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Ikerketa hau upv/ehuko Gizarte Antropologiako masterrean egindako lana da (Beitia, 2018), eta Jone Miren Hernan-
dezen gidaritzapean egin nuen. Horrez gain, D ereduko kirola (Soziolinguistika Klusterra, 2018b) deituriko proiektuarekin 
dago lotuta.
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laburpena
Ikerketa honetan euskara, gazteak eta ai-
sialdia ikertu dira, eta funtsean, Gasteizko 
pilota-elkarte batean, 13-15 urte bitarteko 
gazteekin egin den ikerketa etnografikoa 
aurkezten da. Lana antropologiako tekni-
ken bitartez egin da, pilota-elkarte honetan 
hizkuntzaren (euskararen) sozializazioa 
nolakoa den ikertzeko asmoz. Hau guztia, 
gainera, gazte eta frontoiko agente desberdi-
nen iritziak kontuan edukiz eta behaketetan 
hauek egiten dituzten praktikak behatuz egin 
da. Amaieran ondorioztatuko da, besteak 
beste, hizkuntza-sozializazioari begira ha-
rremanek pisu handia hartzen dutela, eta 
beraz, hizkuntza soziabilitatea bultzatzen 
duten egoerak sortu behar direla. Azkenik, 
hizkuntza-praktiken bitartez, hizkuntzaren 
sozializaziorako beharrezkoak diren ele-
mentuak azalarazten dira.

abstract
This article focuses on Basque language, 
youth, and free time, through an ethno-
graphic research on a Basque pelota associa-
tion in Gasteiz. The study, conducted with 
anthropological techniques, delves into the 
socialization of the Basque language in the 
abovementioned association. Furthermore, 
the views of the different agents on the 
pelota court were taken into account, and 
their practices noted. It is concluded that re- 
lationships play a big role in language social-
ization, hence situations compelling lan-
guage sociability have to be created. Lastly, 
elements necessary to language socializa- 
tion surface through language practices.

Gako-hitzak: hizkuntza-soziabilitatea; 
hizkuntza-sozializazioa; hizkuntza-antro-
pologia; euskara.

Keywords: language sociability; language  
socialization; linguistic anthropology;  
Basque language.
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1. Sarrera
Lan hau Gasteizen kokaturiko ikerketa etnografiko bat da eta bertan euskararen sozia-
lizazioa gazteen artean nolakoa ikertu nahi da, hizkuntzaren antropologiaren oinarri 
teoriko-metodologikoak erabiliz.

Labur esatearren, ikerketa-gaiak aisialdian gazteen eta euskararen artean den er-
lazioa ulertu nahi du; horretarako, Gasteizen euskara ardatz duen pilota-elkarte batean, 
gazteak pilotaren praktikaren bidez hizkuntzarekin (euskararekin) nola sozializatzen 
diren ikertuko da.

Hori esanik, lanaren ardatza gazteak eta euskara direla ikus daiteke, eta horiek 
ikertzeko aitzakia bezala, euskaraz lan egiten duen Gasteizko pilota-elkarte bat hautatu 
da. Proiektuari begira, espazio hau interesgarria iruditu zitzaidan hainbat ezaugarriren-
gatik: 1) gazteek beren identitateak aisialdian eratzen dituzte, beraz, haien bizitzetan 
garrantzitsua den heinean, aisialdia ikertu behar da; 2) aisialdiaren barruan, kirolak gero 
eta pisu handiagoa du (kirolak identitate gero eta gehiago ematen du, halaber), beraz, 
kirolen bat ikertzea interesgarria iruditu zitzaidan; 3) gainera, aukeratutako pilota- 
elkarteak euskaraz egiten du lan, kirolean orokorrean gaztelera erabiltzen denean; 4) pi-
lotak euskalduntasunarekin daukan loturarengatik, gazteek beren identitatean euskara 
barneratuko zutela iruditu zitzaidan. Hau guztia, gainera, Gasteiz bezalako testuinguru 
soziolinguistikoa daukan hiri batean.

Jarraian, ikerketako helburu eta hipotesi nagusiak azalduko dira.

2. Ikerketako helburu eta hipotesiak

2.1. Helburuak
Ikerketa honen helburuak honako hauek dira:

•	 Gasteizko errealitate soziolinguistikoa kontuan izanik, ikertuko den pilota-elkartea 
bertako gazteentzat, pilota-elkarteko inguruarentzat eta hiriarentzat euskararen eta 
euskal identitatearen foku sozializatzaile bat den aztertzea.

