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Mahai ingurua: EUSKARA GAZTEEI ZUZENDUTAKO 

KOMUNIKABIDEETAN 

 

GOIZEDER TABERNA (Xirika Gazteon kazeta) 

ESTITXU ELDUAIEN ( Matraka astekaria) 

ALBERTO IRAZU (Gaztetxulo hilabetekaria)  

JOSEINA ETXEBERRIA (Euskadi Gaztea Irratia) 

Moderatzailea: JAIME ALTUNA  

 

 

 JOXEINA ETXEBERRIA (Euskadi Gazteako esataria): Irratian, ohikoena, 

guztia idatzia egotea da, kazetariak zer esan behar duen daki eta aldi berean 

teknikoak zein musika jarri... Baina Euskadi Gaztea beste mota batetako irratia 

da, inprobisazioa da nagusi eta kazetari edo esatariak berak egiten du guztia. 

Gazteei zuzendua dagoenez erabiltzen den hizkuntzak ere beraien neurrikoa 

izan behar du. 90. hamarkadan hizkuntzarekin arazo bat sortu zitzaien, nola 

iritsi gazteengana, zein hitz erabili “hit, bombazo” eta antzekoak esateko. 

Hasieran bildu eta euskaltzaindiara jotzera erabaki zen baina azkenean ez zen 

bete eta orain arte ahal bezala egin dute lan. Gaur egun Kike Amonarriz eta 

Joxerra Gartziarekin dabiltza lanean, gazteengandik gertukoa den euskara 

erabili behar dute, baina jatorra izan behar duenez gehien erabiltzen dituzten 

hitzak landu eta proposamenak aztertzen. 

 GOIZEDER TABERNA (Xirika kazetako kazetaria): Gaur egun ditugun 

komunikabide gehienak oraindik arrotzak dira, oso gutxi ditugu euskaraz eta 

gutxiago oraindik gazteei zuzenduak. Gazteen arloa normalean gainera 

bigarren maila batean agertzen da edo gehigarri bezala. Gazteen kolektiboak 

hizkuntza propioa du, helduengandik jasoa ez dena. Gazteek euskara dakiten 
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arren, erabiltzen dutena kutsatua izan ohi da, erderen ondorioz. 

Komunikabideetan gazteengana iritsi nahi badugu, erabili behar den hizkuntzak 

antikonformista behar du izan, formalitatea hausten duena. Baina hizkuntza hau 

ez dute gazteek bakarri erabiltzen, zaharrek ere bai, baina azken hauek oso 

egoera zehatzetan. Eskolek gazte hizkeran duten gabezia bete behar dute 

komunikabideek. 

 Estitxu Elduaien (Matraka gehigarriko kazetaria): Gehigarri honek kaleko 

gazteek idatziriko testuak argitaratzen ditu eta ondorioz lan sakon bat dago 

hauek aztertu eta ahal den euskara jatorrenean idazten. Iristen diren testuak 

oso kutsatuak daude. Prentsa idatzian hizkuntzak neutroa izan behar du. Hala 

ere, Matrakan euskaraz idatzia iristen den guztia onartzen da eta erdarazkoak 

itzultzen saiatzen da. Ahal den neurrian esamolde ezagunak jartzen dira baina 

kasu batzuetan ezezagunak ere erabiltzen dira jendeak ikas ditzan. Oso 

barneratuak ditugu erdarazko hitza zaila da hauek aldatzea, adibidez behin 

arazotxo bat izan zen Aita Santuaren autoarekin, izan ere, hego Euskal Herrian, 

gazteleratik hartu dugun “papamobil” bezala ezagutzen dugu, baina iparraldeko 

gazte batek irakurriz gero ez luke ulertuko, azkenean Karro Santu bezala itzuli 

zuten eta hau da, ahal den neurrian, jarraitzen duten bidea. 

 Alberto Irazu (Gaztetxuloko kazetaria): Hasieran guztiek bezala arazoak 

eta zalantzak izan ziren hizkuntzaren arabera. Gaur egun bada gazte estilo bat, 

tonu bat, hizkera baino gehiago, euskal gazte komunikabideetan. Hau 

definitzen jarri ezkero, bere ezaugarriak honako hauek izango lirateke, 

lotsagabea, arina, freskoa, beti ere gaiarekin tonu hau gaiarekin bat badator. 

