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Gasteizko Udalean urte dezente 
daramazu. Nola heldu zinen? Zein 
ziren zure egitekoak orduan? Eta 
nola aldatu dira?
Ingeniaritza ikasten ari nintzen bitar-
tean hurbildu nintzen euskararen in-
gurura, unibertsitatean kultur ekintzak 
antolatzen zituzten zenbait talderen 
bidez. Karrera bukatzean, nire arloan 
lana bilatzen ari nintzen bitartean, AEKn 
zebilen lagun batek komentatu zidan 
zerbait atera arte klase batzuk emateko 
aukera nuela. Horrela hasi eta konturatu 
orduko hamabost urte eman nituen ber-
tan. Horren ostean ingeniaritzara buel-
tatzea ezinezkoa zen. Aukera izan nuen 
Euskara Zerbitzura pasatzeko. Bertan 
hasi nintzen orain dela hemezortzi urte. 
Bertigo pixka bat ematen dit orain, atzo 
goizean izan zela iruditzen baitzait. 

Garai hartan udaletxeetan plan es-
trategikoak martxan jartzen ari ziren, 
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren 
ildotik. Horretara sartu nintzen. Hiru be-
launaldi egon dira euskara zerbitzuetan. 
Lehenengoari gauzak arautzea tokatu 

zitzaion: ordenantzak, zerbitzuak, itzul-
pengintza, euskara ikasteko ikastaroak, 
dirulaguntzak… Antolaketa mailako 
kontuak gehienak. Gu sartu ginenean 
topatu genuen Euskara Zerbitzuan lan-
gileak euskalduntzeari oso lotuta zeu-
den; euskara ikastaroak ematen zituzten 
(gurasoentzat batez ere), baina euskara 
kalean sustatzeko dirulaguntzak ere ba-
zeuden. 

Iritsi ginenean, enkargua izan zen: 
“euskalgintzako eragileekin bildu behar 
zarete eta 4-5 urterako plan estrategi-
koa egin behar duzue”. Garai horretan 
Kontseilua ere bere plan estrategikoa 
egiten ari zen. Orduan ikasi genuen zer 
zen AMIA bat eta ordutik AMIAk leku 
guztietan agertu zaizkigu.

Denborarekin konturatzen zara plan 
estrategiko batetik bestera helburuak 
errepikatzen direla, berrikuntzak behar 
direla eta berrikuntzak beste nonbaite-
tik helduko direla. Gakoa da gizartearen 
dinamizazioa nola egin, gizarte dinami-
ka nola sortu… Alde horretatik gober-
nantzaren ideia oso indartsua da. Guk 

bizi izan duguna trantsito edo trantsizio 
bat izan da horrantz.

Urte hauetan aldaketa politikoak 
izan dira udalean. Alde handia al 
dago udal-gobernu batetik bestera? 
Nolakoak dira gobernu aldaketa une 
horiek?
Trantsizio guztietan geldialdi txiki bat 
gertatzen da. Gobernuan dagoen alder-
dia ere aldatzen denean, badauka era-
gina; ez dugu gezurrik esango. Alderdi 
bakoitzak lan egin behar duzun markoa 
jartzen dizu, baina desmitifikatu egin 
behar da. Gobernuko alderdiaren era-
gina hor da, baina baita ardura duen zi-
negotziarena: zein borondate duen, zein 
joko ematen duen teknikariek lan egi-
teko… Garrantzitsua da ere ea euskara 
zerbitzuak bultzatzen duen ildoak zen-
bateko babesa duen gizartearen aldetik 
eta ea zenbateraino izan den adostua 
oposizioarekin. Gauza horiek guztiak 
ondo zaintzen badira, aldaketak naba-
ritu arren, erlatibizatu behar dira. Beti 
dago lan egiteko tartea.

