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Nondik hirian kitxua hizkuntza eta
komunitatea aldarrikatzeko beharra?
Hainbat azterketa egin da eta, bes-
teak beste, nekazal eremuetatik hiri-
rako migrazioa ikusita, uste dugu
hirigunean ere aldarrikatu dezake-
gula gure komunitatea. Hiriburuan
kitxuaz egiten duen komunitatea
izatea hirigunea gure jatorrizko
herrien eremua dela aldarrikatzeko
modua da. Horregatik ari gara
hirian herri indigena aldarrikatzen. 

Komunitateko kide guztiak zarete
kitxuak?
Komunitatean gauden gehienok
kitxuak gara baina denok ez dugu
kitxuaz egiten, arrazoi ezberdinen-
gatik: landa eremutik hirirako
migrazioagatik, migrazio horretan

gurasoek seme-alabei kitxuaz hitz
egiteari utzi ziotelako eta hiri han-
dietan hezkuntza espainieraz baka-
rrik delako. 

Hainbat zentrotan hezkuntza
elebiduna dago baina hauetan

kitxua irakasgai bat besterik ez da,
ez dituzte matematika, literatura eta
gainerakoak kitxuaz ematen. Hori
izan da Ekuadorko hezkuntza elebi-
dunaren egituraren arazo handieta-
ko bat.

VERONICA YUQUILEMA

“Kaypi mi kanchi
komunitateko kide naiz,
Quiton (Ekuador) osatzen ari
den kitxua komunitatekoa.
Gure hizkuntza suspertzea
dugu helburu baina baita
hiriburuan komunitatea
aldarrikatzea ere, gure
jatorrizko lurra Ekuador
guztia dela uste dugulako”.
Veronica Yuquilema ikasleak
bere buruaz egindako
aurkezpena da. Garabide eta
HUHEZIren Jatorrizko
Hizkuntza Biziberritzeko
Estrategiak graduondokoan
parte hartzen ari da.

“Uste nuen kapitalismoa ez zen beste sistema bat zenutela hemen.
Hizkuntzagatik hainbeste borrokatu duzuela ikusita uste nuen bestelako agertoki
batean izango zela, komunitarioagoan”. 

«Hirian herri indigena
aldarrikatzen ari gara»

| IURE EIZAGIRRE |
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Urteetako arazoa da orduan, denbora
da-eta Ekuadorren hezkuntza elebi-
duna ezarri zela.
Konstituzioaren arabera, kitxua hiz-
kuntza koofiziala da herrialdean eta
Ekuador nazio- eta kultur-anitza da.
Estatuak kontuan hartu beharko
lituzke bi ezaugarri horiek, baina
errealitatean ez du egiten. 

90eko hamarkadan, gutxi gorabe-
hera, hainbat borroken emaitzak
ezagutu genituen, horien artean
hezkuntza elebidunarena. Urteekin,
erabakiak hartzeko autonomia eska-
sa izatetik gobernuaren menpe ego-
tera pasa da, beraz, egun nahiko
egoera kritikoan dago hezkuntza
elebiduna. Eskaintzen duten zentro
gehienak nekazal eremuetan daude,
eta gutxi batzuk bakarrik erdigu-
nean, hirietan. Migraziorik eman ez
den nekazal eremuetan mantendu
egin da hizkuntzaren transmisioa.
Eta uste dut gure komunitateak
horregatik jarraitzen duela bizirik,
komunitateetan kitxuaz hitz egiten
jarraitzen dutelako seme-alabekin,
aiton-amonekin, gurasoekin…
Hirietan batzuetan mantentzen dute
jarrera hori baina askoz zailagoa da,
jende asko bizi den guneetan hez-
kuntza espainieraz bakarrik delako.

Zuk zeuk non ikasi zenuen kitxua?
Ez nuen inoiz hezkuntza kitxuaz
jaso, dakidana nire gurasoengandik,

aiton-amonengandik eta egungo
ingurunearengandik jaso dut.
Hirian bizi izan nintzen eta diskri-
minazio asko jasan behar izan nuen.
Eta hala ere, nire gurasoek ez zida-
ten inoiz esan kitxua ez hitz egiteko,
nire arropa ez janzteko edo landa
eremuetara ez joateko. 

Beraz, familia bidezko transmisioa
ezagutu duzu.
Hori da, orain arte komunitatean
egon garenontzat garrantzitsua izan
da familia bidezko transmisioa.
Hori eta egunerokotasunean norbe-
ra kontzientziatzea. Eta hala ere,
Euskal Herrira heltzean ohartu naiz
zenbait gauza alde batera utzi ditu-
gula: espainieraz idazten jarraitu
dugu, espainieraz pentsatu eta idatzi
dugu edo batzuetan espainieraz
pentsatu eta kitxuaz idatzi dugu. 