•	 Pilota-elkarteko hizkuntza euskara izateak gazte hauentzat zer dakarren jakitea.
•	 Kirolaren bidez, euskararen sozializazioa gazteen artean nolakoa den ikertzea.
•	 Kirolean euskararen sozializazioari dagokionez egon daitezkeen gakoak aurkitzea.
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2.2. Hipotesiak
Lanaren gaia (gazteak, euskara, pilota, aisialdia) zein den ikusita eta helburu nagusia 
euskararen sozializazioa ikertzea dela kontuan izanik, ondorengo hipotesiak izan dira 
ikerketan zehar aztertu direnak:

•	 Aisialdian, euskara ardatz duen (pilota) elkarte batean egotean, gazte hauek euska-
rarekiko harreman estuagoa landuko dutela: batetik, aisialdian garatzen delako eta 
eskolatik kanpoko eremua delako; bestetik, euskara gehiago erabiltzen dutelako.

•	 Pilota-elkartea izanik aukeraturiko eremua, pilotak euskal kulturarekin berez 
daukan loturarengatik, euskararekiko harreman estuago hori indartu egingo dela.

Behin ikerketako helburu eta hipotesi nagusiak azaldurik, jarraian erabili den oi-
narri teorikoa azalduko da.

3. Marko teorikoa
Aurretik esan bezala, ikerketa hizkuntza-antropologiaren ikuspuntutik bideratu da, 
ondorioz, diziplina honetatik jasotako kontzeptuak izango dira ardatz: hauen artean, 
hizkuntza-sozializazio paradigma eta praktika-komunitate kontzeptua.

3.1. Hizkuntza-sozializazioa
Paula Kasaresek (2015) hizkuntza-sozializazio deituriko paradigma ekarri zuen euskal 
soziolinguistikara; honek, bere aburuz, kontuan izateko ekarpenak egiten ditu eta berau 
azaltzeaz gain, euskal soziolinguistika klasikoari kritika batzuk egiten dizkio paradigma 
honetatik abiatuta. Jarraian paradigma osatzen duten ideia nagusiak azalduko dira.

Hasteko, paradigma honen oinarrietako bat sozializazioa da; berau, bizitzako etapa 
zehatz batzuei lotu beharrean, bizitza osoan zehar gertatzen dela defendatzen du teoria 
honek. Alegia, hainbat fase eta elementu eduki ditzakeen eta bizitzan zehar irauten duen 
sozializazio bat defendatzen da (Kasares, 2015). Hori izango litzateke paradigma honek 
daukan lehen ezaugarri nagusia.

Teoria honen beste ezaugarri nagusi bat hiztunek hizkuntzekiko dituzten diskurtso 
eta praktikak gizartetik ikasten dituztela defendatzen duela da. Hau da, gizarteak pisu 
handia dauka hiztunak eta hizkuntzak daukaten erlazioan; honela diosku Kasaresek 
(2015, 20. or.):

Gurera etorrita, hizkuntza-sozializazioa […], inguruneko egoera soziolinguistikoan, 
harreman sareetan, mintzairaren estatusean eta gizarte oharmena bezalako alderdi 
mikro eta makrosoziologikoen mailetan ere kokatu beharra dagoela iradoki dute.

Paradigma honek, beraz, bizitzan zehar gerta daitezkeen hizkuntza-sozializazio 
desberdinez gain, hizkuntzek gizartean daukaten lekuaz ere hitz egiten du, azken horri 
garrantzia emanez (Kasares, 2015).

Bestalde, Kasaresek (2015) hizkuntza-sozializazio paradigma abiapuntu hartuta, 
euskal soziolinguistikak hizkuntzaren transmisioaren gainean eduki duen ikuspun-
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tu irmoari kritika egiten dio. Bere aburuz, etxeko edota goitik beherako transmisioa 
eduki da kontuan soilik, etxean ikasten den hizkuntzarekiko harremana behin betikoa 
izango balitz bezala. Honela dio: «Izan ere […] umeak zein hizkuntzatan hazi eraba-
kitzeko orduan hiztunaren ama hizkuntza baino eraginkorragoak dira hiztun horrek 
hizkuntzarekin garatu dituen harremanak eta eratu dituen loturak» (Kasares, 2015, 23. 
or.). Alegia, hiztunek beren (hizkuntza) sozializazioan daukaten ingurua erabakigarria 
izan daiteke, eta hizkuntzaren gaineko balio eta praktikak baldintzatzen ditu. Esanda-
koa oinarri gisa hartuta, Kasaresek (2015) hizkuntza-transmisioaren fokua etxetik ate-
ra eta gizartera zabaltzen du, salatzen duen orain arteko ikuspuntu itxia zabalduz.

