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GALDERA.-Nola iritsizinen Nivel
Llindar-en parte hartzera?

ERANTZUNA.- «Nivel Llindar»
eta «Digui, digui.. .» lantzea talde zabal
baten eginkizuna izan da, Marta Mas,
Rosa Rosanas, Maria Elena Vergés eta
neu buru ginelarik. Laurok gara Bartze
lonako Hizkuntz Eskola Ofizialean ka
talanaren irakasle. Aspaldidanik saiatu
izan gara geure hizkuntza irakasteko
materialaren prestakuntzan ikuspegi
komunikatiboz zerbait egiten.

Halako batean Generalitateko Hiz
kuntz Politikarako Zuzendaritza Oro
korrak ere ildo horretatik pausu batzu
egin nahia azaldu zuen. Eta orduantxe
inplikatu ginen esandako bi proiektue
tan: Nivel Llindar eta «Digui, digui... ».

Kataluniera irakasteko ikastaro mul
timedia baten prestakuntza atera zuen
lehiaketara Hizkuntz Politikako Zuzen
daritzak. Baseek ziotenez, lehenengo
aurrebaldintza ikastaroaren helburu
orokorrak finkatzea izango zen, Katala-

loan Melcion Bartzelonako Hizkuntz
Eskola Ofizialeko katalan-irakaslea ka
talanaren Ata/ase Maila (Nivel Llindar)
landu duen faldearen koordinatzailea
izan da. Era berean, bere esku eduki du
hizkuntza hori irakasteko antolatu den
proiektu multimediaren (Digui, digui... )
koordinazioa ere.

naren Atalase Maila bat landu beharko
zela adieraziz. Lehian sartu ginen eta
irabazi egin genuen.

Gu hasiak ginen geure kabuz ordura
ko, Threshold Level-en itzulpenetik
abiatuz, ikaskuntzako helburu batzu
deskribatzen. Alabaina, berehala ohar
tu ginen, guk prestatutako materialen
erabiltzaileak kontutan hartuz, ez zuela
balio Threshold Level zuzen-zuzen eta
hitzez hitz itzultzeak. Ihes egin beharko
genion itzulpenaren arriskuari -espai
nieraren kasuan egin ez zutena- eta
egokipena egin beharko genuen: Kata
lunian bizi diren, baina katalanez ez da
kitenei katalana irakatsi beharrari ego
kitu, alegia.
G.- Zuek ez ezik aritu al da besterik

inor proiektu horretan?
E.- Beti izan dugu Miquel Llobera,

Hizkuntz Eskolako ingeles- irakaslea
ren laguntza; eta irakasle horrek oso
ondo ezagutzen du metodología nozio
nal-funtzionala eta komunikatiboa.
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Bestalde, Francesc Vallverdú, Katalu
nian entzute handiko soziolinguistaren
aholkuak ere izan genituen. Laguntza
ikaragarria eman digu jaun horrek so
ziolinguistikaren alorrean sortzen diren
arazo batzu zehatz eta mehatz argitzeko
(formaltasunaren mailak, adibidez ... )
eta «ahozko katalan estandarra» edo dei
genezakeenera hurbiltzeko. Hertsikia
go hizkuntzalaritzari dagokionean, be
rriz, Joan Sola genuen aholkulari, Bar
tzelonako Unibertsitatean katalanaren
katedra duena. Horrexek lagundu zigun
gehien Nivel Llindar-aren hizkuntz es
ponenteak formulatzerakoan.

G.-Lehiaketan parte hartu zenute
nean, ikastaroko helburuen marko oro
korra aurkeztu zenuten, ezta?

E.-Bai. Baseetan, gehiegi zehaztu
gabe baina, azaldu zen zein irizpidez
ezarri beharko ziren helburu horiek.
Funtzioak, egoerak, nozioak, gaiak ai
patzen ziren. Katalunian bizi eta katala
nik ez dakitenentzat «Atalase Maila»
bat mugatzea eskatzen zen ia-ia deial
dian. Threshold Leve! ingelesdun edo
anglosaxoiekin noiz behinka harrema
nak dituztenentzat asmatua da. Gauzak
laburtuz, hizkuntza ia «turismo mailan»
erabiliko dutenen gaitasunik apalena
mugatzeko pentsatua dela esango genu
ke. Guk, ordea, Katalunian bizi dire
nentzako gaitasunik apalena mugatu
behar genuen eta, ondorioz, Threshold
Level-en ez bezalako erlazio eta komu
nikazio-egoerak eduki behar ziren kon
tutan.
G.- Nivel Llindar, beraz, edukien

aldetik Threshold Leve[ baino dezente
ugariagoada?

E.- Bai, zalantzarik gabe. Bigarren
hizkuntzako Atalase Mailak, egunero
ko harremanetarako bait da, eskakizun
handiagoak ditu.
G.- Zernolako eragina izan dute

zuen [anean orainarte burutako Atalase
Mailek?

E.- Gu eta, uste dudanez, denak in-
gelesaren eredutik abiatu ginen. Horren
antzeko beste deskripzio batzu ere az
tertu genituen, hala nola frantsesarena
eta italianoarena, gure hizkuntzarekiko
duten antza dela eta baliagarri izan bait
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zitezkeen. Ohartu ginen italianoaren
eta, batez ere, frantsesaren eta alema
naren Atalase Mailetan bazirela fun
tsezko desberdintasunak ingelesarenari
buruz. Frantsesarena gehiago murgil
tzen zen etorkinen komunikazioaren
munduan. ltalianoarena, berriz, «hi
tzezko egintzen» aldetik gertatu zaigu
oso onuragarri.

Atalaseak horrela parekatuz, kontu
ratu ginen ez dagoela Atalase Maila zer
denari buruz formulazio unibokorik eta,
ondorioz, geure formulazio propioa
moldatzeari ekin genion.

Katalanaren gaurregungo egoeratik
eta hartzailea egun Katalunian bizi den
jendea izatetik datoz gure ereduaren be
rezitasun nagusiak. Lanaren alorreko
gaiak edota administrazioarekiko harre
manetakoak gehiago landu ditugu beste
atalaseek baino. Rol edo eginkizunei
dagokienean, xehetasun gehiago ema
ten saiatu gara. Threshold Level-en gra
dazioa askoz orokorragoa da (ezaguna /
ezezaguna, laguna ... ). Guk gauzak
gehiago zehaztu nahi izan ditugu. Adibi
dez: zerbitzuen eremuan sortzen diren
harremanak (bezero/erabiltzaileak),
administraziokoak (enplegatua/publi
koa) eta abar.

