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Helburuak

Esku artean dugun lan honen helburu nagusia kezka bati 
erantzuna ematea da: Lintzirin deituriko merkataritza-
guneak Oiartzungo euskaran eraginik baduen ala ez. 
Horretarako, metodologian funtsezkoa izan den ELE 
tresna erabili da, hizkuntza-inpaktua eta haren ebaluazioa 
egiteko UEMAk sortutako tresna. Galdetegi sorta batek 
osatzen du, edozein proiekturen eragina neurtzeko balio 
duena, dena delako proiektuak gauzatu aurretik eta gauzatu 
ondoren izan dezakeen eragina neurtzeko. Lintzirinen 
kasura ekarrita, aspaldi eraikirik dagoen gune bat denez, eta 
geroz eta handiagoa denez, gaur egun eta etorkizunean izan 
dezakeen eragina neurtu da. Ondoren, jasotako emaitzen 
araberako neurri zuzentzaileak (egoera hobetzeko neurriak) 
proposatu dira.

Merkataritza-guneari dagokionez, garai batean Lintzirin 
deituriko hotela kokatzen zen gunea da hau, Oiartzun eta 
Irunen artean dagoena. Poliki-poliki handituz joan da bertako 
jarduera ekonomikoa, eta haren eskutik, biztanleen joan-
etorria. Geroz eta gehiago dira bertako enpresak, dendak, 
jatetxeak… eta horietako asko jende masa handia mugitzeko 
gauza dira: Carrefour, Mercadona, Maxi China, Leroy Merlin, 
Burguer King, WOK… Carrefourrek, esaterako, poligonoan 
sartzen diren auto guztien % 65 erakartzen du, hots, 
eguneko 3.468 auto (Azkue, 2016).

Beraz, horrek herrian izan dezakeen hizkuntza-inpaktua 
neurtzeko, hizkuntza-inpaktuan eragin dezaketen faktoreak 
identifikatu nahi izan dira, haiei konponbidea eman eta 
inpaktu soziolinguistikorik baldin bada, egoera hobetzeko. 

Lanaren xedeen artean merkataritza-gune horren 
jasangarritasuna neurtzea ere badago. Hots, jarduera 
ekonomikoek karga handia duten gune hori euskararentzat 
jasangarria den ala ez, zein bezero mota erakartzen duen, 
bezero horiek zein hizkuntza-hautu egiten duten, hizkuntza-
eskakizunik baden, langileek euskaraz badakiten… aztertzea. 

Azkenik, etorriko diren ELE-ei bidea irekitzen laguntzeko 
asmoz ere egin da lana. Esku artean dugun tresna hau ahalik 
eta egonkorrena eta baliagarriena izan dadin, lan honetan 
egindakoa hobetzeko eta zuzentzeko aukera ematea. 

Metodologia

Azaldutako helburuak betetzeko, UEMAko teknikariaz eta 
Oiartzungo Udaleko euskara eta hirigintzako teknikariez 
osatu da lantaldea, landu diren gaien inguruan askotariko 
ikuspegia jasotzeko helburuz. 

ELE tresna edo galdetegia erabili da hizkuntza-inpaktua 
ebaluatzeko, baina galdetegiari modu objektibo batean 
erantzuteko datu-bilketa bat egin da. Guztira, bi inkesta 
mota egin dira, bisitarien jatorria eta bisitarien hizkuntza-
erabilera jasotzen dituztenak, eta lau merkataritza-gune 
handitan jaso dira: Carrefour, Leroy Merlin, Mercadona eta 
Brico Depot. 

Horretarako, astean zehar eta asteburuetan Lintzirin 
merkataritza-gunera hurbildu eta datuak jaso dira honako 
egun hauetan: apirilaren 24an eta 29an, maiatzaren 3an, 8an, 
9an, 10ean eta 27an. Jasotako datuen koherentzia lortzeko, 
beti ordu berean jaso dira: arratsaldeko 18:00-20:00 
bitartean. 
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Abstract: In this study the main issue is the 
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Guztira 400 bisitariren jatorriak eta 400 elkarrizketen 
hizkuntza-erabilera neurtu dira, astean zeharrekoak eta 
asteburuetakoak. Jatorriaren kasuan, ez da bisitariaren 
sexua kontuan hartu, eta zuzeneko galdeketa bidez jaso dira.