3.2. Praktika-komunitateak
Praktika-komunitate bat praktika konpartitu bat egiten duen talde soziala da; hau da, 
helburu jakin batek ezartzen duen praktika batengatik elkartzen den jendea praktika- 
komunitate gisa defini daiteke. Kontzeptu honen erdigunean, beraz, praktika kontzeptua 
agertzen zaigu (Eckert, 2006). Honi loturik, Jone Miren Hernandezek (2008) komunita-
te-praktiketan praktikaren ideia zentrala dela diosku, azken batean, komunitateko parte 
izateko desira eta taldearekiko inplikazioa praktikak berak erakusten duelako.

Hizkuntzari dagokionez, aipatu behar da praktika-komunitate batean, bertako ki-
deek beren hizkuntza-praktikak, ohiturak eta hiztegiak garatzen joango direla; Eckerten 
(2006) arabera, praktika-komunitateak identitate bat eratuko du komunitate-kideen 
artean eta beren arteko hizkuntza-praktikek komunitateko identitate hau artikulatuko 
dute. Honi loturik, eta ikerketa honi dagokionez, aipatuko da kontzeptu hau oso lagun-
garria dela hizkuntza-praktikarekin erlazionatzerako orduan, funtsean, pilota-elkarteko 
gazteengan zentratzean, praktika bat egiten dutelako (kirola, pilota).

3.3. Gune monitorizatuak
Gazteen aisialdian arreta jartzean, jakina da gazteak ibiltzen diren guneek askotariko 
ezaugarri dituztela. Ikerketa honetan gazteak, hizkuntza eta aisialdia dira hizpide eta, 
horiek ikertzeko, pilota-elkarte bat hautatu da. Ondorioz, nahitaezko egiten da kluba 
aisialdi gune bezala definitzea.

Pilota-elkartearen ezaugarriak kontuan edukiz gero, berau gune monitorizatu bezala 
dago definituta; mota honetako guneek dituzten ezaugarri nagusiak ondorengo hauek 
dira: helduek egindako azpiegiturak izateaz gain, bertako jarduerak helduek pentsatzen 
dituzte; hau da, helduen ikuspegitik antolatzen dira gazteendako jarduerak; bestalde, 
begirale baten zaintza eta ardura egoten da era horretako guneetan; gainera, gehiago 
zehaztuz, praktikatzen den kirolean trebetasun eta optimizazio jakin bat eskatzen zaie 
gazteei; gainerakoan, ekintza hauek gazteen aisialdia egituratzen dute, bai asteburuan 
eta bai aste barruan; eta, azkenik, heziketa ez-formalarekin lotzen dira (Berrio-Otxoa, 
Martinez & Hernandez, 2003).

Behin kontzeptu nagusien ezaugarriak ikusirik, jarraian metodologiaren gainean 
hitz egingo da.
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4. Metodologia
Sarreran ikus daitekeen bezala, ikerketa kualitatiboa proposatzen dut. Funtsean, hurbil-
pen etnografikoa egin nahi izan da, eta ikuspegi antropologikotik garatu den ikerketa 
kualitatiboa dela esan daiteke.

Teknikei dagokienez, berriz, etnografia-teknikak erabili dira: behaketak, elkarriz-
ketak eta, azkenik, dokumentazio-bilketa. Jarraian, behaketen eta elkarrizketen gaineko 
datu batzuk emango ditut:

a. Behaketei dagokienez, ikerketan zehar pisu handia dutela esan behar da. Guzti-
ra 14 behaketa egin dira; denak gazteen entrenamendu-orduetan. Behaketen 
bitartez, pilota-elkarteko dinamika zuzenean ikusi ahal izan dut, eta ondorioz, 
zuzeneko informazioa eskuratu.

b. Behaketetatik jasotako informazioa kontrastatu eta modu osagarrian erabiltzeko, 
gazte zein entrenatzaileei elkarrizketak egin zaizkie1. Egindako elkarrizketak, 
hala ere, ez dira elkarrizketa sakonen teknikaren bitartez egin, baizik eta hiruko 
talde2 deituriko elkarrizketa-teknikaren bitartez.

Teknika honetan elkarrizketatzaile bat dago eta berarekin hiru pertsona elkarrizke-
tatzen dira batera; gainera, aldi berean, elkarrizketatuen arteko eztabaida gerta daiteke. 
Eztabaida-talde txiki bat dela esan dezakegu, non dinamika interaktiboago eta irekiago 
bat dagoen, elkarrizketatuaren eta elkarrizketatzailearen artean hurbilpen handiagoa 
izanik (Ruiz, 2012).