Edukien alorrak badu, ezbairik gabe,
gaien alorrarekin loturarik. Nivel Llin
dar-en ematen den hiztegia ingelesaren
atalasekoa baino askoz zabalagoa da,
besteak beste, gaien alorra zabaltzeak
hitzen eremua ere zabaldu beharra ze
karrelako. Bestalde, gaztelaniaren an
tzik handiena duten, eta ondorioz erra
zago asimilatzen diren, hitzak harnean
sartu ditugu. Kontutan hartu behar da,
izan ere, trebetasun minimo bat esku
ratzeak ez duela esan nahi oinarrizko
kontzeptuak adierazteko bi hitz baka
rrik jakitea, baizik eta horretarako bi
edo hiru hitz ditugunean, eta horietako
bi gaztelaníazkoaren antz-antzekoak,
bestea ere jakitea komeni dela, askotan
errazagoa ere izaten da eta. Funtzioen
zerrenda beste atalasetakoen oso antze
koa da. Funtzioak beharbada beste era
batean banatu genituen. Ez genuen
funtzioen deskribapen hutsa egin nahi,
eredu batzu erantsiz, beste zenbait ata
lasetan gertatzen den bezala. Mamitu
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behar den komunikazioko funtzioek es
katzen duten katalanaren oinarrizko
egiturak zehazki formulatzea lortu nahi
genuen.

Egoerak deskribatzeari dagokionean
ere, badu gure Nivel Llindar-ek bere
ezaugarri berezirik. Esate baterako, ez
diogu jaramon handirik egin Katalunia
ra datorren turistari edo noiz behinkako
bisitariaren egoerari. Familiartekoen
edo adiskideen arteko harremanetan
sortzen diren egoerak, ordea, oso ain
tzakotzat hartu ditugu. Izan bait daiteke
katalana ezkontza dela-ta edo ahaideak
edo lagunak direla-ta ikasi nahi duenik.
G.- «Hitzezko egintza» aipatu duzu;

zer daga hitz horren atzean?
E.- Kontzeptu horretan, hizkuntza

laritzaren alorrean, batez ere Chomsky
eta ondorengoenean, hitzegilearen «as
moak» inplikatzen duen guztia sartzen
da eta baita asmo hori komunikazioan
nola gauzatzen den ere. Ez da bakarrik
esaldiaren analisi formala egitea, ez.
Komunikazioan, esaldiaren osakin lin
guistikoez at, badira beste elementu
batzu ere, hizkuntzaz kanpokoak.

«Hitzezko egintza» ez da ia aipatu ere
egiten Threshold Level-en eta, nolanahi
ere, hizkuntz funtzioen kontzeptuaren
barman sartzen da. Baina beste atalase
batzutan azaltzen da, italianoarenean,
esate baterako. Frantsesarenean, be
rriz, «acte de parole» aipatzen da eta ez
funtzioak.

Hizkuntzako funtzioa kontzeptuak,
beharbada, asmo enuntziatiboa (hitze
gitearen beraren aurretik dagoena)
gehiegi azpimarratzen du. «Acte de pa
role»-k, ordea, biak hartzen ditu bere
harnean, asmoa eta egintza. Dena den,
terminologi arazo hauek ez dute aparte
ko esanahirik praktika mailan helbu
ruak deskribatzerakoan.
G.- Sakonago ezagutu nahiko genu

ke Nivel Llindar egituratzeko erabili du
zuen kategorizazioa.

E.- Nire ustez, gure kategoriak be
tikoak, klasikoak, izan dira. Honako
osakin hauek hartzen dira kontutan:

a) Egoeraren osakina. Egoera komu
nikatiboak baldintzatu edo markatzen
dituzten gorabeherez ari gara:

131

• Lekua edo eszenategia. «Bete,
mesedez» esateak ez luke berez inolako
zentzurik, hitz horiek, esate baterako,
gasolindegian esanak direla kontutan
hartzen ez bada. Gasolindegian hizke
tan aritzeak ematen die esanahia hitz
horiei; hau da, lekuak markatzen ditu.
Leku horretako solasgaia eguraldia ba
litz, lekuak ez lituzke hitzak markatuko,
eguraldiaz nonahí (etxean, trenean, ka
lean) hitzegin bait daiteke ..

• Solaskideen rolak. Ez da gauza
bera jendaurrean hitzegitea edota ha
rreman pertsonalago batean.

• Zein gaiez hitzegiten den.
• Beste zenbait alderdi askoz ere

emozionalagoak edo psikologiarekin
zerikusi handiagoa dutenak. Adibidez:
emozioak diskurtsoaren zernolakoa bal
dintza dezake elkarrizketan.

b) Hizkuntz funtzioak, hots, katalan
ikaslea hizkuntzaren aldetik egiteko
gauza izango dena aurrikusi eta hori mu
gatzea: baiezko eta ezezko esaldiak
egin, zerbait galdetu edo erantzuna
eman, emozioak adierazi edo zerbait
deskribatu. Horiek dira hizkuntz fun
tziotzat hartzen dugunaren eredu.

e) Nozioak. Komunikazioan erabil
tzen diren kontzeptuak sartzen dira atal
honetan. Hitzegileak erabiliko ditu hi
tzegiterakoan. Nozioen alorrean nozio
orokorrak izenekoak bereizten ditugu,
hau da, edozein komunikaziotan azal li
tezkeenak --eta benetan azaltzen dire
nak- solasaren gaiak zerikusirik ez
duelarik (denbora, kantitatea, zerbai
ten egilea, etab.) eta nozio espezifikoak
edo zehatzak, gai zehatzei dagozkienak
eta hitz bakar batez adieraz daitezkee
nak. «Giltzak mahai gainean utzi dizki
zut» esaten denean, oso kontzeptu zabal
eta orokorrak erabiltzen dira; hala nola,
orainaldia (aditzak adierazten duena),
nork eta nori egiten dion ekintza (zu eta
ni), kantitatearen kontzeptua (giltzak,
pluralean) edo «non» kontzeptua (gai
nean) eta, horiekin hatera, beste kon
tzeptu batzu askoz zehatzagoak
«mahai» eta «giltz», esate baterako,
gure esperientziak berehala alor jakin
batekin lotuko dituenak (gela bateko
gauzak, adibidez).
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e) Hizkuntz formak. Atal honen hel
burua hizkuntza bakoitzak zenbait fun
tzio edo nozio hizkuntz terminotan nola
mugatzen dituen deskribatzea litzateke.
Nolarebait esateko, «eskerrak ematea»
funtzioa hizkuntza guztietan dago, bai
na bakoitzean bere erara (ingelesez,
«thank you», frantsesez «rnerci» eta ka
talanez «gracies»). Kontzeptu bera era
diferenteetan adierazten da formaren
aldetik hizkuntzaz hizkuntza. Atalase
Maila egiterakoan aurrikus daitezkeen
funtzio eta nozioak berdinak edo antz
handikoak izan daitezke zenbait hiz
kuntzatan, baina hizkuntz formak, fun
tzio-nozio horiek emateko esponen
teak, aldatu egiten dira hizkuntza bate
tik bestera.
f) Trebetasun eta gaitasun mailak:

Atalase Mailak, alde batetik eta zaba
lean hartuta, mugatu egin beharko du
gai bakoitzean ikaslea zer egiteko gauza
izatea nahi dugun eta, gure ustez, zen
bateko gaitasuna, nolako ahoskera izan
go duen eta jariotasunaren onerako
ahoskeran zein neurritan amore eman
behar den. Begibistakoa da ikasleari ez
diogula eskatuko juxtu-juxtu berezko
hiztunak bezala ahoskatzea, baina gau
zak ulertzeko moduko ahoskera eskatu
beharko zaio gutxienez.

Laburbilduz, Atalase Mailak deskri
batu behar du zer hizkuntz funtzio be
tetzeko gauza izango diren ikasleak; ko
munikazio ekintza bakoitzeko zein
kontzeptu orokor eta espezifikoz balia
tu beharko duten; noiz, zer egoeratan
mamituko den komunikazioa eta komu
nikazioa hori gauza dadin behar diren
forma eta estrukturak.
G.- Gaurregun hizkuntzen irakas

kuntzarako testu askotan «elkarrizketa
funtzional» asko izaten da. Adibidez,
ikasleari esaten zaio: «Zu A zara, agur
ezazu B; eska iezaiozu mesede bat, kexa
zaitez mesedea ukatu dizulako». Hau
adierazi nahi al daAtalase Mailetan [un
tzio hitzarekin?

E.- Nolarebait esateko, bai. Zuk
esan didazun adibidea hizkuntz jokaera
baten deskribapena da. Eta ongi adie
razten du nola komunikazioko egintzak,
denik sinpleenak ere, portaera desber-
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dinak suposatzen dituen. Bestela esate
ko, komunikazioko egintza hainbat hiz
kuntz funtzioren katea da.

Badu bere garrantzia jokaerak, ikas
leak egiten jakin beharko duena, deskri
batzeak (agurtu, baieztu, ezeztu, ados
ez dagoela adierazi). Hizkuntz funtzioa
gauzatzerakoan hitzezko egintza batean
mamituko da. Kontzeptu abstraktoak
badira, ezadostasuna adieraztea, adibi
dez; baina era faktikoan azaltzen da eza
dostasuna eta, hitzegiten den unean,
hitzegiteko egintza ematen denean, gor
puzten da. Funtzioak izan dezake alda
ketarik gauzatzen den unean. Horixe da
gaizki ulertzen deneko kasua. Horixe da
nolarebait gaizki ulertzea: egin nahi ze
naren (funtzioaren) eta benetan egin de
naren arteko disfuntzioa.

G.-A talaseMailak talde desberdinei
begira egiten dira eta talde horien hiz
kuntz beharrei erantzun nahi diete. Nota
mugatu zenituzten zuek behar horiek?

E.- Lehenengoz eta behin, begien
bistakoa da oinarrizko komunikazioan
badela hizkuntza denetan ematen den
beharrik. Eskerrak ematea, norberaren
burua aurkeztea, barkamen eskatzea
edo eguraldiaz hitzegitea... hizkuntza
bat erabiltzen ikasi nahi duen edonork
ikasi beharko dituen gauzak dituzu. Bai
na egia da, halaber, hizkuntza bat ikasi
nahi duen talde batek behar jakin batzu
izan ditzakeela hizkuntzaren alorrean,
beste talde batek beste hizkuntza batean
ez dituenak. Ez da gauza bera ingelesa
hizkuntza horretan idatzitako liburuak
irakurtzeko ikastea edo, esate baterako,
eguneroko bizitzako gorabeheretan ba
liatzeko asmoz euskara ikastea.

Irakaskuntzako eskarmentua eta in
gurune sozialarekin eguneroko harre
manak lagun, gure kasuan ez da oro har
zaila Nivel Llindar zein talderentzat ta
xutua dagoen kontutan harturik -Ka
talunian bizi eta katalanez ez dakien
multzoa- helburuak deskribatzea. Ho
rixe izan zen gure abiapuntua hasiera
-hasieratik: esperientziak emandako
ezagutza intuitiboa; horrela, gure ustez
zeuden beharrak eta Atalase Mailak
ematen zituen erantzunak parekatzen
genituen elkarrekin. Eta zera ondoriotu
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genuen: beharrezkoa zela eduki batzu
gehiago zehaztea, beste batzu sartzea
eta hainbat ateratzea. Operatibotasuna
ren aldetik, ordea, bere-berean gera
tzen zen helburuak deskribatzeko ere
dua. Bestalde, Generalitateko Hizkuntz
Politikarako Zuzendaritza Orokorraren
bitartez inkesta bat egin zen Bartzelona
inguruko eskualde industrialean, hor
bizi bait da katalanez ez dakienjenderik
gehien, hizkuntza horren ikasleek hiz
kuntza horri buruz zituzten jarrerak,
beharrak eta erabilpen-itxaropenen be
rri izateko.