Hizkuntza-erabileraren datuak, ordea, behaketa bidez jaso 
dira, hiztunekin hitz egin gabe, soilik entzunda. Kasu horretan, 
urteetako esperientziaren jabe den Soziolinguistika 
Klusterrak Inkesta Soziolinguistikoetan erabilitako materiala 
izan da oinarri (Soziolinguistika Klusterra, 2012).

Lintzirin dagoeneko eraikirik dagoen gune bat denez, eta 
eragin dezakeen hizkuntza-inpaktua neurtu nahi denez, 
berebiziko arreta eman zaie bisitarien jatorriari eta 
hizkuntzen erabilerari, Oiartzungo datu soziolinguistikoetan 
zuzenean eragiten baitute. Erabileraren kasuan, jatorriaren 
araberako euskararen erabilera edukiko duten bisitariak 
direla ulertu da, eta neurri zuzentzaileak bereziki euskararen 
ezagutzari eta erabilerari begira planteatu dira. 

Oiartzungo datuak

Irun, Lesaka, Goizueta, Orereta-Errenteria eta Lezorekin 
muga egiten duen herria da Oiartzun, Gipuzkoa eta 
Nafarroa artean kokaturikoa. Historikoki Nafarroako 
lurraldeari atxikita egon den arren, lehen lurralde historiko 
horretako herriekin zituen lokarriak eten eta Donostialdeko 
eskualdearen luzapen bilakatuz joan da, Gipuzkoako bailara 
den Oarsoaldearen barnean kokatzen baita administratiboki 
gaur egun. Muga horiek direla-eta, Nafarroa eta, neurri 
txikiagoan bada ere, Iparraldeko eraginak jaso ditu herri 
honetako hizkerak. 

(1. irudia) Historian zehar, baserriko eta artzain-bizimoduari 
atxikitako herria da; azken aldian, berriz, industriak eta 
merkataritzak hartu dute indar handiena. 10.211 biztanledun 
herria da gaur egun, eta Elizalde, Ergoien, Karrika, Arragua, 
Iturriotz, Altzibar, Gurutze eta Ugaldetxo deituriko zortzi 
auzotan banatuta dago. 

Bailarako beste herrietan gertatzen ez den bezala, 
biztanleriaren % 71,7 euskalduna da Oiartzunen. Horregatik, 
Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen (UEMA) barruan 
dago. Euskararen erabilera ere altuagoa da bailarako 
gainontzeko beste herriena baino: % 58,8 (Soziolinguistika 
Klusterra, 2017). Hori guztia dela-eta, bailaran kokatzen den 
arnasgune bakarra da Oiartzun. 

Hizkuntza-datuak

Oiartzungo egoera soziolinguistikoa aztertzeko, 
Soziolinguistika Klusterrak egindako hiru txosten erabili 
dira: 1986-2011 urte-bitartekoa, 2011. urtekoa eta 
azkena, 2016koa. Hiru txosten horiek herriko egoera 
soziolinguistikoaren garapena zein izan den jakiteko erabili 
dira (Soziolinguistika Klusterra, 2012, 2014, 2017).

Hizkuntza-gaitasunari heltzen badiogu, adibidez, guztira, 
Oiartzunen % 71,7 zen euskaldun kopurua 2011. urtean. 
Ia euskaldunak zirenak, ordea, % 15,8 ziren, eta erdaldunen 
(elebakarrak) kopurua % 12,5. Euskaldun kopurua, beraz, 
nagusi zen erdararen aurrean, eskualdean ez bezala 
(Soziolinguistika Klusterra, 2012). 2011ko datuak 1986. 
urtekoekin alderatuz gero, aldiz, 25 urtetan erdaldun 
kopurua % 4 jaitsi da, eta euskaldun kopurua mantendu. 
Adinaren arabera sailkatuz gero, euskaldunenak 2-14 urte-
bitartekoak dira (% 90 euskaldunak), eta ondoren 15-34 
bitartekoak (% 83).

Gaitasuna eta erabilera, ordea, ez dira berdinak udalerri 
gehienetan. Oiartzunen 2001-2016 urte-bitartean 
euskararen kale-erabilera % 62 izatetik % 58,8 izatera jaitsi 
da, baina 2011-2016 urte-bitartean % 5,9 igo da. Bestetik, 
urte horietan gaztelaniaren erabilera ere igo egin da, % 37tik 
% 40,2ra. 