1. taulan tekniken kopuruak, eta 2. taulan ikerketan parte hartu duten gazteen 
datuak adierazi dira.

1. taula. Erabilitako tekniken kopuruak

Teknika Kopurua

Entrenamenduetako behaketak 14

Gazte elkarrizketatuak(1) 9

Entrenatzaile elkarrizketatuak 3

(1) Nire asmoa hiruko elkarrizketak egitea zen; hala ere, egoera kudeatzea ez da erraza izan. Bederatzi gazte elkarrizketatu 
ditut, guztira, lau elkarrizketatan: lehenean hiru gazte zeuden; bigarrenean bi; hirugarrenean hiru; eta azkenenean bakarra.

2. taula. Parte-hartzaileen datuak

Izenak(1) Haritz Iñaki Andoni Liher Iban Sabin Alberto Joseba Adan Garikoitz

Adina 13 15 13 13 14 15 15 13 15 ?

Lan-egoera Ikaslea Ikaslea Ikaslea Ikaslea Ikaslea Ikaslea Ikaslea Ikaslea Ikaslea Ikaslea

Bizitokia Gasteiz Gasteiz Gasteiz Gasteiz Zalduondo Gasteiz Zurbao Gasteiz Gasteiz Gasteiz

(1) Ikerketan erabili diren izen guztiak asmatuak dira.

1 Elkarrizketa guztiak frontoian elkarteko batzordeak daukan bulegoan egin dira, entrenamenduak hasi aurretik.
2 Gazteleraz hiruko taldeari grupo triangular deitzen zaio.
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Ikus daitekeen bezala, denak mutilak izateaz gain, gasteiztarrak dira gehienak. 
Aipatu behar dut Garikoitz gutxitan joaten zela entrenamenduetara eta elkarrizketa 
ezin izan niola egin. Bestela, denek antzeko adina dutela ikus daiteke (kirolaren alder-
ditik begiratuz, batzuk infantilak dira; besteak, kadeteak). Gainerakoan, guztiak dira 
euskaldunak. Entrenatzaileak, berriz, Ismael eta Aingeru dira eta 24 eta 21 urte dituzte,  
hurrenez hurren.

Ikerketan erabilitako metodologia eta bertan parte hartu dutenen datuak azaldurik, 
jarraian Gasteizko datu soziolinguistiko batzuk azalduko dira, hizkuntza-testuingurua 
hobeto azaltzeko.

5. Gasteizko datu soziolinguistiko batzuk
Jarraian, laburki, Gasteizko datu soziolinguistiko batzuk emango ditut: hizkuntza-gaitasu-
na, hizkuntzaren kale-erabilera eta, azkenik, etxeko transmisio-hizkuntza aipatuko ditut.

5.1. Hizkuntza-gaitasuna
Gasteizek 2011n 232.827 biztanle zituen, eta urte hartako hizkuntza-gaitasuna hirian 
honako hau zen: % 22,5 euskaldunak ziren, % 26,1 euskaldun hartzaileak eta, azkenik, 
gainerako % 51,4 ez-euskaldunak. Garrantzitsua da esatea euskaldunen kopuruak gora 
egin duela: 1986an ez-euskaldunen kopurua % 77 zen, eta 2011n, aipatutako % 51 (Gas-
teizko Udala, 2013).

Hala ere, hizkuntza-gaitasuna ez da parekoa adin-tarte guztietan: adinean behera 
egin ahala, euskaldun gehiago daude Gasteizen3. 3. taulan, Gasteizko nerabeek daukaten 
hizkuntza-gaitasunaren datuak emango ditut.

3. taula. Gasteizko nerabeen hizkuntza-gaitasuna  
(iturria: Euskara biziberritzeko plan nagusia, Gasteizko Udala, 2013)

Adina Euskaldunak Euskaldun hartzaileak Ez-euskaldunak

10-14 % 72,59 % 21,49 % 5,92

15-19 % 57,36 % 24,12 % 18,52

Datuetan arreta jarriz gero, ikus daiteke gaur egungo nerabe gehienak direla eus-
kaldunak Gasteizen. Jarraian, hirian hizkuntzaren erabilera nolakoa den ikusiko da.

3 Ikus daitekeenez, Gasteizen dauden euskaldun gehienak hezkuntzaren bitartez euskaldundu dira. Datu honek errea-
litatearen beste datu garrantzitsu bat uzten digu: Gasteizko euskaldun gehienak hiztun berriak dira. Artikulu honetan 
ez dut hiztun berrien gaineko daturik eman, baina Ortegak, Amorrortuk, Goirigolzarrik, Urlak eta Urangak (2016) 
gai honen inguruan egindako lana erreferentzia izan da ikerketa osoan zehar. Finean, Gasteizko euskaldun gehienak 
hiztun berriak diren heinean, haien errealitatea hobeto ulertzeko beharrezkoa da.