Igorle eta hartzailearen artean enpatia bat sortu behar da. Gazte estiloa dugun 

arren agian aurreko euskara aztertu beharko litzateke, sortzaileagoa zen eta 

egokiagoa. Anglosaxoietik datozen hitzak segituan barneratzen dituzte gazteek 

eta geroz eta gehiago erabiltzen dira, honek hizkuntzari ez diolarik kalitatea 

ematen. Asko hitz egiteak ondo hitz egitean eragiten du eta alderantziz, beraz 

hizkuntza erabili egin behar da. 
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 MODERATZAILEA: Asier Larrinagak goizean adierazi duenez gazte 

hizkera telebistara iristen denerako zaharkitua edo hila dagoela, dagoeneko ez 

dela erabiltzen, zuen kasuetan, esan bezala, mezuen bidez edo telefonoz, 

irratiaren kasuan, jasotzen duzuen hizkuntza freskoa da? 

 JOXEINA ETXEBERRIA (J.E.): Guztira 15 urte badaramatzagu lanean 

baina entzuleekin harreman zuzen azken 5 urteetan izan dugu. Hori izan da beti 

gure kezka, gertuko irrati bat izateko entzuleekin harreman zuzen bat sortu 

behar da eta orain arte ez zegoen biderik hau sustatzeko. Hasieran, 

erantzungailuarekin hasi ginen, baina pixka bat geldoa zen eta gazteei ez 

zitzaien gehiegi gustatzen. E-mailarekin ateak ireki ziren harremanetarako, 

metodo azkarra da eta momentuan erabili daiteke, baina hasieran gazte askok 

ez zuten internet etxean, eskolan eta liburutegietan bakarrik eta ez zen jende 

gehiegi animatzen baina gaur egun, SMS-en bidez lortu dugu bila genbiltzan 

gertutasun eta harreman hori, izan ere, gaur egun, ia gazte guztiek dute 

telefono mugikorra eta edozein momentutan har dezakete tarte bat irratira mezu 

bat bidaltzeko: eskolako atsedenetan, liburutegian, lanean, errepidean... 

momentu oro konektatuak egoteak irratiari gauza asko ekarri dizkio. 

Harremanak sendotzeaz gain, euskararen inguruan milaka duda sortu ditu 

honek, ahal den espazio txikienean gauza asko idatzi nahi izaten baitute, 

horretarako bokalik gabe idazteko joera hartu dute edo esamoldeak laburtuz: 

 Adibidez; AMZ: Asko Maite Zaitut 

       AGD: Asko Gure Dotzut 

 Hizkuntza ezagutzen duten asko badira baina gazteen artean falta dena 

eta lortu behar dena euskal hiztunak dira. Horretarako euskara erakargarri egin 

behar da. Euskadi Gaztean askotan ohartu gabe erdarara jotzen badute edo 

denak ohartu eta esaten dute, baina ez da baloratzen beste guztia euskaraz 

egin dela eta era fresko eta arinean, gazteak erakartzeko moduan. Azkenaldian 

mezu askotan “REM-eko bostgarrena” edo antzekoak jasotzen dira, ez da 

batere egokia baina askotan ohartu gabe horrela irakurtzen dugu. Hala ere 
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ekonomia izan daitekeen susmoa ere badago hau da, honekin “REM-en 

diskako bostgarrena” adierazi nahi ote duten. Beti ere zuzentzen saiatu arren 

bat batean egitea oso zaila da eta gauza askotaz ezin da ohartu. Garrantzitsua 

da beraz, sinesgarritasuna lortzea gazteen aldetik eta ahal den neurrian 

jatortasunaren alde apustu egiten da. 

 GOIZEDER TABERNA (G.T.): Arazo handiena Euskal Herri guztia 

ukitzean dago, norberak bere euskalkia du eta gertutasuna eman nahi bada 

batuan oso zaila da, baian ezin da denen euskara bildu. Beti ere berritzen 

saiatu arren euskalkien mugarekin egiten da topo, hala ere, komunikabide 

hauek gazteek egina behar dute lotura hori lortzeko. Esango nuke, Joxeinak 

esan duenarekin ados ez nagoela, izan ere, euskara galtzeko arriskuan dagoen 

hizkuntza da eta erdarako egiturak erabat baztertu behar dira, euskarak badu 

ere egitura propioa. 

 J.E.: Argi dago egokitasuna bilatzen saiatu behar dela ahal den neurrian. 

