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likido irribarretsuak

Euskara trending topic

b                i mundu paralelo antzematen ditut 
euskarari dagokionez: euskalgin-
tzarena eta gizarte orokorrarena; 

alegia, euskalgintzak eta gainerako gi-
zarteak berariazko ibilbideak dituzte, 
baina ez konbergenteak. 

Euskalgintza prestatua, sendoa, dina-
mikoa eta ongi antolatua da. Eragileen 
arteko elkarlana, aliantzak eta sareak 
gero eta ugariagoak eta trinkoagoak 
dira. Bide onetik doa eta txalogarriak 
dira egindako ahalegina eta eskuratuta-
ko lorpenak; baina…

Zer dela eta, kezka hori? Arrakala 
handia antzematen da euskalgintzaren 
eta Euskal Herriko gizarte arruntaren 
artean. Susmoa dut euskararen aldeko 
ekimen gehienak euskaltzale aktiboen 
eremuan gelditzen direla; ez direla eus-
kaltzale epelengana eta, are gutxiago, 
euskaltzale ez direnengana iristen. Hots, 
gizartearen gehiengoa lekutan dago eus-
kalgintzaren jardunetik eta eraginetik.

Egia da euskararen aldeko zenbait 
ekimenek oihartzun txukuna lortzen du-
tela gizartean edo horren arlo batzuetan, 
hala nola Ibilaldia, Nafarroan Oinez, Ara-
ban Euskaraz, Herri Urratsak eta euska-
ra aldarrikatzeko egiten diren antzeko 
jaiak; baita gizartean hain sona handia 
eskuratzen duen Korrika ere. Ezin dira 
ahaztu Euskaraldia, bertso txapelketa 

entzutetsuak, edo gazteei bideratuta-
ko EuskarAbentura. Hortxe daude ere 
tokian tokiko planak eta programak. 
Ekimen ederrak eta emankorrak ditu-
gu abian, baina gizartearen zein zatitan 
dute eragina? Ehuneko hamarrean eta, 
arrakastatsuenak, heren batengan? Motz 
gelditzen dira eta, hartara, zaila baino 
zailagoa izango zaigu euskara dagoen 
txokotik ateratzea, eta ezinezkoa gure 
gizartea guztiz euskalduntzea. 

Zubiak falta dira euskalgintzaren eta 
gizarteko bestelako eragileen artean. Ez 
dira nahikoak bi mundu horiek lotzen 
dituzten oinezkoen zaldainak edo pasa-
bideak. Euskalgintzaren eragina gizarte 
zabalera hedatu ahal izateko errei za-
baleko zubiak behar ditugu. Adibidez, 
gizartea eraldatzeko feminismoa izaten 
ari den bezainbesteko oihartzuna behar 
du euskarak; edo aldaketa klimatikoak 
piztu dituen tamainako kezka eta ardura. 

Kontuan izan behar dugu ohiko heda-
bideak eta eremu digitaleko sareak dire-
la egungo gizarte mediatikoan norbana-
koen zein gizataldeen agendak ezartzen 
dituztenak. Gakoa da, beraz, euskal-
gintzaren eta gizarte zabalaren arteko 
euskararen komunikazioa areagotzea. 
Horrek bihurtuko du euskara trending 
topic gure gizartean eta, horrekin bate-
ra, hizkuntza aldaketa hauspotuko da. 

aDEGIk badaramatza urte batzuk 
“enpresa-kultura berri” bati bu-
ruz hizketan. Kontzeptu hori harri 

bilakatzen ikusi dugu berriki, Fabrika 
izeneko enpresa fisiko bat abiarazten. 
Berrikuntza gutxi irudietan. Gizonak 
gizonen inguruan, enpresari eta politi-
kariak, eta proiektua gauzatuko duen 
enpresa eraikitzailea ere aspaldiko eza-
guna. Eta hitzak. Berria egunkarian jaso-
takoak: pertsona “transbertsalak, mol-
dagarriak eta likidoak” behar dituzte. 
Sagarzazu kazetariak zorrotz azpima-
rratu bezala “langileak ez, pertsonak”. 
Ea langile entzun eta “klase” pentsatuko 

dugun; “sindikatu”, “konfrontazio”, “ha-
serre” eta likido eder beharrean, talentu 
irribarretsu, enpresa bateko arraunlari, 
kontzeptu zaharkituei eutsiko diegun, 
eta jarraituko dugun hitz likidoen ordez 
errealitate solidoak ikusten, beti itsusia-
goak. “Patronalaren esklaboak” irakurri 
genien Gipuzkoako egoitzetako langi-
leei, emakumeak horiek. 

Likido nahi gaituztela entzun eta niri 
hormigoizko gorputza jartzen zait, zu-
rruna, materialista… Lasai, ez dut ko-
munista esango, likido karbonatatu ho-
rren hurrengo burbuilak eztanda egin 
eta harrizko bihurtzen garen arte. 


