
etxetik jaso ez baduzu ere, zergatik era-
baki zenuen nahuatl hizkuntza ikastea?
Hainbat arrazoik bultzatuta erabaki 
nuen nahuatl ikastea. Hala ere, garran-
tzitsuena da maseuala naizela. Hizkun-
tza, hala ere, nire amama-aitaitaren 
belaunaldian galdu zen familian eta, 
horrexegatik, nahuatl ikasteak nire fa-
miliaren historia eta nire identitatea be-
rreskuratzeko aukera ematen dit. Azken 
finean, nik gura dut nire pentsamendu 
eta bihotz maseualak berriro taupadaka 
hastea. 

orain arte irakasle aritu zara, baina orain 
hizkuntza garatzeko aholkulari arituko 
zara. zer aldarterekin ekin diozu lan be-
rriari?
Orain arte, irakasle aritu naiz bai, bai-
na lan hori oso lotuta egon da nahuatl 
eta tutunaku hizkuntzen indartze eta 
biziberritzearekin. Betidanik saiatu 
naiz proposamen txiki eta kolektiboak 
lantzen hizkuntza horien geroa berma-
tzeko. Hori dela eta, erronka berri honi 
ekiteko aurretik ikasitakoa ere izango 

dut kontuan. Gainera, Emunen [Euskara 
eta berrikuntza soziala lantzen dituen 
kooperatiba] bidez jaso dudan treba-
kuntzan ikasitakoak ere lagunduko dit 
lan horretan. Beraz, nire asmoa da au-
rreko lanari segida ematea, hau da, gure 
hizkuntzen alde ekarpenak egitea, nahiz 
eta oraingoan beste alor eta esparru ba-
tzuetatik aritu. 

cuetzalangoa zara, Mexikoko puebla es-
tatukoa. eta Tosepan mugimendu koope-
ratibako kide zara. zelan azalduko zenu-
ke labur-zurrean Tosepan zer den?
Datuak ematen hasi ahalko nintzateke: 
Tosepan, gaur egun, zortzi kooperatiben 
batasuna da, 430 tokiko kooperatiba 
dituena eta 36.000 familia barnebiltzen 
duena, eta produkzioa, aurrezkia, hez-
kuntza, osasuna, turismoa, etxebizitza 
eta gure lurraren defentsa lantzen di-
tuena. Baina horrekin ez nuke Tosepan 
benetan zer den azalduko. Tosepan, izan 
ere, hori baino askoz gehiago da. 
 Tosepan lan eta ahalegin askoren os-
tean, amets kolektiboak sorrarazi eta 

bete dituen espazio edo mugimendua 
ere bada. Gure amama-aitaitek amets 
egin zuten eta ezinezkoa zirudiena lor-
tu zuten. Horrexegatik, guk ere amets 
egiten ikasi genuen, eta gogor eta aha-
legin biziz lan egiten ere ikasi genuen 
amets horiek eta amets berriak gauza-
tu ahal izateko. Hizkuntza proiektua, 
beraz, ametsa da, beste amets batzuei 
gehitzen zaien ametsa, gure maseual 
burujabetzen defentsara gehitzen den 
amets berria. 

Tosepan barruko hiru lantokietan jarriko 
dira martxan nahuatl biziberritzeko pla-
nak. zelan adieraziko zenioke euskaldun 
bati hiru gune horietan egiteko asmo du-
zuena?
Tosepan barruan hizkuntza proiek-
tu osoa ari gara martxan jartzen eta 
proiektu horren ardatzetako bat lanari 
dagokiona da. Ardatz hori lantzeko, 
Emuneko eta Garabideko lankide ba-
tzuekin batera, hiru lantokitan hasi 
gara, proiektu pilotu modura. Gune 
bakoitzean hizkuntzen gaineko diag-

Tosepan kooperatiba
Nahuatl hizkuntza-aholkularia  
hasiko da lanean
Lizbeth Sánchez ortiz mexikarra da. jatorriko herritarra da, nahuatl hiztuna, 
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nostikoa egin zen. Diagnostiko horrek 
emaitza berdintsuak eman ditu mo-
tibazioei dagokienez, baina ez gaita-
sunei eta erabilerei dagokienez. Arlo 
horietan ezberdintasun nabarmenak 
izan dira.
 Hortaz, gune bakoitzak bere ezauga-
rriak ditu. Hiruretan helburu orokorra  
jarri dugu, hau da, gure hizkuntza sen-
dotu eta biziberritzea lantokietan. Baina 
gune bakoitzaren ezaugarrietara egoki-
tu behar dugu, ezaugarri horiek aintzat 
hartu behar ditugu lana egiterako or-
duan. Moldatu behar ditugu, beraz, hel-
buruak eta ekintzak lantoki bakoitzaren 
ezaugarrietara. 

euskal herritik kanpo lantokietako bizi-
berritze planetan aholkulari moduan jar-
dungo duzun lehen pertsona izango zara. 
zer erronka eta indar duzu lanari ekiteko?
Erronka oso handia da. Euskal Herritik 
kanpo ez da sekula probatu mota ho-
netako proiektu bat, baina beharrezkoa 
zaigu ibiltzen hastea, nahiz eta inork 
bide hau guk baino lehen urratu ez. Ho-
rrek ere erantzukizun handia jartzen du 

nigan, baina lortuko dugula ziur naiz. 
Izan ere, lan hau ez da pertsona bakar 
batek egiteko modukoa, lan kolektiboa 
da eta kolektibotasun horretan dago be-
netako indarra. 

zer dugu euskaldunok ikasteko zuen es-
perientzietatik?
Ez dakit zer duzuen ikasteko. Hala ere, 
uste dut partekatzen jarraitu behar 
dugula. Ezberdintasun handiak ditugu 
–geografikoak, kulturalak eta linguis-
tikoak, besteak beste–, baina borroka 
berean gaude: gure hizkuntzak berres-
kuratzeko eta indartzeko borroka, hain 
zuzen ere. n
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“Tosepan mugimendu kooperatiboan hizkuntza 
proiektua ametsa da, beste amets batzuei gehitzen 

zaien ametsa, gure maseual burujabetzen 
defentsara gehitzen den amets berria”. 
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