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hizkuntza irakatsi egiten da?
Bai, horixe! Hizkuntzaren giza maila 
alde batera utzirik, hizkuntza irakatsi 
egiten da, praktikatu beharra dagoe-
lako. Hizkuntza modu jantzian erabili 
ahal izateko, nola funtzionatzen duen 
jakin beharra dago. Eta, horretarako, 
ikasi beharra dago, dela nor bere gisa 
saiatuz, dela dakienak irakatsita ika-
siz. Batetik, kanpo hizkuntza ikasteaz 
ari gintezke, non esku hartzen baitute 
hizkuntzaren akademiak, adituek eta 
hizkuntzalariek. Bestetik, hizkuntza 

hitz egiten duen hiztun bakoitza dugu, 
delako hizkuntza hitz egiten dakiena, 
eta hitz egiten duena. Hizkuntzaren 
irakaskuntza, hortakotz, hizkuntzaren 
akademiaren eta norberaren hizkun-
tzaren artean zirkulazioa sortzea da. 
Elkarreragite bat da, nahi baduzu. Hiz-
kuntzaren teoria ez da aski, hiztunaren 
aldian aldiko praktika du beharrezko. 
Bestela esanez, guztion baitako ezagu-
tza kolektiboa eta banakoaren ezagu-
tza zirkulazioan jartzea besterik ez da 
hizkuntzaren irakaskuntza.

Denboran zehar zeharo aldatu 
dira irakaskuntza modu, irizpide, 
metodo eta didaktikak. Nola 
irakatsi beharko litzateke 
hizkuntza oraingo egunean?
Buruiritzi xamarra nintzateke hizkun-
tza gaur egun nola irakatsi behar den 
esaten hasiko banintz! Ez da batere 
gauza argia. Aditzera eman duzunez, 
aro ezberdinak igaro ditu hizkuntza-
ren irakaskuntzak. Urte askoan, gra-
matika irakastea izan zen hizkuntza-
ren irakastea. Oso luze jo zuen aro 
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hizkuntzaren ikas-irakaskuntza 
du, oroz gain, ikergai, geneva-
ko Unibertsitateko psikologia eta 
hezkuntza zientzien fakultatean. 
1968an heldu zen hara, Jean pia-
getekin lan egitera. 300 lan baino 
gehiago ditu argitaratuak. tartean 
dira, esaterako, haur elebidunen 
eta eleaniztunen ikasketa proze-
suei buruzko ikerketak. munta han-
dikoak dira, bestalde, elkarreragi-
te sozio-diskurtsiboaren oinarriak 
lantzeko ikerketak; horietan  hiz-
kuntzaren funtzionamendua uler-
tzeko proposamen teorikoa sakon-
du du, gauza zinez garrantzizkoa 
hizkuntzaren irakaskuntzari dago-
kionez. era berean, parte-hartze 
zuzena izan du euskal herriko ikas-
le eta irakasleen ikas-irakaste pro-
zesuetan, eta alde horretatik, uste 
baino etxe barrurago sartua zaigu 
bronckart.

horrek. Gero, bestelako haizeak jo 
zuen, eta ororen buru, atzerriko hiz-
kuntzen ikas-irakaskuntza tarteko 
izan zelako. Orduan, prakti-
kari eman zitzaion, eta 
ematen zaio oraindik, 
lehentasuna. Hizkun-
tza praktikatzea zen 
behin, gauzarik lehe-
na; hau da, hitz egi-
tea, nork bere bai-
takoak adieraztea, 
geroko utzirik arauak 
eta gainerakoak. Orain-
go egunean, guk Gene-
van egiten duguna esango 
dizut, horixe ezagutzen baitut 
ongien: bien arteko elkarreragina 
landu. Alegia, ez bakarrik praktika, 
ezta bakarrik gramatika ere. Bien 

arteko lotura sakontzen saiatzen 
gara gu, eta horretan, gogoeta egi-
ten dugu praktikak gramatikari nola 