2-14 urte bitarteko haurren kasuan euskara-gaitasuna % 
90 bada ere, erabilera % 75,3 da (haien artean ari direnean 
behintzat). 14-24 urte-bitarteko gazteen kasuan ordea, 
gaitasuna % 93,3 da, baina erabilera % 76,4, haurrena baino 

1. irudia ~ Oiartzun udalerria eta bere kontestu geografikoa.
Iturria ~ Irati Lizeaga Elizalde.
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altuagoa. Helduen eta adinekoen kasuan, euskararen kale-
erabilera baxuagoa da. Helduena % 49,2 da, eta adinekoena 
% 43,9. 

Azkenik, proiektu honen izaera dela-eta, interesgarria da 
Oiartzungo euskararen erabilera auzoka aztertzea, ez soilik 
emaitzak oso bestelakoak direlako, baizik eta Lintzirin 
merkataritza-gunea Arragua auzotik hurbil dagoelako. 

Azken kale-erabileraren neurketaren arabera, 
(Soziolinguistika Klusterra, 2017) joera orokorra goranzkoa 
da. Iturriotz da euskara gehien erabiltzen den auzoa, tasa 
% 75,5 delarik. Atzetik Elizalde auzoa dago, 2011. urtean 
lehena bazen ere, 2016an % 70,3rekin. Gurutze, Karrika 
eta Ergoien auzoetan batez beste % 67,9koa da tasa, eta 
horietatik euskaldunena Karrika da. Antzeko erabilera-
tasarekin daude Ugaldetxo eta Altzibar, lehenengoan % 50,7 
eta bigarrenean % 57. Esan beharra dago bereziki igo dela 
Altzibarren euskararen erabilera, 2011. urtean erabilera-
tasa % 34,3 baitzen.

Azkenik, auzorik erdaldunena Arragua auzoa dugu, % 19,9ko 
tasarekin (% 20,6 den Gipuzkoako euskararen erabilera-
tasatik gertu). Goranzko joerari men eginez, Arraguan % 3,8 
igo da euskararen erabilera 2011. urtetik hona. Beharbada, 
Orereta-Errenteria alboan edukitzearen ondorio da 
euskararen erabileran gainerako auzoetatik hainbeste 
urruntzea. 

Galdetegiaren emaitzak 

Lintzirin deritzon merkataritza-guneak Oiartzungo 
euskaran eraginik baduen, eta edukitzekotan, zenbatekoa 
den jakiteko helburu zuen lan honek. Horretarako, ELE 
deritzon galdetegia bete da. Hori dela-eta, atal honetan 
galdetegiaren emaitzak eta hura betetzeko bildutako datuak 
laburtu eta horien gainean ateratako ondorioak aurkeztuko 
dira, Oiartzunen Lintzirin gunea dela-eta bizi duten egoera 
hobetze aldera.

Guztira, gunera bertaratutako 400 bisitariri galdetu zitzaien 
jatorria, eta beste 400 elkarrizketa bildu ziren (behaketa 
bidez). 

(2. irudia) Bai astean zehar baita asteburuetan ere, bisitari 
kopuru handiena Donostia, Errenteria eta Irun udalerrietatik 
datorrela bildu da, eta, ondorioz, bisitarien jatorria kontuan 
hartuz, Lintzirinera bertaratzen den bisitarien batez 
bestekoaren % 36 euskalduna dela ondorioztatu da (kopuru 
hori ere astean zehar eta asteburuetan jasotako datuetan 
oinarrituz kalkulatu da).

(3. irudia) Euskararen erabileraren aldetik, ordea, datu 
larrienak atal honetan jaso dira. Asteburuetan eta astean 
zehar euskararen erabilera nahiko parekoa da: astean zehar 
% 8 eta asteburuetan % 10. Gaztelania gailentzen da bi 
kasuetan, eta, batzuetan, euskararen eta beste hizkuntzen 
erabilera-maila berdina da. Bi kasuetan 2-14 urte bitartekoak 
izan dira euskara gehien erabili dutenak (4. irudia). 