Hizkuntza alde batera uzten ari diren
komunitateko kideen kasuan, nola
ohartarazi hizkuntza mantentzearen
garrantziaz?
Oso zaila da. Gu, komunitate gisa,
ekintza nahiko zehatzak egiten hasi
ginen. Horietako bat hizkuntzari
prestigioa emateko bideo batzuk
izan ziren. “Agian 90eko hamarka-
dan ez zegoen unibertsitatean indi-
gena askorik baina gaur egun bada-
go prestatutako jendea” mezua
zabaldu nahi izan genuen ikus-
entzunezkoaren bitartez. Izan ere,
jatorrizko hizkuntza guztiei gertatu
zaie prestigio faltarena: gurea dena
ukatu dugu, garenak ez du baliorik
ez zentzurik, ez da aurrez ezarritako
egituraren barruan sartzen, guk
herri moduan ez dugu lekurik eta
ondorioz garena ukatu behar dugu
hiri barruan gure lekua hartzeko.
Sistemak eraman gaitu horretara. 

Eta aipatu dituzun bideo horiek nola-
ko harrera izan zuten?
Nire aitak ikastetxean erakutsi ditu,
izan ere, gero eta hedatuago dago
eskolan espainieraz irakastearen
ideia, etxean erakutsiko dietelako
kitxua. Ez da horrela, ordea, dena
prozesu bat da. 

Bideoak erakusten zituenean jen-
dea gertatzen ari zenaz ohartzen
hasten zen, izan ere, gu ez gara
jabetzen gure hizkuntzak desager-
tzen ari direla, ez dago hizkuntza-
ren arazoaren kontzientziarik. Ego-
era arazo moduan aurkeztuta,
jendea ari da gauzak pentsatzen eta
gertatzen ari denaz jabetzen.
Komunitate gisa pixka bat indar-
tzen eta zenbait gauza aldarrikatzen
lagundu digu horrek, hainbeste dis-
kriminaziok geure burua ukatzea
eragin du-eta. 

Hainbat hizkuntzak elkarbizitzen
duten eremuetan, gero eta ohikoa-
goa da haiek nahastea. Nola bizi
duzue hori zuenean?
Gurearen moduko eremuetan landu
beharreko arlo asko daude, adibi-
dez, familia bidezko transmisioa,
corpusa, hedabideak, hezkuntza…
Bide batzuk har ditzakezu baina ez
dituzu denak maila berean garatu-
ko; hemen, esaterako, terminologia
garatu da, hiztegiak daude, baina
batzuetan pertsonek hitzak bilatzea

Eskoriatzan graduondokoa ikasten ari diren hiru ikasle: (ezkerretik eskuinera)
Bonifacio Iturbide nahualt komunitatekoa, Veronica Yuquilema eta Suna Altun kurdua. 
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“Presidenteak kitxuaz
igortzen dituen mezu
guztiak gobernuaren
alde onak azaltzeko eta
estatuaren egituraz hitz
egiteko dira, eta hori gu
menperatzen
jarraitzeko beste modu
bat besterik ez da”
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Babeslea: EMUN

bera landu beharreko prozesu bat
bihurtzen da. Komunitateetan
kitxuaz hitz egiten dutenean,
batzuetan espainierazko hitzak era-
biltzen dituzte: ‘computadora’ eta
‘celular’ hitzek badute itzulpena
baina oraindik erabili egiten dira,
sortutako hitzak ez direlako egune-
rokotasunera egokitzen. Ez dago
corpusean aritzen den talde finko-
rik eta honelako gauzak zintzilik
geratzen dira. 

Gainera, mundu globalizatu honetan
beste herrialdeak ezagutzeko balioko
diguten hizkuntza nagusiak ikasten
murgildu gara, geurea ahaztuta. 
Oraindik ere badago maila baxuko
eta estatusa ematen duten hizkun-
tzen ideia, oraindik egiten da hiz-
kuntzen hierarkizazio hori. Noski,
hizkuntza gutxituak beheko mailan
daude, beraz, komunitateetakoek,
nekazal eremuetakoek, hitz egin
behar dituzte eta hirietakoek ez
lituzkete erabili behar atzera egina-
razten dutelako. 

Guk oraindik bizi dugu egoera
hori nahiz eta gobernua hasi den
jatorrizko hizkuntzak erabiltzen
politizatzeko, hau da, ez hizkuntza
indartzeko baizik eta mendebalde-
ko gizartearen pentsaera ezagutzera
emateko. 