120  Fontes Linguae Vasconum 50 urte 

5.2. Hizkuntza-erabilera
2016an (246.042 biztanle zituen orduan Gasteizek) Soziolinguistika Klusterrak (2017) 
egindako kale-neurketaren arabera, euskararen kale-erabilera hirian % 3,7koa zen; 
horrek, hala ere, gora egin du ikuspuntu diakronikoa kontuan hartzen baldin bada, 
1989an euskararen erabilera % 2koa baitzen. 2006an, berriz, euskararen erabilera 
% 4koa zela ikusi zuten; beraz, balantze orokorrean gora egin badu ere, azken urteetan 
beherakadatxoa izan duela dirudi. Euskararen kale-erabilera adinka banatzen bada, 
4. taulakoak dira datuak.

4.taula. Gasteizko euskararen kale-erabilera adin-tarteka  
(Hizkuntzen erabilerararen kale-neurketa, Soziolinguistika Klusterra, 2018a)

Haurrak % 5,9

Gazteak % 5,3

Helduak % 3,5

Adinekoak % 0,9

Ikus daitekeenaren arabera, eta hizkuntza-gaitasunaren datuekin bat etorriz, adine-
ko jendeak ez du ia euskararik erabiltzen; bestela, beste adin-tarteetan aurkitu daitekeen 
erabileraren ehunekoa antzekoa da, gaitasunari dagokionez haurrek eta gazteek helduek 
baino handiagoa izan arren.

Bestalde, garrantzitsua da aipatzea Gasteizen gaztelania ez diren hizkuntzek eus-
kara baino erabilera handixeagoa dutela; hau da, etorkinen hizkuntza guztien erabilera 
handiagoa da hirian euskararena baino: 2016an, % 3,8ko erabilera (Soziolinguistika 
Klusterra, 2018a).

Azkenik, atal honekin eta datu soziolinguistikoekin amaitzeko, hizkuntzaren etxeko 
transmisioaren gainean hitz egingo da.

5.3. Hizkuntzaren etxeko transmisioa
Gasteizko etxeetan % 2,75ek erabiltzen du euskara, gaztelera % 90,48k, bi hizkuntza 
hauek batera % 3,56k eta, azkenik, beste hizkuntzaren bat % 3,21ek (2011ko datuak). 
Euskararen erabilerak etxeetan gora egin du azken urteetan, 1996ko % 4,3tik 2011ko 
% 6,3ra (bi hizkuntzak hitz egiten dituztenak eta euskaraz soilik egiten dutenak batuta); 
hala ere, ez da igoera handia izan (Gasteizko Udala, 2013).

Horrez gain, aipatu behar da Gasteizko guraso hiztun berriek euskara transmiti-
tzen dietela seme-alabei; halaber, guraso hiztun berri hauen seme-alaben % 80 baino 
gehiago elebidunak dira. Hala ere, hiztun berrien familien % 90ek gaztelera erabiltzen 
dute orokorrean etxeko hizkuntza bezala (Gasteizko Udala, 2013).
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6. Hizkuntza-soziabilitate zaindua
Hizkuntza-soziabilitate zaindua behaketetan oinarrituta proposatzen dudan kontzeptu 
bat da, eta ondoren azalduko diren ikerketako emaitza nagusiak ulertzeko ezinbestekoa 
da. Funtsean, esango dut kontzeptu honek frontoian gertatzen diren hizkuntza-prakti-
kak testuinguratzen laguntzen duela, harremanetan jarriz arreta. Jarraian, kontzeptua 
ardazten duten ezaugarri nagusiak azalduko dira laburki.

Esan bezala, kontzeptua ikerketa honetako behaketetan eskuratutako informazioa-
ren bitartez asmatu da. Behaketetan, ez nuen euskararen aparteko erabilerarik ikusi; dena 
den, ezaugarri batzuek arreta eman zidaten: batetik, klubak euskara bultzatzen du argi eta 
garbi (pilota-federaziotik euskara bultzatzen da, batzordeko kide gehienek euskaraz da-
kite, entrenatzaileek euskara erabiltzen dute gazteekin…); bestetik, frontoian orokorrean 
entzuten den euskara-kantitatea aurretik azaldutako datu soziolinguistikoek erakusten 
dutena baino altuagoa da; eta azkenik, agerikoa da frontoian biltzen den praktika-komu-
nitateak frontoi barruko lehen hizkuntza euskara izatea onartzen duela; alegia, euskarari 
lehentasuna ematen zaio. Horrek erakusten du badagoela jarrera positiboa euskararekiko.

