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Txepetxek elkarri loturik agertu zuen hirukote 
horretan [erabilera ↔ gaitasuna ↔ motibazioa] 
motibazioa da azterketa gutxien izan duena. 
Gaitasunari eta erabilerari loturiko arlo anitz ikertu 
egiten dugu, adin taldeen arabera neurtu, bertze 
garai batzuetatik orain bitartean diakronikoki aztertu 
nola bertze hizkuntza batzuen egoeraren aldean 
konparatiboki agertu. Motibazioaren inguruan, berriz 
oso intuitiboki jokatu ohi dugu gure eguneroko 
lanean. 
Nire gaurko ekarpena ere ez da motibazioaren 
gaineko ikerketa sakon baten ondorioa. Nire 
ekarpenak jendebanakoaren nola jendetaldearen 
motibazioaren gainean egin dudan gogoeta du 
oinarri, motibazioaren inguruan izan dudan 
eskarmentua eta egindako hausnarketak. Haurrak, 
gazteak, gurasoak, jendea oro har euskara gehiago 
egitera, edo ikastera ez badakite, nola bulkatu, nola 
berotu da nire kezka nagusietako bat. 
Nire mintzaldiak “Norbanako jarreratik talde jarrerara: 
sentiberatzea eta komunikazioa” du izenburua. Has 
gaitezen, motibazioaren bi mailak ikusten: 
jendebanakoarena eta jendetaldearena. 
Hizkuntza gertakariak bi maila horiek ditu, bata 
hiztun norbanakoari dagokiona eta bertzea hizkuntza 
komunitateari, jendarteari dagokiona. 
Hizkuntza gertakari kolektiboa da eta, aldiz, gauzatze 
partikularra –norbanakoa- du. Dikotomia hori beti 
agertu da hizkuntzaren gaineko teorizazioetan nola 
elebitasunaren gaineko formulazio ezberdinetan. 
Motibazioaren aldetik, hizkuntzaren bizitza nahi edo 
borondate kolektiboaren baitan dago. Eta 
jendetaldearen borondate hori jendebanako 
borondate partikularrez osatuta dago. Hau da, biak 
lotuta daude, eta batean egindakoak bertzean izanen 
du eragina, adibidez: jendebanako anitzen jarrera 
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aldatzen bada, horrek gizartean masa kritikoa 
sortuko du, indarrean dauden inertziei aurre egiteko, 
inertzia horiek irauli edo egiturak eraldatzeko. Eta 
aldiz, jendartean jarrera nagusia aldatzen bada, 
horrek bere eragina izanen du norbanakoen 
hautuetan, gizarte joera berriak ezarriko dira eta horri 
norbanakoak aiseago atxikiko zaizkio. 
Baina bi mailen artean, jendebanakoaren eta 
jendetaldearen artean dagoen lotura edo zubi hori, 
anitzetan ez dute hiztunek eurek atzematen. 
Anitzetan, hiztunak ez du lotzen bere hizkuntza 
jokamoldea eta hizkuntzaren egoera. Ez du 
kontzientzia hau: “hizkuntzaren bizitzan nire jokaera 
garrantzitsua da”. Hau da, hiztun gisa gutxitan 
pentsatzen dugu “nire jokaera garrantzitsua da 
hizkuntzarako”. Ferrán Suayk ere hori aipatzen du 
psikologiaren ikuspegitik. 
Kontzientzia falta hori hain zuzen ere, hiztunak bere 
hizkuntza jokamolde partikularrak hizkuntza 
komunitatearendako, hizkuntzaren gerorako duen 
garrantzia ez ikustea bere transzendentzia osoan; 
hori pentsatu izan dugu bete beharreko hutsunea 
zela, hiztunek hartu behar zuten erantzukizuna. 
Kontzientzia hutsune hori bete nahi izan dugu, eten 
gabe jabearazi nahi izan dugu euskalduna eta 
euskaldungaia hizkuntza komunitateko partaidea den 
edo izan daitekeen aldetik bere jarduera 
hizkuntzarako garrantzitsua dela. Hiztuna hizkuntza 
komunitateari lotzen duena, oso modu traumatikoan 
lantzeko joera izan dugu: “Nik euskaraz, zuk zergatik 
ez?” kantatzen zuen Urkok duela 30 urte. “Euskaraz 
eta kitto”, “Euskal Herrian euskaraz”, “Euskara 
denona”, “Euskarak behar zaitu”, “Euskara, zure 
konpromisoa”, edo euskara ikasteko behar den 
denbora emateko prest egon behar duzu... eta 
antzekoak. 
Urtetan euskarara erakartzeko eta erabiltzera 
bulkatzeko mezuek euskara zuten gunea edo gai 
nagusia. Euskara, gainera, kanpoko errealitate gisa 
agertzen zen, ez barneko errealitate gisa. Batzuetan 
aginduemaile edo preskriptiboak ziren eta, 
gehienetan, hotzak, emozioak mugitzen ez 
zituztenak, barnehunkitzen ez zutenak. 
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Aspaldi honetan nago ildo hori antzu samar 
gertatzen dela orain. Konpromisoaren bidetik 
nolabaiteko nekea sorrarazten dugula. Konpromisoa 
hitz astuna bihurtu da. Konpromisoa da nolabaiteko 
erantzukizuna, zuk zeure egiten duzun erabakia 
bertzenaz gogoz eginen ez zenukeen zerbait 
egiteko. 
Baina ez da konpromisoa, komunikazioa baizik 
komunitatea komunitate egiten duena. Bertze modu 
bateaz erranda, komunitatea komunitate izateko 
komunikazioa behar du. Komunikazioa, komunikatu 
nahia, komunikatzeko gogoa, komunikazioaren 
nolabaiteko hitzarmena. Izan ere, horiek dira hiztuna 
gainontzeko hiztunei lotzeko bertze bide batzuk: 
emozionalak, zentzumenezkoak (sentsorialak), 
gorputz-bidezkoak (erosotasun eta ongizatearekin 
harremana dutenak), estetikoak, denak hizkuntza 
esperientzia konpartituak eta konplizitateak 
garatzekoak. 
Eta hori ez dugu lantzen hasi baino egin, baina bai, 
hasi gara. Bi adibide paratuko ditut: 
1) Hondar hiru urteotan Gipuzkoako Buruntzaldeko 
udalerrietan gurasogaiak eta gurasoak euskararekin 
sentiberatu eta motibatzeko saioak egin izan ditut. 
Lehen urtean osasun etxeetan haurdun zeuden 
emakumeekin eta haien bikotekideekin, bigarren 
urtean ikastolako haurren gurasoekin eta aurten 
ikastoletako nola bertzelako ikastetxeetako D 
ereduko ikasleen gurasoekin. Guraso horiendako 
euskararen erabilera handitzeko elementurik 
motibagarrienak ziren, hain zuzen ere, haien seme-
alaben ongizatea, haztea, integrazioa, 
harremanak,... Horretan arrazoi pragmatiko edo 
instrumentalak ez du sobera balio. 
Buruntzaldeko guraso euskaldunen erabilera 
handitzeko, haien arteko erdararako joerak gutxitu 
eta euskaraz gehiago egiteko motibatzeko saioak 
egiten dira gurasoekin, hizkuntza azturak aldatzen 
laguntzeko esku-liburuak eta adimen emozionalaren 
ildotik egindako programak prestatu dira. Horietan 
hizkuntzak duen ahalmena azpimarratzen da: 
hizkuntzaren ahalmena irria eragiteko, umorea 
pizteko, mina arintzeko, tentsioak baretzeko, 
beldurra uxatzeko... Alde horretatik honako gako 
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hauek datozkit burura: komunikazioa, emozioak, 
sentimenduak, gozamena, gorputza, gogoa, 
sormena, estetika, nahia... 
2) Bigarren adibidea euskara teknikari lanetan ibili 
naizen garaikoa da. Ikus dezagun nola ikusmolde 
berri bat aplikatzen hasi den helduen euskalduntzeko 
kanpainak egiteko momentuan. Diapositibetan 
Nafarroako zenbait toki entitatetako euskara 
zerbitzuek egindako kanpainen euskarriak agertuko 
dira. Zeinek bere leloa du, bere estetika. Horri 
guztiari erreparatuko diogu: 
 