Ikaskuntz beharrak mugatzeko, Ri
chterich-ek ematen dituen arauei jarrai
ki egin zen inkesta eta, esan beharra
dago, inkestak eman zigun informa
zioak jada intuizioz genekiena indartu
besterik ez zuen egin: katalanaren era
bilpena normalizatzeari lagunduko dion
edozein ekinaldi onartua zela orohar,
integratu nahiaren poderioz gehienek
nabaritzen zutela katalana ikasteko
beharra eta behar hori nabarmenagoa
zela lanaren jirako esparruan, gizarteko
ingurune hurbilenean (bizilagunak, la
gun-taldeak, auzokideak, elkarteak,
etab.) eta zerbitzu publikoetan (denda,
taberna, eskola eta administrazio-zen
truak). Bada azpimarratu beharreko
beste zera bat ere; inkestarik gehienak
bat datoz katalanak iraungo duela edo
eguneroko bizitzaren alorrik gehienetan
zabaldu egingo dela pentsatzean eta,
horregatik, are beharragokoa dela hiz
kuntza hori ezagutzea.
G.- Dialektoren bat hobetsi al du

zue?
E.- Katalanak ez du agian euskarak

duen bezalako problemarik, oso argi
bait dago katalan literarioa zer denaren
kodifikazioa. Katalan kultoaren aldaera
dialektalak nolakoak diren badakigu.
Hala eta guztiz ere, beste edozein hiz
kuntzatan bezala, desberdintasun han
diak daude ahozko hizkeran. Guk pen
tsatu genuen, proiektuaren xedea kata
lanik ez zekitenentzat ikastaroetako
irizpideak finkatzea zenez gero, Bartze
lona inguruko eskualde industrialeko
dialektoa hobetsi behar genuela. Za
lantzak zalantza, Bartzelonako gune in-
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dustrialean egiten den hizkera estanda
rra, «central» deituriko dialektoa, isla
datzen du neurri batean Llindar-ek ,
nahiz eta hurrengo argitaraldietan beste
aldaera nagusienak ere kontutan hartu
ko diren (Balearretakoa, Valenciakoa,
Mendebaldekoa, Printzerrikoa, Rose
llonekoa eta Alkeresa).
G.- Lehen, duela urte batzu, idaz

menari dagozkion hizkuntz gaitasunak
gehiago estimatzen ziren ahozkoari da
gozkionak baino. Gaurregun, ordea, as
kotan behintzat, alderantzizko joera ari
da gailentzen, Zuek ahozkoa berresku
ratzeari eman diozue lehentasuna zeuen
proiektuan, horretarako molde kolokia
lak erabiliz, ezta?
E.-Bai. Funtsean hizkera kolokiala

izan dadin saiatu gara. Kaleko hizkera,
barbarismoak eta gehiegizko mordoilo
keriak kenduz, jakina, eta oso zuhur jo
katzen ahalegindu gara talde sozial ba
tzuren hizkera berezituegia dagoen ka
suetan. Hizkera kolokial amankomune
koa edo «estandarraren» bila egin ditu
gu ahaleginak. Alabaina, zenbaitetan ez
dugu arbuiatu zenbait errejistro formal
eta kultoxeago ere.

Azken bertsioan hori guztia kode
tzen saiatu gara, gure ustez hizkera kul
toagoa, adierazpen literarioari dagokio
na, molde zaharrak eta hizkuntzaren
edozein alorretan etengabe erabiltzen
direnak, ikurren bidez adieraziz.
G.- Hizkuntz esponenteen defini

zioak azaltzen du gehienbat hizkuntza
batek besteei buruz duen berezitasuna.
Nolakoa izan zen proiektuaren alar ho
rretan taldearen barne1untzionamen
dua?
E.-Lehenbizi bakarka lan egin ge

nuen «Atalase Maila» kontzeptuan
murgiltzeko. Gero alorrez alorreko la
netan hasi ginen. Lehenengo egoerak
izan ziren aztergai. Taldean finkatu ge
nituen zeintzu ziren item orokorrak eta
lana banatu genuen, item bakoitzaren
barruan esponenteak mugatzea lankide
bakoitzaren egitekoa zelarik. Lana as
kotan intuizio hutsez egiten genuen,
ikasleari zein egoeratan, girotan edo in
gurunetan ibiltzea egoki lekiokeen
pentsatuz. Nozio espezifikoei dagokie-
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nean, intuitiboki mugatu behar izan ge
nituen horiekin lotutako hizkuntz for
mak, horretarako ordura arte bildutako
hítz-zerrendak elkarrekin parekatuz.
Bagenuen parekatze lan horretan elimi
nazio-arau bat, amankomuneko ele
mentuak aukeratu nahi bait genituen.
Gero kontsulta-lana hasi zen. Hitz-ze
rrendak uzten genizkion bati eta besteri
eta iritziak jasotzen genituen zer ken
tzea edo gehitzea komeni zen. Hizkuntz
egiturei dagokienean, egitura orokor
bat proposatu genuen eta zehazten saia
tu ginen, ahalik eta esplizitoena izan ze
din. Egituraren formulazio hori, ahalik
eta orokorrena, zenbait adibideren bi
tartez zehazten zen gero, eta adibide
hauek azaltzen zuten nolarebait egitura
bakoitzak zenbaterainoko aukerak
ematen zituen (aldaera morfologikoez
ari naiz, estruktura baten harnean sar
ala ken daitezkeen elementuez).

Lan hau egin ondoren, beste Atalase
Mailetakoekin parekatu genuen. Gure
hizkuntz esponenteak beste atalaseetan
ere azaltzen zirela ikusteak segurantzia
ematen zigun, eta alderantziz gertatzen
zenean eztabaidatu egiten genuen.

Esan beharra dago, alabaina, lana ez
dela bukatu. Gure lana ikastaro jakin
batean lortu beharreko helburuen neu
rrikoa zen. Hau burutu da, eta orain ate
rako zela uste genuena eta benetan ate
ra dena parekatzen ari gara. Ohartu
gara guk pentsatutako esponente batzu
ez direla beharrezkoak kasu batzutan,
baina beste batzutan izan daitezkeela
beharrezkoak. Alderantziz, guk aurri
kusi ez genuen hainbat esponente ezin
besteko gertatzen dira. Ikusten denez,
amaigabeko prozesua da hori. Nire us
tez, «Atalase Maila» esatea baino ego
kiago da «Atalase Maila bat>>esatea,
beti egon daiteke eta helburu berberen
deskribapen zehatzagoa eta hobetua
goa.
G.- Europako Kontseiluarekin harre
manik izan duzue zeuen !anean?

E.- Bai, jakina. Harreman institu
zionalak Generalitatearen (Kultura Sai
laren) eta Europako Kontseiluko Kul
tur Elkarlanerako Kontseiluaren artean
mamitu dira eta, horien bitartez, gu
Trim jaunarekin aritu gara lanean; be-:
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rak jarraitu bait dio hurbiletik gure ihar
duerari. Horri zor zaizkio, zalantzarik
gabe, hainbat aldaketa eta zenbait gau
za gero birlandu beharrean egotea.
G.- Zernolako eragina izango du

edo izan dezake zuek egindako katala
naren definizio edo razionalizazioak
hizkuntza horren irakaskuntzan?