Baina zer bilatzen dugu, gazteak erakartzea ez? Diskurtso jasoa erabiliz gero 

hizkuntza menderatzen ez duena ez erakartzeko aukera dago eta hori ez da 

helburua. Agian euskara pobreago batean jende gehiago erakarri eta euskarara 

hurbiltzea lortuko dugu. 

 ALBERTO IRAZU (A.I.): Hori da klabea, erakargarri egitea. Asko hitz 

egiten da ondo hitz egitera iristeko? Gazteek ez dute gustura hitz egiten 

euskaraz eta ondorioz erabiltzeari uzten diote. Gozagarri eta erakargarri egiten 

asmatu behar da, erraza ez izan arren. 

 ESTITXU ELDUAIEN (E.E.): Irratia eta prentsa idatzia oso desberdinak 

dira. Gazteek testuak eskolan ikasi bezala idazten dituzte baina e-mail edo 

antzeko mezuetan, hitz egiten bezala idazten dute. Berez txukun idazten dute 

baina mezu batzuetan zuzendu beharrean aurkitzen gara, beti ere freskotasun 

hori galdu gabe. Irratian lan hori bapatekoa den heinean zailagoa da zuzentzea. 

 MODERATZAILEA: Lehen esaten aritu zarete, askotan, erdaraz iristen 

diren esamolde edo formak euskaratzeko asmatu egin behar izaten dituzuela, 
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ez al zaizue iruditzen bakoitzak bere aldetik lan egitean energia handia ari dela 

galtzen? Ez al dago loturarik gazte hedabideen artean? 

 J.E.: Bai arrazoia duzu, bakoitza bere aldetik dabil lanean, nik asko jota, 

Xirika, Matraka edo Gaztetxulo hartu eta bertako esamolderen bat gustatuz 

gero era autonomoan hartu eta erabili dezaket. Polita litzateke elkartu eta 

batera lan egitea, gauza gehiago lortuko genituzke. 

 E.E.: Gure arazoa denbora gutxi izaten dugula da, izan ere, astero atera 

argitaratu behar dugu gure kazeta eta ondorioz momentuko erabakiak hartu 

behar dira, hala ere, erreferentzi baten falta somatzen dugu eta hori sortu 

beharko litzateke. Nire ustez polita litzateke kazetariez gain beste batzuk parte 

hartzea, hala nola, Euskal Herriko txoko desberdinetako gazteak. 

 ENTZULE 1: Erderakaden inguruan aritu zarete lehen eta honen harira 

zerbait esan nahiko nuke, Euskadi Gaztean erreferentzia espainola dagoela 

ohartu naiz. Joxeina, lehen esan duzu gazteengana iristen den komunikabide 

bat izaten saiatu zaretela, baina zure ustez benetan egin duzue Euskal Herriko 

gazte guztiengana iristeko apustu? Zein iritzi duzu lehen besteek esan duten 

ikuspegi nazional horren inguruan? 

 J.E.: Bai egia da eta onartzen dut guk beti hegoaldera begira egin dugula 

lan. Azkenaldian iparraldetik ere kexu agertu zaizkigu SMS-n dinamikan ezin 

dutelako parte hartu. Egia da hegoaldeko lau probintzietan oinarriturik ari garela 

lanean, nahiz eta Nafarroan arazo batzuk izan. Iruñea inguruan genuen 

frekuentzia beste batekin estaltzen saiatu zen Sanz. Iparraldera begira berriz 

ezer gutxi egiten dugu, audientzia neurketarik ere ez zaigu iristen. Hala ere, 

egin ditugu saiakera batzuk, hala nola, bertako kontzertuetako gonbidapenak 

banatu, baina ez du arrakastarik izaten ia guztiak hegoaldekoa eskatzen 

baitituzte. Beste saiakera bat egin beharko litzatekeenik ez dut ukatzen eta 

gainera ados nago. Bestalde esan nahiko nuke nik lan egiten dudan saioan 

adibidez egunero bi ordutan 200 SMS iristen zaizkigula. Noski, bertan denetik 

iristen zaigu, gehienak euskaraz baina beti ere hitz bat edo beste erdaraz, 
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baina badira guztiz erdaraz iristen diren mezuak eta gure duda horiekin zer egin 

izango litzateke. Ni irakurtzekoaren aldekoa naiz, izan ere, euskararen inguruan 

dabiltzanak guztiz erakartzea lortuko genuke. Nire ustez, erdaraz egiten dugu 

gutxi horrek ez dio euskarari kalterik egiten, jendea erakarri baizik eta hori da 

lortu behar duguna. 