Gasteiz Belarriprest hiria 
bihurtu behar genuke

Alex Vadillo

Ikasle garaian bere ibilbide profesionala ingeniaritzara bideratzeko asmoa 
zuen arren, beste aukera batzuk bidean agertu, eta euskarari lotutako ibilbide 

esanguratsua egin du ordutik Alex Vadillok. AEKn 15 bat urtez, lehenik, eta 
Gasteizko Udaleko Euskara Zerbitzuan beste 18 urtez, oraingoz, aritu ostean, 
esperientziatik mintzo da euskara teknikaria Arabako hiriburuaren bilakaeraz, 

administraziotik egiten den lanaz eta euskararen biziberritzeaz.

  ASIER BASURTO ARRUTI        DOSPORDOS
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Zenbaterainoko aukera du 
euskara zerbitzuak udaleko eta 
administrazioko beste ataletan 
eragiteko? Nolakoa da harremana 
gaur egun?
Zehar-lerrotasuna neurri batean hitz 
totema bihurtzen da. Batetik, badirudi 
dena izan behar dela zehar-lerro, de-
partamentu guztietan hizkuntza politika 
egitea lortu behar dela. Baina bestetik, 
egia da politika publiko batzuk ezin di-
rela gauzatu departamentu bakar bate-
tik. Aniztasunaren gaiarekin ere horrela 
gertatzen da. Ez da inorena, baina guz-
tiona da. Kontua ez da hizkuntza politika 
departamentu guztietan egitea. Depar-
tamentu batzuk bildu egin behar dira 
politika integralak egiteko eta horren 
barruan egon behar da hizkuntza poli-
tika. Eta hori konplikatua da. Bizi izan 
duguna da aurrerapausoak eta atzera-
pausoak tartekatzen direla etengabe. 
Zerikusi handia dute udalaren barruan 
josten diren harremanek.

Kanpotik begiratuta, duela 
hamarkada batzuk ez genuke 

Gasteiz euskararekin lotuko. 
Baina azken urteetan euskararen 
inguruko ekimenen eta proiektuen 
berri iristen zaigu bertatik. Zerbait 
aldatzen ari da?
Euskararen presentziari dagokionez, 
hainbat urtetan oso lan polita egin da. 
Neurri handi batean hezkuntzaren bi-
detik etorri da lan hori. Eta euskalte-

gien lana ere oso inportantea izan da. 
Geunden lekutik gauden lekura horren-
beste jende euskaldundu izana bi fakto-
re horien eskutik heldu da. Gaur egun 
euskaraz ulertzeko gai diren herrita-
rrak %49 inguru dira. Aldaketa handia 
egon da. Gazteei begiratzen badiegu, 
35 urtetik beherakoen lautik hiru dira 
euskaraz ulertzeko gai. Bestelako di-
namikak sortzeko gaitasuna eta aukera 
ematen du.

Euskaraldiaren bueltan, saiatu ginen 
azpimarratzen Gasteizen belarriprest 
rola zabaltzeak ireki ditzakeen ateak. 
Leku bat baldin badago potentzial hori 
duena, Gasteiz da. “Belarriprest hiria” 
bihurtu behar genuke. Horrek aukera 
emango luke euskararen erabilera asko 
handitzeko.

Euskalgintzaren presentzia handia 
da. Hasiera batean eskolekin batera 
euskaltegiak izan ziren euskalgintza-
ren motorea. Horren ondoren euskara 
elkarteak, Kontseilua, Euskal Herrian 
Euskaraz eta bestelako erakundeak sor-
tu ziren eta euskalgintza sendoa osatu 
zuten. Bidean krisiak eta gorabeherak 
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izan dira, baina orokorrean dinamika 
indartsua eduki du.

Ikuspegi kuantitatibotik Gasteizek 
bere burua nola euskaldundu duen 
ikusgarria da eta oso zaila da horrela-
ko beste kasu bat aurkitzea Europan 
eta munduan. Baina horrek badauka 
beste buelta bat. Gasteizko euskaldu-
nak gazteak dira, askok eskolan ikasi 
dute euskara eta seguraski erraztasun 
handiagoa dute gaztelaniaz egiteko. Eta 
ikuspegi kualitatibotik antzematen dira 
ahultasun batzuk kontuan hartu beha-
rrekoak. Gaur egungo errealitatea lehe-
nagokoa baino hobea da, baina kontuz, 
ezin gara triunfalistak izan. Hemen ze-
regin handia dago.