E.- Gurekiko, erabateko aldaketa
esan nahi du ikas/irakaskuntzan eta, ba
tez ere, gauza askoren jakinaren gai
nean egotea. Hizkuntza ikastea ez da
hitzak eta gramatikako arauak buruz
ikastea edo hainbat forma norberega
natzea (aditz-jokoa menderatzea, boka
bulario aberatsa ... ), baizik eta eragin
kortasunez komunikatzeko gai izatera
iristea. Xede horren atzetik egin ditugu
ahalegin guztiak. Uste dugu hizkuntza
ikastea ez dela hizkuntz eduki batzu eza
gutzera bideratu behar (formula kimi
koekin eta bezala), baizik eta hizkuntza
ren benetako erabilerara: gizarte jakin
batean komunikatu eta bizi ahal izateko
behar dena ikastera. lkaskuntzari dago
kionean, ez daga guztia irakaslearen,
«adituaren», eskuetan, ez; ikasleak ba
ditu ikasteko bere baliabideak, ikas
kuntza autonomoago egiteko, berez
ikasteko modukoak, eta horiek susper
tzen jakin behar da. Era berean, badu
bere garrantzia ikasleak behar duen eta
komeni zaion zerbait ikasten ari dela
ikusteak. lkaslearengan ardaztu behar
da behin betirako ikaskuntza eta ez
pentsatu irakaslea zientzia «infuscaren»
jabe denik eta horren egitekoa «ezagu
penak ematea» denik.
G.- Nondik nora zebilen katalana

ren irakaskuntza zuek zeuen proiektua
martxan jarri aurretik?

E.- Zebilen eta dabil oraindik ere
maiz aski. Arazo politiko ezagunak zire
la medio, isilpean garatu zen urte as
koan zehar. Horren ondorioz edo irau
pen-espirítua sortu zen hedapenarena
edo normalizazioarena baino areago.
Hori izango zen agian orduan egin zite
keen gauza bakarra. Baina horren bidez
eta borondaterik onenarekin zenbait
«tik» zabaldu zen. Katalana irakasteko
sistemak arau gramatikalak ortografian
betetzean eta erdalkeriak garbitzean
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bait zuen ia oinarri bakarra. Aldaketa
politikoa etortzearekin hatera egoera
normaltzean pentsatu beharra zegoen,
horretarako behar ziren tresnak erabi
liz, garbi bait daga egoera politikoa al
datze soilak ez duela katalana ikasteko
zaletasuna suspertuko.

Material dezente prestatua zen, kata
landunak alfabetatzeko batipat. Ez da
esan nahi katalanez egiten ez zutenen
arazoa ahaztuta zegoenik, baina arazo
hau askotxo uzten zen boluntarismoa
ren baitan. Honek bakoitzari (ikasleei
eta irakasleei) zerizkion bezala molda
tzea ekarri zuen. Baina nabarmena zen
metodologiarik eza. Edonork eta ba
koitzak berekasa ateratzen zituen mate
rialak hauetako batzu garai hartarako
eta egoera hartarako egokiak ziren, bai
na ez zegoen koordinaziorik. Ez dut
uste sakabanatze eta elkarrekiko lotura
rik ez hau uka daitekeenik.

Bestalde, metodo ohizkoetan arau
gramatikalak asko azpimarratzen ziren.
Aurreratuenak, beharbada, zuzeneko
metodoak eta interesguneak baliatzera
iritsiak ziren, edo zuzeneko metodoak
eta interesguneak alde batetik eta egitu
ren tratamendua bestetik elkarri lotzen
saiatu ziren. Fonetikari ere bere garran
tzia aitortzen zitzaion. Ildo metodologi
koak nahastu egiten ziren, egiten zena
ren konszientzia handirik gabe batzu
tan. Hemendik piska bat eta handik bes
te piska bat hartzen zen. Ahal zuenak
ahal zuena moldatzen zuen eta metodo
logiaren alorrean eskarmenturik zuena
horretaz baliatzen saiatzen zen.

Harrokeria litzateke nire aldetik Ni
vel Llindar bat moldatu dugulako egoe
ta erabat aldatu dela esatea. Ez. Baina
uste dut katalana bigarren hizkuntza lez
irakasteko moduak normaldu eta egitu
ratzeko lehen pausuak eman direla, bes
te edozein hizkuntza modernotan ema
ten diren parametroen heinekoak.
G.- Mundu honetan ez da inoiz si

nesgogorrik falta, beti izango da, meto
doak metodo, ikastea dela garrantzia
duena...

E.- Bai, halaxe da. Hori egia da
alde batetik. Baina bide batzu beti dira
beste batzu baino motzago eta erosoa
goak.

135

Betidanik aritu izan da jendea hiz
kuntzak ikasten. Hizkuntzak desberdi
nak dira bi lehenbiziko herri diferenteak
sortu ziren une beretik. Nik dakidan,
gaizki jakin ere, Frantses pizarra Perrier
metodoari esker ikasi nuen, itzulpenak
eta eginez -beste batzu primeran ikasi
zuten-. Metodo horiek apaiz kutsu
handikoak ziren, hizkuntzak ikasteko
era gogorrak; eta, hala eta guztiz ere,
emaitza bikainak izan zituzten. Egiaren
aurka legoke garai haietan dena txarra
zela liokeena. Baina ziur nago bide ba
tzu besteak baino erosoagoak eta erraza
goak direla. Erromarajoan behar duzu,
bai, baina ahalik biderik motzen eta ero
.soenetik eta ahalik eta jende gehien hel
dadila (ez litzateke zuzena izango lan
hau «azkarren» eskuetan bakarrik ego
tea).

Agian zorakeria bat esatea izango da,
baina badu bere garrantzía, beti izaten
bait dira gauzak gaizki ulertzen dituzten
horietakoak: Nivel Llindar ez da pro
grama, ez da metodoa ezta ere araudia;
marko orokorra da, iritsi behar diren
helburuen deskribapena. Llindar-ek ko
munikazio-gaitasunaren maila bat ezar
tzea besterik ez du egiten, mailarik apa
lena, baina orokorra, eguneroko bizi
tzako gorabeheretan edozein hizkun
tzatan ezinbestekoa den hura; eta gu
txiengo hori alda daiteke publikoaren,
interesen, hartzaile taldearen eta astía
ren arabera.
G.- Lindar-en gaia bukatzeko, zen

bat denbora eraman zizuten hori buru
tzeak?