lagundu diezaiokeen antze-
man nahirik, eta alderan-

tziz, gramatikak prak-
tikari. Ez dakit erabat 
errealitatea den ere 
baina, oraingo egu-
nean, nire ustez, eta 
hizkuntzaren irakas-
kuntzari  dagokio-

nez, praktikaren zer-
bitzura jarri behar da 

gramatika, eta praktika, 
edozein modutara ere, ko-

munikazioaren zerbitzura jarri 
behar da. Horixe da lana, eta ez da 
erraza ere, bi aldeek ere esajerazio-
ra jotzen baitute, hala gramatikak 
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nola praktikak: gramatika modu esa-
jeratuan lantzen zuten lehen, eta bat
-batekotasuna modu exageratuan eta 
itsu-itsuan lehenestera jotzen da orain. 
Nik, neure kautan, balantza orekatzeko 
saioak egiten ari garela esango nuke.

Nola irakatsi behar dira 
gutxiengoen hizkuntzak?
Gehiengoen hizkuntzak bezala. Nire-
tzat ez dago gutxiengoen ez gehien-
goen hizkuntzarik. Egoera historikoak 
eta politikoak agintzen dute horretan. 
Horiek ez dira hizkuntzaren baitako 
aferak: hizkuntza guztiak maila berean 
dira. Hargatik defendatzen dut, bada, 
giza hizkuntza bat besterik ez dagoela. 
Hizkuntza hori modu ezberdinean gau-
zatu da batean eta bestean, baina hiz-
kuntza bat besterik ez dago, eta beraz, 

hizkuntza guztiek dute estatus bera, 
garrantzi bera.

zer irizten diozu hango eta 
hemengo gobernuen jarrerari, 
“estatu bat, hizkuntza bat” delako 
esanari. horretan dira espainian 
eta Frantzian, horretan munduko 
lau ertzetan.
Batzuetan, arrazoi politikoak dira tar-
teko. Alderdikoiak, esango nuke: “Nire 
hizkuntza gainerakoak baino hobea 
da” esatea da hori. Badira arrazoi eko-
nomikoak ere, jakina. Askoz errazago 
da, ekonomiari begiraturik, hizkuntza 
bat irakastea, bi, hiru edo lau irakas-
tea baino. Adibide bat jarriko dizut, 
ezagutzen ez dena, nonbait, edo isil-
tzera jotzen dena. Frantziar Estatuak 
frantsesa du hizkuntza aitortu bakar. 
“Iraultza ondotik” diote. Baina gezurra 
da hori. Frantziako Iraultzaren ondo-
ko lehen bi urteetan, Errepublikaren 
ediktu guztiak Frantziako hizkuntza 
guzti-guztietan zabaldu zituzten. Ho-
rrelaxe erabaki zuten orduko ardura-
dun politikoek. Euskaraz, okzitanieraz, 
flandrieraz, bretoieraz, altsazieraz… 
zabaldu zituzten garai hartako legez-
ko ohar guztiak. Bi urte eta gero, ho-
rrela jarduterik ez zutela jabetu ziren. 
Itzultzaileak ordaindu behar zituzten, 
inprimategia ere bai, hau eta hori eta 
hura…

horregatik baztertu zituzten 
gainerako herrien hizkuntzak?
Bai, bada. Ez zen besterik izan. Batetik 
bestera, guztiz aldatu zuten beren as-
moa, eta hizkuntza bat hautatu zuten, 
hizkuntza bat guztientzakoa. Orain-
go egunean, Frantziako arduradunek 
zera esaten dute, Iraultzak hizkuntza 
bat ekarri zuela. Ez da egia. Iraultzak, 
lehen momentuan, hizkuntza guztiak 
egoki zirela esan zuen. Baina hizkun-
tza guztietan jardutea garesti zenez, 
gauza konplikatua zenez hura dena an-
tolatzen, ideologia lerratze bat gertatu 
zen. Afera ekonomikoa zena, ideologia-
ren arabera berrinterpretatu zen, eta 
“nahikoa da hizkuntza bat eta bakarra” 
ezarri. Eta uste horixe bera zabaldu 
zen ingelesen eta, are, estatubatuarren 
artean, eta gainera, esanez mundua as-
koz hobea zela horrela.