Nire aburuz, beraz, ezaugarri hauek erakusten dute hizkuntza-soziabilitate zaindu 
batez hitz egin daitekeela. Euskara zaintzen duen gune bat da eta euskara erabiltzeko 
(eta bere soziabilitaterako) harreman egokiak sortzen ditu. Hizkuntza-soziabilitate hau 
ulertzeak frontoiko hizkuntza-praktiken gaineko testuinguratze hobea ematen du.

Dena den, esan bezala, euskararen erabilera bultzatzen duten ezaugarri batzuk dau-
den arren (praktika-komunitatea, euskara izatea elkarteko hizkuntza, soziabilitaterako 
aukera), gazteen aldetik eta guraso batzuen aldetik orokorrean gaztelera erabiltzen da.

Dagoeneko, ikerketaren planteamendu orokorra zein den ikusi da: oinarri meto-
dologiko eta teorikoak azaltzeaz gain, ikerketa-objektuaren testuinguraketa ere egin 
da, Gasteizko datu soziolinguistikoak erabiliz. Gainera, behaketetatik abiatuta asmatu 
den hizkuntza-soziabilitate zaindu kontzeptuaren oinarriak azaldu dira. Jarraian, beraz, 
ateratako emaitza nagusien analisia azalduko da.

7. Emaitza nagusien analisia
Jarraian, emaitza nagusien analisia egingo da eta, honetarako, praktika-komunitatearen, 
hizkuntza-sozializazioaren eta hizkuntza-soziabilitate zainduaren inguruan atera diren 
ezaugarri nagusiak edukiko dira kontuan.

7.1. Praktika-komunitatea
Frontoian biltzen den komunitatea praktika-komunitate gisa defini daiteke; funtsean, 
pilotaren praktikarengatik biltzen direlako bertan. Dena den, komunitatearen ideia, 
praktika zehatzetatik haratago, zeharka bada ere, badagoela esan daiteke, frontoian bil-
tzen diren agenteen artean hurbiltasun handia dago eta.

Horrez gain, esan daiteke pilotaren inguruan dabilen praktika-komunitatearen hiz-
kuntza euskara dela. Funtsean, pilota-federazioek euskara bultzatzen dute eta Gasteizko 
klub handienek euskaraz egiten dute lan. Halaber, entrenatzaileek zein gazteek aipatu 
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didatenez, Gasteizetik kanpora joatean (Gipuzkoa, Nafarroa edo Bizkaira; Errioxa edo 
Araban berriz, ez) eta, adibidez, aldageletan takoak jartzen ari direnean, euskara era-
biltzera derrigortuta daude, bertako gazte guztiek euskaraz hitz egiten dutelako. Horrez 
gain, elkarrizketetan esan didatenaren arabera betiere, gazte eta entrenatzaileek pilota-
ren mundua euskararekin lotzen dute zuzenean: banaezinak dira. Adibide hauekin ikus 
daiteke pilotaren komunitate-praktikako erreferentzia-hizkuntza euskara dela. Dena 
den, aipatzekoa da era berean instituzioetan hizkuntza-ideologia bat dagoela, funtsean, 
komunitate-praktika honetan euskararen erabilera bultzatzeko.

Beste gai bati helduz, komunitate-praktikari eta hizkuntzari loturiko bigarren ezau-
garri bat aipatuko da. Landa-lanean zehar agenteek egin dituzten hizkuntza-erreferentziak 
pilotaren komunitatearekin erlazionatutakoak izan dira. Finean, normala da: klubaren 
ardatza pilota den heinean, identitatea haren inguruan eraikiko da, eta hizkuntza- 
praktikek pilotarekiko hurbiltasun hori erakusten dute; beraz, pilotan jokatzeari lotu-
riko komunitatearen gaineko identitatea da hizkuntzak indartzen duena. Behaketetan, 
adibidez, oso ohikoa izan da pilotarien jerga entzutea: hueco/puente, clabo, curamanos… 
Horiek pilotako hitz tekniko bezala definitu ahal dira; komunitate-praktika horretan 
esanahi bat dute eta praktika horren bueltan dabiltzanek ezagutzen dituzte.