Eskolan euskaldundutako gazte 
horiei dagokienez, gako berezirik 
ikusten duzu?
Espazioak eta harreman sareak dira ga-
koak. Euskaraz funtzionatzen dutenak 
eta gustagarriak. Gauza batzuk egin di-
tzakegu, baina haiek egin behar dituzte 
arrakastatsu izango badira. Era berean, 
kontzientzia sortzeko oinarri batzuk ja-
rri behar ditugu. "Hemen gaude eta ho-
nek alde batera edo bestera jo dezake 
zuek hartzen dituzuen erabakien ara-
bera. Jakizue nondik gatozen eta non 
gauden eta horren arabera erabaki".

Gaur egun gazteekin gauza batzuk 
euskara hutsez egin daitezke. Aipatu 
dugu, 35 urtetik behera lautik hiruk 

ulertzen dute eta adinean behera joa-
nez gero, %90era ere iritsi gaitezke.

Osasuntsu ikusten duzu euskararen 
aldeko mugimendua hirian?
Hezkuntza askotan ez da euskalgintza-
ren parte gisa ikusi, baina hor mugi-
mendu polita dago: ikasleen euskara 
batzordeak, Ulibarri programaz ardu-
ratzen diren teknikariak, guraso elkar-
teak… Auzoetako euskara elkarteak 
sortzen hasi dira. Eta gero, nabarmen-
du behar da bete-betean euskalgintza 
bezala ulertzen ez dugun hori, bestela-
ko helburuen artean euskararena ere 
lantzen duten elkarteak. Eta hori sare-
tzeko orain eman behar ditugu urra-
tsak. Era zabalean euskalgintza bezala 
ulertu daitekeena Gasteizen saretzeko. 
Topagunea ari da horretan eta Udala 
ere bai. Badago zeregina. Beti egon da 
saretzea eta konexioa, baina badago 
lana oraindik.

Alea aldizkaria da beste fenomeno 
interesgarri bat. Hamar urte inguru dira 
martxan dagoela. Geu aldizkariak utzi-
tako hutsunea bete zuen eta gaur egun 
funtsezko papera betetzen du Araban 
eta Gasteizen.

Nola heldu behar genioke 
hizkuntza-aniztasunaren gaiari?
Jatorri eta hizkuntza aniztasuna asko 
handitu da Gasteizen azken urteetan 
eta gaiarekiko kezka agertu da. Carme 
Junyenten aipu bat atera izan dugu gai 
honetaz mintzatzean: “Elebitasun tes-
tuinguruan hizkuntza txikiak galtzeko 
aukera guztiak ditu; agian hizkuntza 
aniztasun egoera batean aurrera egi-
teko aukera gehiago du”. Ez digu kalte 
egiten. Kontrakoa, ona da euskararen-
tzat aniztasun hori islatzea, hizkuntze-
kiko interesa, errespetua eta ardura 
zabaltzeko balio duelako. 
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Hiriek paper berezitua dute 
euskararen biziberritzean?
Esan izan da hirietan jokatzen dela eus-
kararen biziberritzea. Kopuru aldetik 
jendea bertan biltzen da eta gehiago 
biltzen ari da. Harreman sareak kon-
plexuagoak dira eta zerbitzuak bertan 
pilatzen dira. Hirien konplexutasun hori 
ikusita, euskalgintzaren izaera handi-
tzeko apustua egin behar genuke. Eus-
kararen inguruan espreski lan egiten 
duten taldeez aparte, arlo guztietatik 
euskararen biziberritzea indartuko du-
ten lidergo berriak bultzatu behar geni-
tuzke. Merkataritzaren eremuan, lante-
gietan, aisialdian edo beste edozeinetan 
euskararen aldeko paper aktiboa izatea 
sektoreko eragileek. Euskalgintzan peri-
ferikotzat joko genituzkeen talde horiek 
hirian zentrotik gertuago kokatu behar 
genituzke, lehen aipatutako harremanen 
konplexutasun hori kontuan hartuta.