Noizdanik duzu euskararekin 
harremana?
Euskararekiko izan nuen lehen ha-
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rremana Itziar Idiazabal irakaslea 
izan zen. Irakasle nintzen Ge-
nevan 1969an. Igaro dira, 
beraz, zenbait urte! Eta, 
oso oker ez banago, 
1974an azaldu zen 
han Itziar. Ordurako, 
haurraren psikolin-
guistika nuen ikergai. 
Haurrak hizkuntza 
ikasteko duen modua 
ari nintzen ikertzen, 
hau da, hizkuntzaz jabe-
tzeko baliatzen dituen es-
trategiak. Horretaz egin nuen 
tesia, frantsesa ardatz harturik. Or-

duan, alemanaren kasua ikertzen 
hasita nengoela, Itziar azal-

du zen, eta euskararen 
partikulartasun bere-

bizikoaz mintzatu zi-
tzaigun. Eta besteak 
ez bezalako hizkun-
tza zenez,  galdera 
egin genion gure bu-
ruari: “Hizkuntzaz 

j a b e t z e k o  m o d u a 
bera ote da hizkuntza 

honetako haurrengan 
ere?”. Eta horrela iker-

keta abiarazi  genuen eta 
tesia ondu zuen, gero, Itziarrek. 

1983an aurkeztu zuela esango nuke. 
Gero, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza 
Sailean zuzendari-lana egin zuen, eta 
harremanetan izan ginen. Horrela hel-
du nintzen Gasteiza Anton Kaifer eta 
beste zenbaitekin lan egitera, eta ge-
roztik ez diot utzi Euskal Herrira etor-
tzeari. Eta, esate baterako, gogotik lan 
egin nuen 1987an Donostian egin zen 
Mundu Biltzarra prestatzen. Harrez-
kero, beste zenbait kolaboratzaile ere 
etorri dira nirekin batera zuen herri-
ra, Joaquim Dolz, adibidez, nire lagun-
tzaile izana, eta Euskal Herriaren eta 
Genevaren arteko interakzioa indartu 
besterik egin ez duena.

eleaNiztasuNa, GaztetxotaN

“Txikitan, waloniera eta frantsesa hitz egiten nituen. 
Herrian baziren, bestalde, flandriera hitz egiten zu-
tenak. Gurean, etxeko txikiena nintzenez, apaiz izan 
behar nuen. Eta apaizgaitegira bidean jarri ninduten 10 
urte nituela, eta hantxe egin nituen Bigarren Hezkun-
tzari zegozkion ikasketak. Apaizgaitegia, hala ere, ale-
manez hitz egiten zen eskualdean zegoen; pladeusch-a 
hitz egiten zen bertan. Beraz, waloniera, frantsesa, flan-
driera eta pladeusch-a nituen ezker-eskuin jokoan. 
Gaztetxotan jakin nuen eleaniztasuna zer zen. Oraingo 
egunean, inguru hartan euroeskualdea osatua dute 
Maastrichtek, Aachenek eta Liegek, eta lau hizkuntza 
horiek hitz egiten dira bertan”.

broNcKarteN hizKuNtzaK

“Oraingo egunean ez dut walonieraz solastatzeko 
aukerarik. Herrira joaten naizelarik ere, gutxik da-
kite walonieraz. Frantsesa, berriz, neure hizkuntza 
dut. Gainera, Suitzan egonik, nire barruan, alemanak 
gaina hartu dio flandrierari, oso hurrekoak baitira. 
Eta, azkenean, ingelesez ere ikasi behar izan dut; 
lanean funtzionatzeko, bistan dena. Arrazoi beraren-
gatik, espainolez eta portugesez irakurtzeko gauza 
ere banaiz. Ez euskaraz, hala ere, baina ikasi dut hi-
tzen bat edo beste esaten”.
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