 

A.I.: Guztiz ados nago Joxeinak esandakoarekin. Ahal dugun neurria 

zuzenak izaten saiatu behar gara baina beti ere, Andu Lertxundik xuxen horri 

egiten dizkio ziriak egin ditzakegularik. Adibidez ni bi mundu desberdinetan bizi 

naiz, oso euskaldunean alde batetik eta bestetik mundu erdaldunean. Izan ere, 

baditut euskararekin oso baldarrak diren lagunak, parrandan euskaraz hitz 

egiteko desiratzen egoten direnak. Ni beraiekin ateratzen naizenean, ez dut nire 

amonarekin erabiltzen dudan euskara txukun hori erabiltzen erdara eta euskara 

nahasturik erabiltzen ditut beraiek ulertu nazaten eta horrekin beraiek 

euskararekin interesatuak sentitzea lortzen dut. Agian gauza batzuk hautsi eta 

bide horiek lantzea ez litzaiguke gaizki etorriko. 

 E.E.: Guk jasotzen ditugun mezuak oso kutsatuak daudela esan 

genezake, batzuk guztiz gazteleraz izaten direlarik. Guk filosofia bat jarraitzea 

erabaki dugu, hitz bat erdaraz badago ez dugu itzultzen eta interneten jartzen 

dugu baina guztiz erdaraz badago alde batera uzten dugu. guk idazten duenari 

gauza bakarra eskatzen diogu, euskaraz idazteko saiakera egin dezan, izan ere 

nahiz eta gaizki egin jendeak ahalegin hori egin izana baloratzen dugu. 

Badituzte bestela erdara hutsez funtzionatzen duten komunikabideak eta 

euskaraz baino gehiago gainera. 

 J.E.: Horrekin guztiz ados nago baino ezin dugu ahaztu irratia eta 

prentsa idatzia bi mundu desberdin direla. Prentsak badu espazio fisiko bat, 

irratia berriz momentuko zerbait da eta askotan nahi ez dituzun mezuak ere 

sartzen dira ohartzeko betarik ez duzularik. Ez du balio beste komunikabide 

batetara jotzek esatea, irratian erakartzen saiatu behar gara, zerbait ulertzen 
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badute entzuten saiatuko direlarik. 

 ENTZULE 2: Zuek egiten duzuen bezala, zergatik ez dute erdara 

hutsean funtzionatzen duten komunikabideek euskararekin egiten? ETB2, 

Radio Euskadi....Noizbehinka hitzak euskaraz sartzen saiatu beharko lirateke 

agian! 

 J.E.: Ez ahaztu ni beti nire postura defendatzen ari naizela hemen, ez 

uste, zuzendaritzan nire iritziekin ados daudenik! Gainera ez dut uste ETB2-n 

debekaturik egongo denik euskarazko hitzak sartzea, hori egileen esku dago. 

 G.T.: Bukatu aurretik, ez nuke gauza bat esan gabe geratu nahi. 

Komunikabieen ardura ez da lagunekin dugun ardura berdina, laguna 

integratzeko egin daitekeena ezin da komunikabideetan egin. Euskal Herrian 

euskara da arriskuan dagoena eta beraz, hori da salbatu eta babestu behar 

dena. Orain gutxi arte ez zegoen komunikabiderik euskaraz, gu gara 

diskriminatuak mundu honetan, euskal irakurle, euskal entzule edo euskal 

ikusleak. Behar horiek erantzuteko tresnak behar dira eta agian, gure kulturan 

sartu nahi duenarentzat beste tresna batzuk landu beharko dira. 

 A.I.: Inkesta guztietan agertzen zaigu ia euskalduna den jendea eta ezin 

ditugu alde batera utzi. Nire lagunena azken finean jende hauen metafora zen. 

Ados nago gure irakurleak ez direla gure lagunak. Gure akatsa, pertsona hauen 

alde ez dugula indar berdinarekin lan egiten eta ez garela gai euskaraz 

mintzatzen hastear dagoen gaztea animatzeko. Ez da berdina Azpeitiko gazte 

bat edo Santurtziko bat, pixkanaka landu behar den jendez inguratuak gaude 

eta ez dugu ezer egiten beraien alde. 

 

 

 

 


