaldunak izan». Exajeratu samarra izan daiteke? 
Beno, ni nahikoa ados nago.

Irati. Lehendabizi telebistaz hitz egingo dugu, hau baita, gure ustez, gaur 
egungo gazteok Internetarekin batera gehien kon tsumi tzen duguna. Gure 
inguruko gazte gehienei, jendearen txu txu-mu txuak eta bizimoduak konta-
tzen dituzten programak gusta tzen zaizkie (Tele5ren programazio osoa ikus-
ten dute askok) eta hori Euskal Telebistan eskain tzen ez denez, ez da ikus-
ten. Honekin ez dugu esan nahi euskal kulturak horren beharrik duenik, 
baina hori da gusta tzen dena.

Musikari buruz, esan beharra dago talde asko daudela euskal musika egi-
ten dutenak, eta gainera, gazteen artean musika hori ere en tzun egiten dela, 
nahiz eta beste hizkun tzetan gehiago en tzun. Aipagarria da gure inguruan 
sortu berri den talde askok ere euskaraz abesten duela, horrek erakusten 
baitu gazteok musika euskaraz en tzuteaz gain, sortu ere egiten dugula.

Lierni. Euskal literatura hazten ari bada ere, gazteok liburuak behartuta 
irakurri ohi ditugu, normalean Ikastolak bul tzatuta. Aldizkariak gehiago 
gusta tzen dira. Gainera, erdaraz aukera handiagoa dago eta askotan jo tzen 
dugu beste hizkun tza batean irakur tzera, idazle konkretu bat gusta tzen zai-
gulako edo hizkun tza hori landu nahi dugulako, ingelera, kasu, nahiz eta nik 
euskal literatura nahiago dudan.

Zinemarekin amaituz, euskarazko pelikula gu txi dago eta zinemara oso 
gazte gu txi joaten da. Jendea, film amerikarretara ohitu da eta euskal zine-



AMonArriZ, k.: Mahai-ingurua 747

Euskera. 2010, 55, 2. 737-748. Bilbo
issn 0210-1564

ma industriak gazteari hori eskain tzen ez dionez, gazteari orokorrean ez zaio 
interesa tzen. Esate baterako, «Goazen» pelikula. Ikusten da zer nolako 
arrakasta izan zuen, baina azken batean, film amerikarren estilokoa zelako 
izan zuen arrakasta.

Joseba. Telebistan ETB1 eta ETB3 dira euskaraz dauden kate garran tzi-
tsuenak. ETB1 batez ere guraso eta helduen tzako da eta ETB3 haurren tzat. 
Honekin esan nahi dut nerabeen tzako programak falta direla. Zineman ere 
ez dugu nerabeen tzako pelikularik. Oso mugatua da zinema.

Euskarazko musika da gehien kon tsumi tzen den produktua. Bestetik, 
esan behar dut gazteok gu txi irakur tzen dugula eta liburu gehienak gaztela-
niaz irakur tzen ditugula. Esate baterako, nahiz eta «Harry Po tter» i tzulita 
egon, erdaraz irakur tzen da.

Ari tza. Kon tsumo masiboko produktuak falta zaizkigu. Ba tzuk ba-
dauzkagu, baina esango nuke hau indartu beharreko ildoa dela eta har-
tzaileen gogoak eta gustuak kontuan hartu behar ditugula. Badakit, kon-
tsumo hi tzak halako konnotazioak dituela, baina nire tzat kon tsumo 
masiboko produktuak dira Pirritx eta Porrotx, Ber tsolari Txapelketak lor-
tutako arrakasta, Goazen pelikula, Berri Txarrak taldea, Gaztezulo aldizka-
ria… Mota honetako produktu gehiago behar dugu: zabalak eta ani tzak.

Orain dela gu txi, Gaztea irratiak lehen aldiz 40 Principales-ek baino 
audien tzia handiagoa lortu du. Bada, ni poztu egiten naiz. Eta ematen du 
hau esatea bekatua dela, zeren orain an tza, musika jar tzeko irizpideak alda-
tu egin dituzte eta orain beste musika mota bat jar tzen dute, lehen 40 Prin-
cipales-ek jar tzen zuena. Baina ni poztu egiten naiz Gazteak 92.000 en-
tzuleko langa gainditu duelako eta 40 Principales-en aurretik jarri delako. 
Gero sartuko gara jar tzen duen musika motarekin, etab.

Bestalde, badira apur bat erlatibizatu behar diren arlo ba tzuk. Beti litera-
turara joaten gara eta esaten dugu ez dela irakur tzen, baina nik uste dut 
gaur egun inoiz baino gehiago irakur tzen dela. Agian literatura ez, baina 
metroan zoazela kartelak, mugikorreko mezuak, sare sozialak… Gaur egun, 
inoiz baino gehiago irakur tzen da.
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Eta literatura aipatu dugunez, Durangoko Azoka da behar dugun beste 
fenomeno bat. Egin dezagun kontu –nahiz eta hemen gai honetan ni baino 
dezente adituagoak direnak egon– euskarazko liburu baten lehen botaldia 
1000-1500 alekoa izan ohi dela –A txaga edo Sarrionandia ez bazara behin-
tzat–. Bada, kontuan har tzen badugu munduan zenbat euskaldun eta zenbat 
gaztelaniadun dagoen eta hiruko erregela bat egiten badugu, ohartuko gara 
1500 ale sal tzeak esan nahi duela erdaraz 300.000 ale inguru sal tzea; Perez-
Revertek eta horrelako idazleek sal tzen dutena, alegia.

Horregatik, ba tzuetan, erlatibizatu egin behar dira gauzak: «Gu txi sal tzen 
dugu eta….» Kon txo! Gu txi sal tzen dugu, gu txi garelako. Anormala dena 
da, A txagak –zorionez– 20.000 ale sal tzea.