7.2. Hizkuntza-sozializazioa
Hizkuntza-sozializazioaren oinarriak aipatzean, ikusi da hizkuntzei loturiko balio eta 
praktikak hiztunek beren testuinguruetatik ikasten dituztela (Kasares, 2015). Landa-lanean 
gazteei euskararen gainean galdetzean, klik egiten dutela dirudi, eta euskararen gainean 
dagoen diskurtsoa errezitatzen dute: «Euskara polita da eta hitz egin behar da»; «Pena 
da galtzea, gehiago egin behar da…». Nago gizartean dagoen errealitatearen erakusle 
dela diskurtso hau eta gazteek oso ikasia daukatela. Gainera, politikoki zuzena da, oso. 
Gazteek, beraz, gizartetik ikasitako euskararen balio eta praktikak dituzte.

Bestela, hizkuntza-sozializazioari begira, bi puntu garrantzitsu atera dira:

•	 Entrenatzaileek pisu berezia hartzen dute klubaren barruan, hizkuntzaren aldetik 
begiraturik. Gazteekin eguneroko kontaktua dute eta haiekiko botere bat daukaten 
arren, agente hauen artean dagoen hurbiltasunak hizkuntza-praktiketan gertuta-
sun hori islatzea dakar. Faktore garrantzitsutzat ikusten dut, beraz, entrenatzaileak 
gazteen hizkuntza-praktiketatik hurbil egotea. Hizkuntzaren sozializazioan, hor-
taz, goitik beherako transmisioan, garrantzi handia hartzen dute entrenatzaileek, 
betiere gazteekiko daukaten hurbiltasun-mailaren arabera.

•	 Dena den, aipatu da hizkuntza-sozializazioak goitik beherako transmisioan ez ezik, 
beste transmisio foku batzuetan ere jartzen duela arreta; adibidez, hizkuntzaren 
gaineko harreman horizontaletan (Kasares, 2015). Mota horretako harremanetan, 
gazteek beren artean gaztelera sozializatzen dutela ikusi da egindako behaketetan; 
dena den, hizkuntzaren praktikei lotuta, arreta ematen du halaber zein hizkuntza- 
mota erabiltzen duten beren artean, orokorrean, erabiltzen duten hizkuntza-mota 
adarra jotzeari baitago lotuta. Aipatzekoa da broma-tonu hori gazteen artean ba-
karrik ez, entrenatzaileen artean ere zabaltzen dela.
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Behatutako ideia nagusi hauek aipatuta, esan daiteke kirolean euskararen sozia-
lizazioa kirol-elkarteek daukaten horizontaltasunak eta hurbiltasunak baldintzatzen 
dutela hein handi batean. Zenbat eta hurbiltasun handiagoa egon, sozializazioa hainbat 
eta errazagoa izango da.

7.3. Hizkuntza-soziabilitate zaindua
Hizkuntza-sozializazioari buruz hitz egiterakoan, klubaren hurbiltasunean eta hori-
zontaltasunean jarri da arreta, besteak beste. Horietaz hitz egitean, funtsean, klubean 
behatutako harreman-motetaz ari gara hitz egiten. Epigrafe honetan gehiago sakonduko 
da gai honetan, hizkuntza-soziabilitate zaindua kontzeptuaren bitartez.

Aurretik esan bezala, hizkuntza-soziabilitate zainduaz hitz egitean, frontoian da-
goen giroari egiten zaio erreferentzia; alegia, klubak euskara zaintzen du eta euskararen 
erabilerarako eta soziabilitaterako harreman egokiak sortzen ditu. Ildo honetatik jarrai-
tuz, esan daiteke klubeko agenteen artean badagoela kontsensu bat; hau da, frontoian 
eta klubeko hizkuntza euskara izatearen aldeko kontsentsua.

Esan daiteke, beraz, klubak euskararen soziabilitaterako beharrezkoak diren harre-
manak sortzen dituen heinean, eta agente desberdinen aldetik gaiarekiko kontsentsu bat 
dagoenean, euskara sozializatzea errazagoa izango dela. Gainera, (praktika) komunitate 
bat izatean, agenteen arteko harremanak logika horretatik bideratzen dira. Honi lotuta 
entrenatzaileei egindako elkarrizketan frontoian ea euskararen erabilera kutsa daitekeen 
galdetu nien. Haietako batek esan zidan, bertan dagoen giroagatik espero zuela kutsatzea, 
eta ez klubak ikastolaren ereduarekin daukan antzekotasunarengatik (alegia, beste hitz 
batzuetan, gune monitorizatu bat izateagatik).

Azken honekin lotuta, esan behar da elkartea gune monitorizatu bat denez, landa- 
lanean zehar askotan agertu dela klubaren eta eskolaren arteko lotura. Aipatu da, besteak 
beste, gune monitorizatuak helduek gidatutakoak direla eta horietan gazteek begirale 
baten zaintza dutela. Bi espazioek ezaugarri horiei dagokienez dituzten berdintasunak 
nabariak dira, baina hizkuntzari dagokionez badago desberdintasun bat: hizkuntza- 
soziabilitate zaindua. Frontoi barruan dagoen giroa, harremanak gauzatzen diren modua, 
euskararekiko kontsentsua, horizontaltasuna; honek desberdintzen ditu, nire aburuz, 
eskola eta elkartea hizkuntzaren aldetik begiratuta.

