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Argiak ehun urte betetzen dituela 
jakin duzu.
Bai, bada! Etxean laguntzaile dugunak 
esan zidan, Hala Bedi irratian entzun 
omen zuen. Zorionak zuei ere!

non duzu euskararekiko konpromi-
soaren jatorria?
Txikitatik dator. Ikastolan hazia naiz, 
Trapagarango Itxaropena ikastolan. Gu-
rasoak ez ditut euskaldunak, baina ikas-
tolara zuzendu ninduten. Unibertsita-
tean, Leioan, ezin izan nuen Odontologia 
ikasketarik euskaraz egin. Harrezkero, 
Gasteizen, ahal dudan moduan ari naiz. 
Egia esan, kalean ez da euskaraz entzu-
ten, baina Meatzaldean ere ez, nire al-
derdian… Hortaz, nire erronka pertso-
nala izan dela esango nuke. Beti egin dut 
euskararen alde. Bi seme ditut, euskaraz 
eskolatzen ari dira auzoko eskola publi-
koan, eta bertako euskara batzordean 
parte hartu ohi dut. 

zeure erronka dela esan duzu.
Bai, eta ez dakit oso seguru ere. Behar-
bada, Itxaropena ikastola nola sortu zen 
jakin nuenean piztu zitzaidan gogoa. 
Ikastola hura sortu zuten gurasoek ez 
zekiten euskaraz, baina bihotzean zera-
maten euskara. Aita bertakoa dut, ama 

kanpotik etorria, baina oso txikitan. 
Hala ere, ilusioa zuten gu euskaraz es-
kolatzeko. 

zein presentzia du euskarak zure 
hortz klinikan?
Ahalik eta presentzia handiena izan de-
zan saiatzen gara. Langileetatik hasita. 
Beti ez da erraza, ordea. Lanean har-
tzeko ez dugu premiazko ezaugarritzat 
jotzen, baina euskara hiztunak gara he-
men ari garen guztiok, bat izan ezik, eta 
bat hori euskaltegian ari da, ulertzen 
duela esango nuke, baina hitz egiten ez 
daki oraindik. Gainerakook, denok egi-
ten dugu euskaraz, hiru odontologo eta 
bost laguntzaile. 

Hiru odontologook hitz egiten duzue 
euskaraz?
Bai.

Hara! 
Euskaraz saiatzen gara, dela telefonoan, 
dela gure artean… Hala ere, beti ezin 
da, euskaraz ez dakienen bat ere gerta 
liteke-eta tartean. Sektorean, aldiz, bil-
kura, kongresu, mintegi, jardunaldi eta 
gainerakoak, dena gaztelaniaz egiten da, 
eta berdin da Donostian egin, Bilbon, 
Gasteizen edo dena delakoan.

zein dituzu lanean euskaraz 
jarduteko zailtasunak?
Hortz klinikan bertan, zailtasunik ez du-
dala esango nuke. Besterik da hornitzai-
leei dagokienez. Euskaldunak dira ba-
tzuk, erdaldunak beste batzuk. Pasaiako 
hornitzailearengana jo behar dugunean, 
adibidez, badakigu euskaraz egin ezi-
nik ez dugula. Beste hornitzaile bat, be-
rriz, Errioxakoa dugu, baina euskalduna, 
Gernikakoa du saltzailea. Gainerakoan, 
hemengoez kanpokoekin gaztelaniaz 
egin behar, jakina. Banketxeekin, bestal-
de, berdin, batzuekin euskaraz, bestee-
kin gaztelaniaz. 

guztion moduan, beraz.
Bai, bada. Aurreko batean kexa bat jarri 
nuen Akuilari aplikazioan, euskararen 
telefonoan. Guk, besteak beste, Osaki-
detzarekin egiten dugu lan, Haurren 
Hortzak Zaintzeko Programan. Urtero 
berritu behar izaten dugu kontratu hori, 
eta gaztelaniaz jasotzen ditugu beti orri 
guztiak! Osakidetza da! Entitate publi-
koa! Batarekin eta bestearekin hitz egin 
eta kexa idatzi nuen aplikazioan eta be-
raiek arduratu ziren. Berehalaxe eran-
tzun zidaten. Hemendik aurrera, baietz, 
ele bitan bidaliko zizkidatela orri guz-
tiak, eta eskerrak eman zizkidaten hiz-
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kuntza berdintasunaren alde jokatzea-
gatik. Horixe da eraginkor izatea. Arin 
erantzun zidaten, oso modu positiboan. 