Lintzirinen jasotako euskararen egoera eta Oiartzunen bizi 
dutena konparatuz gero, kontrakoak dira biak, muturrekoak. 
Izan ere, Oiartzun herrian (hizkuntza-erabilera nagusia 
euskaraz egiten den herria, eta hortaz, euskara osasuntsu 
bizi dena) «itogune» bat kokatzen da. Hau da, euskara 
osasuntsu bizitzetik «itota» bizitzera pasatzen da Lintzirin 
merkataritza-gunean: euskararen gaitasuna % 71,7 izatetik 
% 36ra jaisten da. Gunea herriko erdigunetik urrun badago 
ere, Oiartzungo biztanleen erosketa-ohituretan oso sarturik 
dago, eta merkataritzaren ikuspegitik pisuzkoa da (Azkue, 
2016). Beraz, euskara osasuntsu egotetik muturreko egoera 
bizitzera darama merkataritza-gune horrek. Pentsa daiteke, 
hortaz, gune horretako bizimodua, nahiz eta arnasgune 
batean kokaturik egon, ez dela jasangarria euskararentzat. 
Hori dela-eta, zenbait neurri zuzentzaile proposatzen dira 
egoera hobetzeko.

2. irudia ~ Bisitari kopurua jatorrizko udalerriaren arabera eta euskaldunen 
estimazioa.
Egilea ~ Irati Lizeaga Elizalde.
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Neurri zuzentzaileak

Egoera edo izaera soziolinguistikoa, linguistikoa, 
ekonomikoa, etab. hobetzeko proposatzen diren neurriak 
dira neurri zuzentzaileak, egoera «zuzentzeko» neurriak, 
hortaz. Horiekin hasi aurretik, ordea, egoera hobetzeko 
garaian zailtasunak dakartzan faktore batekin egin da topo: 
zigor-gabezia. Izan ere, Oiartzungo Udalak Lintziringo 
enpresekin euskararen gaineko neurriak adosten baditu 
ere, hitzartutakoa ez betetzeak ez dauka inongo ondoriorik, 
inongo zigorrik. Beraz, hizkuntzaren faktorea betetzen 
ez denean, zigor bat jartzeko ezintasunaren aurrean ezer 
gutxi egin dezake Udalak, neurriak proposatu bai, baina 
betearaziko ez dituen inor ez egoteak egoera zailtzen baitu. 

Hala ere, merkataritza-guneko euskararen egoera hobetzeari 
begira, zenbait konponbide jaso dira. Hasteko, Udalaren eta 
enpresen arteko hitzarmen bat eginez, langileei euskarazko 
doako formakuntza eskain dakieke. Horrek langileen 
artean behintzat euskara-gaitasuna bermatuko luke. Hori 
lortzeko beste modu bat Oiartzungo Euskara Zerbitzuak 
hautespen-prozesuetan euskara-probak egitea litzateke, 
edo behintzat hautespen-prozesuak egingo direnean 
enpresa horieieuskara-probak egiteko aukera eskaintzea. 
Komenigarria litzateke hori guztia Oiartzungo Udalaren 
eta enpresaren artean adostu eta hitzarmen batean idatziz 
jasotzea. Horrela, adostutakoa beteko ez balitz, idatzizko 
euskarri bat egongo litzateke adostutakoa betearazteko, edo 
behintzat, adostutakoaren gaineko zalantzarik ez izateko. 

Aldiz, euskararen ezagutza bermatzea baino, zailagoa 
da euskararen erabilera bermatzea, enpresen lan 
egiteko metodologian sartzea eskatzen baitu horrek. 
Konponbideetako bat litzateke langileek bezeroekin 
harremanetan jartzeko lehenengo hizkuntza euskara izateko 
eskatzea, eta langileen esku dagoena, behintzat, euskaraz 
egitea. Hori, adibidez, mintzapraktika bidez egin daiteke, 
langileek hizkuntzarekin konfiantza har dezaten. 

Aipatutako hutsune legala dela-eta, neurriak «betearaziko» 
dituen inor aurkitzea zaila da horrelako kasuetan, eta 
neurri guztiak ezerezean geratzeko arriskua dakar horrek. 
Hortaz, ezinbestekoa litzateke hitzartutakoaren jarraipena 
egingo lukeen arduradun bat izendatzea. Horretarako, 
komenigarria litzateke Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa 
(ELE) egingo duen lantaldea finkatzean, neurriak aplikatzeaz 
eta aplikatu ondorengo jarraipenaz arduratuko den norbait 
izendatzea, behar izanez gero, Euskara Zerbitzuari baliabide 
gehiago emanez.