Hori hizkuntza bultzatzeko har-
tutako erronkaren baitako beste
borroka bat da, izan ere, Ekuador-
ko presidenteak erabiltzen du
kitxua, hitz batzuk egiten ditu.
Ekuador nazio- eta kultura-anitza
izanda, presidenteak hitz egiteko
betebeharra du, ez da ari guri
mesede bat egiten, baizik eta esta-
tuko 13 hizkuntzak menperatu
beharko lituzke, ez kitxua bakarrik.
Kitxuaz igortzen dituen mezu guz-
tiak gobernuaren alde onak azal-
tzeko eta estatuaren egituraz hitz
egiteko dira, eta hori gu menpera-
tzen jarraitzeko beste modu bat
besterik ez da. 

Quiton kokatu behar dugu eratzen ari
zareten komunitatea. Hainbeste
milioi biztanleko hiri batean, nola
bildu?
Abantailak eta desabantailak ditugu.
Abantailetako bat da jende asko
dagoela, hainbat probintziatatik
Quitora ikastera edo lanera joanda-
ko indigenak. Komunitate barruko
jendearen ehuneko txiki batek
dagoeneko lortu du unibertsitate
titulua eta honek ahalbidetu du
hainbat helburu komun finkatzea.
Ikasketa garaian baztertuta senti-
tzen zara: hiri txiki batetik zatoz eta
han zure komunitatera joan eta
etxera itzul zintezke, hirian ezberdi-
na da. Hori genuen komunean: gure
komunitatea berriro elkartu nahia,
eremu handi hartan, abstrakzio
handiak zituen ingurunean eta giza-
kia bere baitara bultzatzeko bide
asko eskaintzen dituen eremuan. 

Testuinguru horretan talde bat
sendotzea lortu genuen. Hasieran
hamar ginen eta jende gehiagori
zabaldu nahi izan genion komunita-
tea baina beste helburu batzuekin
heldu ziren gugana: lagun taldea
izatea hirian, taldea politikaren ere-
mura eramatea… Egun 15-20 per-
tsona gara, gehienak gizarte komu-
nikazioen alorretik datoz.

Prozesua apur bat konplexua da,
sistema indibidualista eta lehiakor
batean heziak izateak arazoak ekar-
tzen dituelako komunitate batean.
Horrelako arazo batzuk ikusi ditu-
gu, baina orain kitxua komunitate

gisa erregistratzeko asmoa dugu.
Une honetan hausnartu, erabakiak
hartu eta epe ertain-luzean gauzatu
ditzakegun helburu zehatzagoak
finkatzeko prozesuan gaude. Izan
ere, hor gaude komunitatekook
baina zer eskain diezaiekegu gaine-
rako pertsonei? Zer koordinatu
dezakegu gainerako erakunde eta
ekimenekin? 

Hirian egin dezakegun lanaz
gain, aztertu nahi izan dugu komu-
nitate berriak nola ahalbidetuko
duen geure jatorrizko komunitateak
indartzea, prestakuntza prozesue-
kin adibidez; edo komunitate honek
nola lagun diezaguken gure jatorriz-
ko komunitatera itzultzen.

Komunikazio arloko jendea izanda
komunitatean, bereziki begiratzen
duzuen esparrua al da?
Komunitatearen ametsetako bat
bikoizketen munduan sartzea zen,
komunitateko jende gehienak gizar-
te komunikazioak ikasi dituelako.
Interes handia dago komunikabi-
deetan eta uste dugu hori gure
indarguneetako bat izan daitekeela,
alor teknikoan hezitako jendea
dugulako. Orain, gure beharra da
hizkuntzaren arloan gehiago mur-
giltzea eta ikustea honek nolako
estrategiak ekar ditzakeen, komuni-
kabideen bidezko hizkuntza trans-
misioa, adibidez. Horiek dira gero-
ko asmoak.

Garabide eta HUHEZIren Jatorrizko
Hizkuntza Biziberritzeko Estrategiak
tituluan parte hartzen ari zara beste
hainbat komunitateko kideekin bate-
ra. Zein asmorekin hasi duzu gra-
duondokoa?
Asmo asko ditugu eta aukerak ere
bai, Euskal Herrira etortzeak erron-
ka berriak bilatzea zekarrelako Qui-
ton ezarri nahi dugun komunitatea
indartzeko. Uste dut Euskal Herriak
jarraitu duen prozesuak, hemen
erabilitako tresnek eta estrategiek,

“Gero eta hedatuago
dago eskolan
espainieraz
irakastearen ideia,
etxean erakutsiko
dietelako kitxua. Ez da
horrela, ordea”
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hango eremu zehatz batean erabil-
tzeko adibide gisa balio dezaketela. 

Bestalde, komunitate gisa han
egin ditugun ekintzak partekatu
nahi ditugu. Eta noski, baita titula-
zioan dauden gainerako jatorrizko
herrien ezagutza jaso ere. 