E.- Beno, bazen urtebete lan horre
tan hasiak ginela, aldizka bada ere,
hots, lan jarrairik gabe. Proiektua bera,
katalunieraren multimediazko proiek
tua, 1983ko otsailean hasi zen. Orduan
bildu ginen lehenengo aldiz taldeko guz
tiak lanaren martxa prestatzera. Lehe
nengo bertsioa lauren bat hilabetean bu
katu genuen.

Ikastaro honen bukaeran berriro
ekin diogu mailaren analisiari eta bete
-betean ari gara birlantzen. Bestalde,
maila ertaina (Waystage) ere mugatu
dugu; guk «preliminar» deitzen diogu.
Katalana egoera jakin batzutan erabil-
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tzeko behar diren gaitasun eta ezagutzei
dagokiena da maila hau, baina ez da
oraindik «Llindar» deitua izateko be
zain zabala.
G.- «Llindar» bukatu zenutenean

«Digui, digui ... »ri ekin zenioten, ezta?
E.- Bai, «Digui, digui. ..» ere

proiektu beraren beste atal bat zen.
Proiektuaren esleipenean argi adieraz
ten zen lehen pausua «Llindar» egitea
izango zela eta gero bi mailatako ikasta
ro multimedia bat antolatu beharko
zela.
G.- Zein bestek, zuetaz aparte, hartú

du esku «Digui, digui ... » antolatzera
koan?

E.-Taldea ia berbera izan da. Baina
gurekin aritu dira:

- idazle eta telebistako gidoigile bat,
Josep M. Benet i Jornet;

- publizitatearen eta zinearen alorre
tik etorritako gidoigile bat, Joan Potau;

- Eduard Delgado, irratiko gidoiak
bere gain izan bait ditu;

- grafista bat (Javier Aceytuno); ho
nek banatzen eta atalka moldatzen zi
tuen unitateak, guk edukiak mugatu on
doren; zenbaitetan zentsore-lana ere
egin zuen, unitate edo orrialderen bat
edo beste alda eraziz, zauliagoa eta
zehatzagoa izan zedin.

Ondoren argibideak ematen ziren,
marrazkilari-talde batek eta argazkila
riak unitate bakoitzeko marrazkiak egin
zitzaten.
G.- Eta zer zegokizuen zuei, esleipe

na zenutenei?
E.- Idatzitako material guztia pres

tatzea, hau da, ikaslearentzat liburuak,
liburu horien osagarri diren ariketa-li
buruak, autoikaslearentzat gida eta ira
kaslearen liburua. Bestalde, gure egite
koa zen T.B.rako eta irratirako behar
ziren argibideak ematea eta T.B.k
behar zituen gidoiak (gidoigile profesio
nalekin batera) eta kasetetako ariketak
idaztea ere.

Baina besterik ere egin behar izan
dugu, kontratuak eskatzen ez zuen
arren. Telebistako programak eta irrati
ko grabazioak bideo-enpresa baten (Vi
deo Sport) ardurapean zeuden, baina in
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situ egon behar genuen horien lana
behatzen, batez ere lehen mailan (hau
bait zen problemarik gehien zekarkee
na). Gure ustez, bazuen garrantzia, ha
siera batean behinik, bideoak egingo zi
tuen enpresarekin batean lanean ari
tzeak. Horrela lana handiagotu bazaigu
ere, onuragarri izan zen emaitzak lor
tzeko, bai guretzat eta baita haientzat
ere. Horrela izan genuen telebistaren
eta komunikabideen mekanismoak ho
beto ezagutzeko parada eta horietako
langileek ikastaro didaktikoaren helbu
ru eta zernolako orokorrak ezagutu zi
tuzten; eta guzti hori beharrezkoa zen,
ez bait genuen horrelako programatan
eskarmenturik.
G.- Nolako dinamika antolatu zenu

ten lanerako?

E.- Gaiz gai banatu genituen Jan
alorrak, planifikazio-taula bat edo ....~..pi
nez (beti ere Nivel Llindar-en deskribá
penetatik abiatuz, hau bi mailatan landu
nahi bait g;eI1uef1)·Gai bakoitzeko hiz
kuntz ereduak eta helburu batzu muza
tu genituen, unitateetan ,banatuz (hlru
unitate gaiko) birziklatzeko. Hortik au
rrera Maria Elenak, Rosak eta Martak
beren gain hartu zuten bakoitzak bere
gaia eta liburuko unitate didaktikoak
egin zituzten. Unitateak bukatutakoan
taldera eramaten genituen, eta han az
tertu eta behar ziren aldaketak egiten
genizkien. Taldeak unitate didaktikoa
ontzat ematen zuenean, aholkulariei bi
daltzen zitzaien (metodologilariari, hiz
kuntzalariari eta soziolinguistari), azter
zezaten. Horien oharrakjaso eta hamar
bat unitateko zikloak bukatu ondoren,
berriro ikertzen genituen eta gure ustez
behar ziren zuzenketak egiten.

Nik, neure aldetik, bideoko gidoiak
bukatzen nituen unitate bakoitzeko
edukiekin eta telebistarako egoki zitez
keen zatiekin, taldearen idarokizunak
kontutan hartuz. Joan Potauren eginki
zun zen edukiarekin zerikusia zuten
gag-ak idaztea. Eduki horiek berak
ematen zitzaizkion zuzenduta Josep M.
Benet i Jornet-i, sail poliziakoaren gi
doiak (hau ere bai bait zuen programak)
egin zitzan.
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G.- Gaiak erreziklatzea aitatu duzu,
no/a egiten duzue hori zehatz-mehatz?

E.:_ Honelaxe banatu ditugu lehen
mailan:

1-9unitateak, 10.a birpasarako;
11-19unitateak, 20.a birpasarako;
21-29unitateak, 30.a bispasarako;
Zikloa, beraz, hamar unitatekoa da.