Horrekin loturik, jarduera-baimenen tramiteetako 
espedienteen sorrera garrantzitsua da horrelako gune 
batentzat, horiek, behin Euskara Zerbitzura iritsita, 
enpresaren eta Euskara Zerbitzuaren arteko harremana 
edo kontaktua erraztuko bailukete, eta, ondorioz, gunean 
euskarak izango zukeen presentzia bermatu. 

Enpresen eta Udalaren arteko komunikazioari dagokionez, 
Udalaren eta enpresaren arteko tramiteetan arduradun 
izango denari euskara jakiteko eskatzea proposatzen da.

Bestetik, Lintzirinen kokatzen diren lau enpresa horien 
publizitate, idatzi eta komunikatuetan euskararen presentzia 
zein den eta nolakoa den ere neurtu da. Horietan 
inkoherentzia da nagusi, batzuetan besteetan baino 
saiakera handiagoa egin bada ere, gauza batzuk euskaraz 
(inprimakien azala, atal nagusiak...), beste batzuk gaztelaniaz, 
beste batzuk elebitan... baitaude. Inkoherentzia hori 
saihesteko, gaztelaniazko komunikatu elebakarrak ekiditeko 
eskatzea erabaki da, eta oinarrizko gauzak azaltzen dituzten 
euskarazko idatzi elebakarrak onartzea. Horiek bezeroei 
helduko zaizkien dokumentuak direnez, denak elebitan 
jartzea, edo, elebakarra izatekotan, euskaraz egotea 
proposatzen da.

Azken neurri horrekin batera, marketinaz edota 
errotulazioaz arduratuko denari euskara-gaitasuna eskatzea 

3. irudia ~ Euskararen erabilera elkarrizketetan.
Egilea ~ Irati Lizeaga Elizalde.

4. irudia ~ Euskararen erabilera adinaren arabera.
Egilea ~ Irati Lizeaga Elizalde.

Aldiri, 2017, IV, 32, 39-43, ISSN 1889-7185



32. zenbakia / Lurraldea eta Hizkuntza

43

proposatzen da, errotulista euskalduna izatea. Horrela, bai 
gaztelaniaz bai euskaraz idatzitakoa zuzen idatzita egotea 
lortuko litzateke.

Azkenik, enpresen komunikatu eta iragarkiak herriko 
hedabideetan agertzeko eskaintza egitea proposatzen da, 
horrek, Lintziringo langileen eta herriko hedabideen arteko 
harremana sustatu baitezake, eta, jakina, baita barne- eta 
kanpo-komunikazioaren oinarrian euskara egotea ere.

Laburbiduz, Lintzirinek Oiartzungo euskaran duen eragin 
linguistikoa ikertzea helburu zuen ikerketa honetan, 
herriko eta Lintziringo euskararen egoera oso bestelakoa 
dela argi geratu da, merkataritza-gune horrek eragin 
linguistiko nabarmena baitu. Oiartzun, Oarsoaldeako 
arnasgune izaki, euskara osasuntsu bizi den herria da, 
non euskara-gaitasuna % 71,7 den, eta erabilera % 58,8. 
Lintzirinen, ordea, bertaratutako bisitarien % 36 inguru 
da euskalduna, eta euskararen erabilera % 10 da. Horrek 
herri berean, euskaraz bizitzetik, erdaraz bizitzera, euskaraz 
arnastetik, euskara itotzera igaro daitekeela argi uzten du. 
Euskararen erabilera herrikoa baino ia % 50 gutxiagokoa 
duen merkataritza-gune indartsua da. eta, ekonomia-
eredu hori Oiartzungo euskararentzat jasangaitza dela 
frogatu da, batez ere euskara-gaitasunari eta erabilerari 
dagokienez. Hori dela-eta, batez ere euskararen erabilera 
hobetzeko neurriak dira Oiartzungo Udalarekin lankidetzan 
proposatu direnak, ulertzen baitugu, gaur egun hizkuntzaren 
faktorea ekonomiaren arloan ere sartzea beharrezkoa 
dela, hizkuntzarentzat eta gizartearentzat jasangarria den 
garapen ekonomiko batetik gertuago egoteko, eta, batez 
ere, euskara salerosi beharrean, euskaraz salerosteko. 
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