Aste batzuk daramatzazu hemen.
Zerbaitek harritu al zaitu?
Nire kide bat hemen izan zen duela
urte batzuk eta hari galdetu aurretik
uste nuen kapitalismoa ez zen beste
sistema bat zenutela hemen. Hiz-
kuntzagatik hainbeste borrokatu
duzuela ikusita uste nuen bestelako
agertoki batean izango zela, komu-
nitarioagoan. Kideak argitu zidan ez
nuela uste bezalako sistemarik topa-
tuko, hangoaren antzekoa zela
hemen ere, sistema kapitalistagoa,
europarragoa. 

Hala ere, uste dut azpimarratu
behar dena dela hemen jatorrizko
herri bat izan zela eta dela, eta herri
honek zerbaitegatik egin zuela
borroka, hizkuntzagatik. Nahiko
emaitza argiak jaso dituzue, euskara
unibertsitatera heldu izana, adibidez.
Quitoko unibertsitateetan ez dut

inor entzungo kitxua hitz egiten eta
hemen, berriz, ikusten ditut gazte
“modernoak” euskaraz egiten.
Horrek ilusioa eta itxaropena pizten
dizkit, “hori da nahi duguna” esate-
rainokoa. Baina nahi izateak nola
egin pentsatzea ere badakar, guk
kitxua gisa, komunitate-bizitzan,
kapitalismoarekiko sistema ezberdi-
nean pentsatzen dugu beti. Ez diot

eredu ezkertiar edo eskuindar deitu
nahi, niretzako gure eredua da, duela
urte asko, espainiarrak heldu aurre-
tik, existitzen zena eta oraindik landa
komunitateetan mantentzen dena.
Komunitatearen aldeko talde-lana
(minga), trukea (makipura)… ezau-
garriok ez ditugu guztiz galdu eta

hauek erakusten digute ez daudela
agintzen duten sistema jakin batzuk
bakarrik, baizik eta baita beste siste-
ma komunitario batzuk ere, gureak,
berriro gogora ekarri behar ditugu-
nak eutsi eta indartzeko. 

Hainbat leku eta proiektu ezagutzen
ari zarete.
Aurreko batean Tafallan izan ginen,
ikastolan, eta oso polita izan zen
ume txikiak euskaraz hizketan ari
zirelako. Ekuadorren oraindik ez
dugu lortuko azpiegitura horiek
dituen eskola bat sortzea, baina has-
teko, etxe txiki batean umeei kitxua
erakutsi ahal izango diegu.

Badut lehengusu bat bost urte
bete arte kitxuaz bakarrik egiten
zuena, eskolara joan zen eta irakas-
leak, nahiz eta bera ere indigena izan,
esan zion eskolan ez zuela kitxua hitz
egin behar, espainiera baizik. Umeak
jada ez du kitxua hitz egiten eta guk
kitxuaz egin arren, berak espainieraz
erantzuten digu. Hemen, berriz, eus-
karaz hitz egitera bultzatzen dituzte
eta barruan geratzen zaizkizun espe-
rientzia horietako bat da.

Esperientzia hau, beraz, aurrera egi-
teko lagungarri zaizue.
Hizkuntza suspertzeko gai honetan
denaren gainetik gure ibilbide histo-
rikoa dago. Horrek ahalbidetzen
digu aurrera begiratzea, karga histori-
ko horrek bultzatzen eta behartzen
gaitu, eta gure komunitatea eta hiz-
kuntza aldarrikatzen jarraitzeko
erantzukizuna ematen digu. Gure
gurasoek, aiton-amonek, ahal zuten
dena egin zuten guk hezkuntza eta
orain ditugun bestelako bizi baldin-
tzak izateko. Ez denek, baina hez-
kuntza bat jaso dugunok nahi dugu
orain hezkuntza hori gure ikuspegitik
eta gure hizkuntzan emandakoa izan
dadin. Gure aurrekoek ez zioten
inoiz utzi euren hizkuntza hitz egi-
teari nahiz eta 500 urte baino gehia-
goko kolonizazioa bizi izan. Orain
gu gara lekukoa hartu eta eurek hasi-
tako lanarekin jarraitu behar dugu-
nak. Gure erantzukizuna da, betebe-
harra, ez gara hizkuntzari mesede bat
egiten ari baizik eta hiz-
kuntzak ematen digu
hau, gure aurrekoei egin-
dako ahalegina itzultze-
ko aukera. n

“Quitoko
unibertsitateetan ez dut
inor entzungo kitxua
hitz egiten eta hemen,
berriz, ikusten ditut
gazte ‘modernoak’
euskaraz egiten”
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