 
 

Urtea Diapositiba 

2002 Zer ikasia baduzu, non ikasia ere bai 
Elementu negatiboa, zer egina, beharra 

2003 
Euskarak behar zaitu 
Beharra, erantzukizuna, euskara zerbait 
kanpoko 

2004 
Para que no te suene a chino ¡No sabes lo que 
te pierdes! 
Ez gaitu hunkitzen, ez da erakargarria 

2005 

¿Sabes qué? Euskara ikasi! / Badakizu zer? 
¡Aprende euskara! 
Aginduemailea, kriptikoa, euskara zerbait 
kanpoko 

 
Krisia. Birplanteatu beharra. Guk geuk egitetik 
sortzaileengana jotzera. 
 

Entiendes a quien quieres, hablas con quien 
quieres. Quiérenos, entiéndenos, háblanos. 
Aprende euskara. Matricúlate 
Euskaldunok / euskara. Emozioak, 
harremanak, komunikazioa, pertsonak 
Maite duzuna zaintzen duzu. Maita ezazu 
zeure burua. Ikasi idazten eta irakurtzen zeure 
hizkuntzaz. Alfabeta zaitez euskaraz. 
Matrikulatu 
Entiendes a quien quieres, hablas con quien 
quieres 
Quiérenos, entiéndenos, háblanos. Aprende 
euskara. Matricúlate 

2006 

Gif animatua, hunkikiak 
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Podemos hablar contigo  /  Zurekin mintzatzen 
ahal gara? ... euskaraz? ¡Aprende euskara! 
¡Matricúlate! Ikasi euskara! Matrikula zaitez! 
Podemos hablar contigo? 
Podemos hablar contigo? 
Podemos hablar contigo? 
... euskaraz? 