Horrela, adibidez, 1, 11, eta 21. unita
teen ardatza bat bera izango da, baina
hizkuntz maila desberdina, hizkuntz es
ponenteak beste batzu eta funtzioak ere
bai. Esate baterako, 3, 13, eta 23. unita
teen ardatza lekuak eta lekutzea da. Hi
rugarren unitatean bere helbidea erna
teko eta zenbait gauza non dagoen adie
razteko gutxiengo puntuak ikasten ditu
ikasleak. Hamairugarrenean lekuren
batera joateko argibideak ematen dira;
hizkuntz egiturak konplexuagoak dira
(agintekera, adibidez). Hogeita hiruga
rrenean etxearekin zerikusi handiagoa
duten aspektuak dira ikasgai (esparru
bateko gauzak lekutu, gauzak non jarri
behar diren adierazi). Ikusten duzunez,
gai baten barruan hainbat alderdi lan
tzen da unitatez unitate (funtzioak, edu
kiak, egoerak eta hizkuntz esponen
teak).

Beste era batean mamitzen dira «Di
gui, digui. ..»ren bigarren mailan egitu
rak eta birpasa. Lehenengoa hiru ziklo
tan bezala, hau bitan bakarrik banatu
genuen. Hiru unitatetan garatzen da gai
bakoitza. Horrela, esate baterako, 1, 2
eta 3. unitateetan gai bera lantzen da.
Hurrengo 15 unitateetan lehenengo zi-
.kloko gaien birpasa egiten da.

G.- Nolako egitura dute telebistako
programek?

E.- Unitate didaktikoak telebistako
programa bezala emateko moduan dau
de pentsatuak. Horrela, nolarebait esa
teko, ez da behar katalana ikasteko
gogo berezirik programari jarraitzeko.
Horregatik saiatu gara programa atsegi
nak egiten. Programa, batez ere lehen
mailan, zera hauen inguruan moldatuta
dago:

- Kalean hartutako gertaera beneta
koa, edo etxe-barru egiazkoan, inoiz ez
estudioan egina. Gehienetan aktoreak
ez dira profesionalak. Eszena horren
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ondoren -klasea ematerakoan unita
tean landuko den gaiaren aurkezpentzat
jo daiteke- datoz gainerakoak.

- Tituluak (unitatearen titulua, pro
gramaren ikuspegi orokorra emateko,
eta azpititulu bat, helburuak zeintzu di
ren adierazten duena).

- Aurkezleak programa zertaz izan
go den azaltzen du eta teleikuslea unita
tean lantzen diren hizkuntz puntuetako
ren bat azpimarratzen duen sketch-en
batean sartzen du. Antzekoak izaten
dira beti; aktore berek egiten dituzte
pertsonaia desberdinen paperak,
sketch-ak estudioan hartuak dira, oso
dekoratu sinpleekin, egoera estereoti
patu samarretan, esaten duten guztia
nabarmenago gera dadin (une horretan
lehentasuna duten hitzak, egiturak,
funtzioak).

Sketch-aren ondoren -batzutan
izango du gero jarraipena-ikusten dira
pantailan gainidatzirik eta berriro akto
reen ahotan azpimarratu nahi diren
esaldiak.

Modulo hau osatzeko, lehen aurkez
tu diren esaldiak berak ematen dira os
tera benetako bizitzako eszenen bitar
tez. Batzutan moduloa umorezko beste
«gag» batzurekin osatzen da, barre era
ginaz lehengo egiturak, esaldiak edota
hitzak errepikatuz.

Hau guzti hau dateke, beraz, modu
loa. Lehenengo zikloan unitate guztie
tan ematen da, birritan oro har; baina
batzutan, batez ere lehenengoetan, hiru
aldiz ere errepikatzen da, sketch motz
-rnotzen bidez. Moduloen artean aurkez
lea azaltzen da, programa zuzenduz.
Une hau hamarren bat minututakoa da.
Gero sail poliziakoa dator, bost bat mi
nutu irauten duena, aurreko hamar mi
nutuetan aurkeztu diren eduki nagusiak
bilduz.

Eta, azkenik, agurra, aurkezlearen
gain.

Bigarren mailan (31-60 unitateetan)
aldatu egin dugu apur bat egitura hau.
Horietan ere benetako egoera batekin
ematen zaio programad hasiera; gero ti
tuluak eta aurkezlea azalduko dira. Bai
na sketch-ak luzeagoak dira eta zenbai
tetan testua ere ematen dugu gainidatzi
ta. Bigarren zatian, sail poliziakoaren
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ordez, komediazko sail bat izaten da
zazpi edo zortzi minutuz, poliziakoek
baino egoera askoz benetazkoagoak eta
egunerokoagoak ematen dituena, poli
ziakoak gehiago ibiltzen bait dira fik
zioaren eremuan. Kapitulu bakoitzaren
amaieran lehen ikusitako eszenetara
itzultzen da, gainean testua idatziz. Hau
ez zen lehen mailako sailean egiten, en
tzunaren ulermena bait zen han helburu
nagusia eta, bestalde, ikasleek komiki
-liburua zuten eskuetan esaldi, hitz eta
abar garrantzitsuenak biltzen zituena.
G.- Zenbat irauten du gutxi gora

behera telebistako emanaldiak?
E.- Hamabostetik hogeiren bat mi

nututara. Oker ez banago, hemezortzi
minutukoa da luzeena.
G.- Zergatik eman diozue egitura

hori programari? Edo, beste era hatera
esanda, zertarako zati edo atalbakoitza?

E.-Programako lehenengo elemen
tuak unitatearen gaia zedarritzeko dira.
Hizkuntz aurkezpeneko sketch eskema
tikoa nahi den elementuak azpimarratu
ko dituzten komunikazioko egoerak es
kaintzeko da. Une horietan teleikusleari
arre ta galeraz diezaiokeen soberako ele
menturik gabe ematen da hizkuntza. So
berako elementua diodanean, hizkun
tzatik nahi dúgun hura bakarrik aukera
tzen dugula esan nahi dut. Jakina hori ez
dela beti horrela gertatzen; kontuan
edukitzekoa da jadanik baduela ikas
leak ulermen maila bat. Horregatik gai
nidazketa gauzak azpimarratu eta aten
tzioa emateko bidea da, oso tresna ego
kia klasean programari jarraitzen dion
ikusleak edo ikasleak errepikak egin
izan ahal ditzan. Beste batzutan gaini
dazketa akuilamendu izango da ikasleak
ahoz esaldiren bat egin dezan; horrela
ariketa ez da irakurketa hutsean gera
tzen. Adibidez, pantailan infinitiboren
bat ager daiteke gainidatzita; ikasleak
esaldi batean erabili beharko du, baina
forma pertsonaletan.