Amaitzeko, beraz, esan behar da hizkuntza-soziabilitate zaindua funtsezkoa dela 
ikerketa honi begira: frontoian gertatzen diren agenteen arteko hizkuntza-harremanak 
testuinguratzen ditu, euskararen inguruko kontsentsua eta zaintza kontuan edukiz; eta 
honek harremanek daukaten garrantzia zenbatekoa den gogorarazten du.

8. Aurrera begirako proposamenak: landutako ideiak josten
Jarraian, bi proposamen teoriko azalduko dira. Lehenean, praktika-komunitateari, hiz-
kuntza-soziabilitateari eta hizkuntza-sozializazioari buruz hausnartuko da; bigarrenean, 
third space deituriko proposamena edukiko da kontuan.
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8.1. Hausnarketa
Orain arte azaldutakoa kontuan izanik, zilegi da pentsatzea praktika-komunitatea, 
hizkuntza-sozializazioa eta hizkuntza-soziabilitate zaindua hirusta bat direla; hau da, 
hirurak loturik daude. Praktika-komunitateak, funtsean, praktika ekartzen du gogora; 
hizkuntza-sozializazioak hizkuntzaren oinarria (garapena, zorua); eta soziabilitateak, 
berriz, harremanen garrantzia. Praktika (eta ondorioz, komunitate) horrek ekarriko 
dituen harremanek sozializazioa baldintzatuko dute. Hartara, 1. irudiko hirusta pro-
posatzen dut.

Esan daiteke praktika-komunitatean dagoen giroak (agenteen arteko harremanek), 
eta zehazki entrenatzaileen eta pilotarien arteko harreman hurbilak hizkuntzaren so-
zializazioa baldintzatzen dutela. Dena den, baldintzapen eta erlazio hauek nahiko era 
likidoan gertatzen direla pentsatu behar da; finean, elementuen arteko mugak lausoak 
dira eta oso erraz ukitzen dute elkar (irudian ikus daitekeen moduan).

1. irudia. Hirusta.

8.2. Third Space (edo hirugarren espazioa)
Komentatu da pilota-elkartea gune monitorizatu bat den heinean, horren ezaugarriek 
berau eskolarekin lotzea ahalbidetzen dutela. Atal honetan gai horri helduko zaio, pro-
posamen bat egiteko.

Landa-lana egiterakoan, bertako agenteek bi instituzioen arteko (pilota-elkartea 
eta eskola) loturak egin izan dituzte. Hala ere, kirol-elkarteak desberdintasun bat du 
eskolarekiko: jada aipatutako hurbiltasuna (horizontaltasuna, komunitatea, gazteen 
identitatearen garapena); hurbiltasun horrek kluba kalearekin gehiago lotzea dakar. 
Gainera, testuinguruak daukan ludikotasunak kalearekin lotzeko ideia indartzen duela 
esan daiteke. Aipatu da, halaber, hizkuntzaren aldetik begiratuta giroak, hurbiltasunak 
eta euskararekiko kontsentsuak hizkuntza-soziabilitate zaindua bultzatzen dutela pilo-
ta-elkartean.

hizkuntza-sozializazioa

(Balioa eta ikaskuntza)

hizkuntza-soziabilitatea

(Harremanak  
eta harremanen kudeaketa)

praktika-komunitatea

(Praktika)
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Horregatik, kirol-elkarteak third space (Aliagas, 2017; Gutierrez, 2008) bat dire-
la esan daiteke. Third space esatean, kalearen eta eskolaren artean dagoen espazio bat 
izendatzen da; alegia, hain bereizita eta ezaugarri desberdinak dituzten bi espazio hauen 
erdian aurkitzen den espazioa.

Horrenbestez, lan hau oinarritzat hartuz, ondorengo hau esan daiteke: pilota-elkartea 
eskolaren antzeko instituzioa dela, gune monitorizatu bat den heinean, eta ikusi bezala, 
ezaugarri batzuk partekatzen dituela eskolarekin. Dena den, hurbiltasunak eta harreman 
horizontalek kaleak dituen ezaugarriekin lotzea ahalbidetzen dute eta, ondorioz, elkartea 
beste espazio batean kokarazten dute. Espazio berri honetan, bere arau propioak ditu.
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