Tokiko markotik harago, hizkuntza 
politikaren gobernantza modu 
partekatuan egiteko aukera 
zabaltzen ari da?
Neurri batean gertatzen ari da. Pauso 
batzuk ematen ari dira. Horrek ez du 
esan nahi tirabirarik eta gorabeherarik 
egongo ez denik. Ikuspegi desberdinak 
dituen jendea elkarrekin lanean jartzen 
denean tirabirak sortuko dira, kontrae-
sanak sortuko dira eta desadostasunak 
sortuko dira. Kontua da hori nola ku-
deatzen den. Adostutako gutxieneko ba-
tzuen inguruan lan egin behar da, jakin-
da kritikak eta desadostasunak sortuko 
direla eta hori onartu behar dela. Egiten 
ari da, baina gehiago egin beharko da, 
zalantzarik gabe. 

Hizkuntza politikari dagokionez, 
norantz ari da mugitzen gizartea: 
adostasunak handitzerantz ala 
desadostasunerantz?
Gizartean galdera batzuk ez dira egin. 
Nolako gizartea nahi dugun zehaztasu-
nez definitzen hasten bagara, desados-
tasunak azaleratuko dira. Baina gaur 
egungo egoera diagnostikatzen eta no-
rabide bat erabakitzen saiatzen baga-
ra, seguruenik adostasunerako aukera 
gehiago izango dugu.

Soziolinguistika ikerketak eta 
garapen teorikoak jarraitzen dituzu. 
Nabarmenduko zenuke arreta jarri 
beharreko korronte edo ideiarik?
Jakin-minetik jarraitzen ditut horrela-
koak. Euskara biziberritzearen inguru-

ko teoria gizarte eraldaketarako teoria 
izango da ezinbestean. Hizkuntza bizi-
berritzea eraldaketa soziala da. Gaur 
egun ateratzen diren ikerketek eta lanek 
lotura horri begiratzen diote. Soziolo-
giarekin lotuta, berrikuntza sozialarekin 
eta baita administrazio publikoaren teo-
riarekin ere. Hori guztia kontuan eduki 
behar da, euskararen biziberritzean era-
gina duelako.

Duela urte batzuk uste genuen gaia-
ren inguruan argitaratzen zen guztia ira-
kurri genezakeela. Gaur egun ezinezkoa 
da. Zorabiatzekoa da dagoen dinamika 
guztia jarraitzen saiatzea. 

Aktibazioaren inguruan egiten ari di-
ren lanak oso interesgarriak egiten zaiz-

kit. Hau aldatzeko modu bakarra bada 
jende aktibo kritiko multzo handi bat 
izatea, nola egiten duzu hori lortzeko? 
Hor badago gako bat.

Politika publikoak eta gizarte 
aktibismoa modu arrakastatsuan 
konektatzeko eredurik ezagutzen 
duzu?
Ekologismoarekin adibidez badago pa-
ralelismo bat. Badago kezka bat admi-
nistrazio publikoan, urte asko daraman 
aktibismo bat, gaia gero eta serioago 
hartzen duen arlo akademiko bat… Ara-
zoak ere antzekoak dira: erritmoen in-
guruko desadostasunak, hartu beharre-
ko neurrien ingurukoak… Eta zer egin 
beharko litzatekeen jakinda ere eraba-
kiak hartzeko ezintasuna. Paralelismoa 
ikusten dut, baina ez dakit hortik asko 
ikasi dezakegun.

Feminismotik ere, aktibazioaren in-
guruan, asko dugu ikasteko. Topiko bat 
bihurtzen ari da hau esatea, baina azken 
urteetan errepaso bat eman dute eta ba-
dugu zer ikasia. Azken urteetan femi-
nismoaren eta euskalgintzaren arteko 
loturaz hainbat saio eta hitzaldiren berri 
izan dugu, baina duela gutxi Gorbeial-
dean feminismoari eta euskalgintzari 
ekologiaren hirugarren hanka sartu zio-
ten eta gauza interesgarriak atera ziren. 
Horri begiratu behar zaio, bai. 
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