2007 

Eta zu... euskaldun osoa edo erdi euskalduna 
zara? 
Izan zaitez euskaldun osoa. Ikasi idazten eta 
irakurtzen zeure hizkuntzan. Matrikulatu!! 

 
Azkenekoetan, gunea euskara kanpoko elementu 
gisa izan beharrean, euskaldunok (gu) gara gunea. 
Emozioak, harremanak, euskara barneko zerbait 
gisa, gure artekoa ahalbidetzen duena, konplizitate 
bidea izan daitekeena, gu ezagutzeko modua... 
Ikusitako adibide horrek argi erakusten digu 
komunikazio kontuetan sortzaileak diren 
profesionalengana jotzeak zer eragin handia izan 
duen kalitatean, mezuan nola horren trataeran. 
Baina matrikulazioa, zenbait tokitan pixka bat gora 
egin bazuen ere, ez zen modu garbian berretu. 
Antzekoa atzeman daiteke egun irratian entzungai 
den Oarso Aldeko Euskara Batzordearen irrati 
iragarkitxoetan: “Nuestros hijos dicen lo que oyen, 
hacen lo que ven. Eta zuek zer?” konpromisoari 
lotutako leloa. Baina horren ondean komunikazioari 
eta harreman fisiko estuari lotutako bat: “Haurdun 
nago eta euskaraz egiten diot umeari, sabelean 
dagoenetik nire ahotsa eta hizkuntza ezagutzen has 
dadila” (ez dakit hitzez hitz hala dioenentz). 
Hori azalduta, sentiberatzearen inguruan ditudan 
kezkak agertuko dizkizuet: 

− Nola bultzatu jendea euskaraz aritzera, eroso 
egitera, euskaldunek nahi izan dezaten 
euskara erabili. Nola egin euskaldunek 
euskaraz egin nahiago izateko? Uste dut 
gakoa erosotasunean dagoela (Fermin 
Etxegoienek ere ideia hori aipatzen du 
Neurona eta zeurona liburuan). 

− Motibaziorako egokiak diren ereduen gainean, 
batzuetan pertsona erreferentzialak erabili 
izan ditugu euskararako gogoa pizteko. Alde 
horretatik motibaziorako euskaraz egiteko 
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gogoa duen hiztuna baino eredu hoberik ez 
dago. 

 

Ondorioak 
Gogoeta honen ondorio gisa, bi arlotan: 
 
Sentiberatzean: 

− Motibazioaren gaineko ikerketa beharrezkoa 
da. Ikerketa kualitatiboa. Etnografia diziplina 
egokia da ikerketa horretarako azterketaren 
sakontasuna bermatzen baitu. Horrek emanen 
digu argi anitz sentiberatze dinamika 
ulertzeko, gure xede taldea hobeki 
ezagutzeko, mezuak egokitzeko... 

− Jorratu gabeko hunkibideak ditugu: 
komunikazioaren alor ezberdinak, 
zentzumenak, gorputza,... horietatik oso 
erakargarriak suerta daitezkeen hainbertze 
landu gabe ditugu. 

− Elkarteetatik motibazioa pizteko bideei 
dagokienez, honako proposamen hauek: 
gizarte ekimenak aukerak sortzeko lanean 
segitu behar du, aukerak eman, gozamena 
ahalbidetu. Erosotasunak erakartzen du, ez 
nekeak, sormenak ez konpromisoak. 
Hizkuntza esperientzia konpartitu gisa agertu, 
euskaldun egokien erreferentzialtasuna 
erabili, euskaraz egiteko gogoa duten 
pertsonen erakargarritasunaz baliatu. 
Horrekin ez dut erran nahi hiztunaren 
kontzientziatze aldera inoiz jo behar ez denik. 
Horretan ere bada zer egina. Konpromisoa 
aktibatu behar da hizkuntzaren erabilera 
soziala hiztunen jokaeraren baitan baitago. 
Baina nire tesia da ezin dela hori 
motibaziorako ildo bakarra izan. 

 
Komunikazioan: 

− Komunikazioaren arloko profesionalen 
ekarpena beharrezkoa da. Oroit naiz joan den 
urtean “Euskara maite, erabili, kontsumitu, 
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komunikatu” hitzaldia entzun niola Iñigo 
Fernández Ostolaza “Euskara nola saldu” 
artikuluaren egileari. Horrek ere 
komunikazioaren arloko profesionalen beharra 
azpimarratu zuen. 

− Euskarari marketina aplikatu behar diogu. 
Euskarak komunikazio arloa zaindu behar du: 
profesionalak, diskurtsoa, xede taldea aztertu, 
nolakoak diren zabaltzen ditugun 
mezuak/diskurtsoak, zer ideia transmititzen 
ditugun... hori dena zaindu behar da. 

− Estrategia komunikatibo sozial berria 
euskararen inguruan, nazio mailakoa hobe. 
Euskarak pairatzen baititu kultura-hizkuntza 
gutxituek komunikazio arloan dituzten 
arazoak, gabeziak, eskaxkeriak. 
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