Ikasi duten haren eredua eskaintzeko
ematen dira hurren benetako eszenak.
Eta orain bai, orain ulermenari oztopo
rik jar diezaiokeen soberako elementu
rik ere sartzen da (hizkuntzaren zein
egoeraren aldetikoak): inguruko zarata,
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solaskideak lehenengo atalean baino az
karrago hitzegitea ... Garbitasuna galt
zen da apur bat, baina emanaldia errea
listagoa da.

Gag-en helburua, gure ustez zailen
edo garrantzitsuen diren egitura edo
esaldiak azpimarratzea da. Dibertitzeko
moduan ematen dira gag-ok, ikuslea ez
aspertzeko eta errepika beti berdina
izan ez dadin.

Telesailak helburu guztiak berrikutu
eta beste egoera batzutan (fikziokoak,
gure kasuan) ematearen xedea ahozko
ulermena suspertzea da. Xede linguisti
koaz aparte helburu pedagogikoa ere
badu: arreta bizkortzea eta, ondorioz,
ikaslea bereganatzea. Katalanen esaera
hura betetzea da helburua «guardar una
poma pera la set» (sagar bat gordetzea
egarria denerako), hots, ikaslea gero zer
gertatuko den jakiteko minarekin utzi.

G.- Zer lotura daga telebistako pro
gramaren eta ikaslearen liburuaren ar
tean?

E.- Lau bat elkarrizketa nahi geni
tuen liburuan unitate bakoitzeko. Elka
rrizketa horiek hainbat egokipen egite
ko erakoak zirenean (testuarekin bat
etorri, luzatu ... ) telebistako gidoiaren
zati egiten genituen. Nolanahi ere, pare
bat minututako jokoa ematen zuten pro
grama bakoitzean, eta honek 15minutu
iraun behar zuen. Horregatik, beste
sketch batzu asmatu eta intrigazko gi
doiak asmatu behar izan genituen. Uni
tate bakoitzeko komiki-orrialde bat
ematen dugu, telesaileko kapitulu bat
laburtzen duena. «Ariketek» eta bideo
-programek hizkuntz eduki berberak
lantzen dituzte eta ez dago beste lotura
rik horien artean. Ariketen eta material
didaktikoaren (bereziki kaseten) ar
tean, ordea, oso lotura estua dago, es
kaintzen den ariketa askok kaseteak
erabiltzea eskatzen bait du (ariketa es
trukturalak, ahozkoaren ulermenera
koak eta ahozkera-ariketak).

G.- Orain arte telebistako progra
mez mintzatu gara batipat, baina zeintzu
dira «Digui, digui... » multimediazko
programa osatzen duten materialak?
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E.- Bideo-zintak, telebistako pro
gramak dituztenak.

- Testu-liburua honako osakin haue
kin:

• lau bat elkarrizketa telebistan
azaltzen direnak edota zintetan datozte
nak;

• egituren ariketak, testuingururik
gabe;

• egituren ariketak, beren testuin
gururarekin;

• orrialde bat irakurmen, idazmen
eta ulermen-ariketak dituena;

• bapateko esaldiak egiteko orrial
deak;

• komikiak;
• unitatearen laburbilduma.

Liburua klasera joango den ikasleak
zein autodidaktak (argibideak dakar
tzan eskulibururen laguntzarekin, jaki
na) erabiltzeko moduan antolatuta
dago.

- Ariketa-liburua (ariketa idatziak,
errepika-ariketa ahozkoak ... )

- Zintek liburuak eskaintzen duen
elkarrizketa bera dakarte, baina han ez
bezala hauetan osorik dator, hau da, te
lebistan bezala. Elkarrizketa hauetan
beti molde berari jarraitzen diogu:

• lehenbizi elkarrizketa osorik en
tzuten da,

• gero ulermen orokorraren ariketa
dator,

• ondoren egituren ariketa prakti
koa,

• azkenik, entzumen-ariketa, zinta
beste era hatera entzunez.

- Irakaslearen liburua. Hizkuntz se
kuentziari ahalik eta etekinik oparoena
ateratzeko arauak ematen ditu. Eta gau
za bera autoikaslearen gidak ere. Sola
mente, bigarren mailan, gauzak ahalik
eta gehien sinpletu nahian, ez dugu au
toikaslearen eskulibururik argitaratu.
Klasera jaoten diren ikasleentzako libu
ruan sartu ditugu behar diren argibi-
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deak. Zerbait antzeko egin dugu irakas
learen liburuarekin ere.
G.- Nolako eragina izan dute «Di

gui, digui... »moldatzerakoan bestemul
timediek?

E.- «Followme» multimedia araka
tu dugu hurbilenetik. Hala ere, uste dut
«Digui, digui...»k alde nabarmenak di
tuela, alorrak mugatzerakoan, edukiak,
alor bakoitzeko helburuak eta baita
funtzioak berak definitzekoan ere. Ba
dira alor tematiko batzu nahi eta ez ber
dinak izango direnak, ia-ia unibertsalak
bait dira, adibidez, norberari buruzko
informazioa lortzea/ematea. Baina beste
batzu, lanaren aforra, esaterako, ez da
azaltzen «Follow me»-n. Guretzat, or
dea, alor tematikoa da hori ere. «Follow
me»-k, esate baterako, bitan errepika
tzen ditu lekuei buruzko gaiak. Guk
behin bakarrean eman ditugu. Beste
unitate batzu «Follow me--koekin zeri
kusirik ez duten alderdiak lantzen dituz
te. Nik esango nuke edukiak erabat al
datzen direla. Katalanentzat bigarren
mailakoa da «Follow me»-ren zenbait
alderdi, eta alderantziz.
G.-Pozik al zaudete lanarekin?
E.- Bai, zalantzarik gabe. Prozesu

luzea izan da eta ez da agian elkarrizketa
honetan oso garbi azaltzen. Oso inpre
sio onak ari gara jasotzen eta orain lehen
ez bezala ematen dira klaseak. Irakas
leak badu non aukeratu eta ikaslea pozi
kago dago. Azkar ohartzen zara horre
lako zerbaiten beharra dagoela.
G.-Eskerrik asko, loan.
Horrentantxe uzten dugu 1984eko

urrian martxan jarri zen proiektuaren
egileetako batekin elkarrizketa. Gure
ustez, izan dugu proiektu hori hobeto
ezagutzeko abagadunea. Uzta ugaria
eman dezala opa diogu aldizkari honen
orrietatik. Geure aldetik beste baterako
utzi dugu «Digui, digui...»-k sortu duen
dinamika eta emaitzak aztertzea.
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