nahikoa ote da jarrera pertsonala, 
konpromiso indibiduala, euskarak 
aurrera egin dezan, gizartea 
euskaldundu dadin?
Ni, oro har, oso positiboa naiz gauza 
guztietan. Baina euskarari dagokionean, 
sentitzen dut, baina ez. Bi ume txiki di-
tut etxean, eta ez dago modurik. Pena 
handia ematen dit. Bergaratik edo ingu-
ru euskaldunetik etorritako gurasoekin 
hitz egin, eta gauza bera. Haien umeek 
gaztelaniaz egiten dute. Ahizpa Mungian 
bizi dut, eta gauza bera. Baliteke han 
Gasteizen baino euskara gehiago entzu-
tea kalean, baina ez askorik. Klinikara 
etortzen zaizkigun neska-mutikoei eus-
karaz galdetu, eta gaztelaniaz erantzu-
ten dute. Beharbada ez dute espero nik 
euskaraz egitea, edo euskaraz egiteko 
zailtasunak dituzte. Ez dakit. Hala ere, 
nekagarria da niretzat. 

nekagarria, diozu.
Guztiz nekagarria. 12 urteko mutiko bati 
noiz jaio den galdetu, eta ez daki hilabe-
tea euskaraz esaten, eguna zuzen esaten 
ez daki: “Zenbat urte dituzu?”, eta “Siete”, 

erantzuna. “Zenbat?”, “Siete”. “A, ez duzu 
eskolan euskaraz ikasten!”, “Bai, bai! Zaz-
pi”. Horrela! Ez dakit zuek zein mundu-
tan ibiltzen zareten, baina eguna joan eta 
eguna etorri horrela ibiltzea, nekagarria 
da. Eta ume guztiek dakite euskaraz. Edo 
okerrago,  zuk umeari euskaraz galdetu, 
umeak erantzun ez, eta amak ondotik 
gaztelaniaz: “Beharbada ez dizu ulertu, 
eskola hirueledun batera doa”. Eta nik 
neure artean: “Hirueleduna! Are eta arra-
zoi handiagoa euskaraz jakiteko!”. Aparte 
utziko dugu hezkuntza hirueleduna, ez 
baitut zera horretan sinesten, baina eus-
kararena nekagarria da.

Horixe dugu egoera, egunerokoa.
Ez dakit erakunde publikoen ardura den, 
edo geurea. Ez dakit zer beste egin. Eman 
dezagun, euskararen aldeko jaia egin 
ikastolan, jendea bilduko da, guraso eta 
ikasleak, baina euskaraz egin? Inork ez.

zein leku opa diozu euskarari 
gizarte honetan?
Urte mordoa daramagu euskararen alde-
ko lanean. Eusko Jaurlaritza aspaldi sortu 
zen, aspaldi ari dira ikasleak euskaraz 
ikasten… Jendeak euskaraz badaki, baina 
ez dakit zein maila duen. Baina jendeak 
ez du hitz egiten, gaztelaniara jotzeko 

erraztasuna dugulako, ondokoak euska-
raz ez dakiela uste dugulako beti, euska-
raz hitz eginda molestatu egingo dugula 
uste dugulako… Telefonoak jotzen duela, 
hartu eta nik: “Baiona, bai, egun on!”, eta 
beste aldetik: “Buenos días...”. Gaztela-
niaz egin behar! Horrela da gehienetan. 
Noizik eta behin, baten batek euskaraz 
erantzuten dio zure agurrari. Euskararen 
lekua, galdetu didazu, eta uste dut badela 
garaia, bazela garaia, euskara gizartean 
askoz presenteago egoteko, Gasteizen 
nahiz Trapagaranen.

nola ikusten duzu euskara Gasteizen, 
oro har?
Jende gehiago dago euskaraz dakiena, 
hitz egiten duena baino. Hasteko, nik 
ez dut euskararik entzuten. Uste nuen 
Euskaraldia eta gero piztuko zela eus-
kara, jakingo genuela nork egiten duen 
eta nork ez, baina bai zera. Entzuteko-
tan, Gipuzkoatik eta Bizkaitik etorrita-
ko hainbat jende bizi delako Gasteizen. 
Horixe da nire ustea. Hemendik bertara 
bada farmazia bat, Agirre Lekue, eta za-
baldu zutenetik ari dira euskaraz, zer-
bitzua euskaraz ematen, beti. Auzoan, 
Ibaiondoko gizarte-etxean ere euskaraz 
ari dira, bai, baina niri hori nahitaezkoa 
iruditzen zait. Akabo, bada! 

Helduak euskaraz, Haurrak gaztelaniaz. “KLInIKARA etoRtZen ZAIZKIGun nesKA-MutIKoeI eusKARAZ GALdetu, etA GAZteLAnIAZ eRAntZuten 
dute. BehARBAdA eZ dute esPeRo nIK eusKARAZ eGIteA, edo eusKARAZ eGIteKo ZAILtAsunAK dItuZte“.


