
J.-D. Gendron eta
W. Mackey-rekin
elkarrizketa

Canadako pentsalariek badute axalez
halako atsegintasun bat edukazio onez
ko gogortasun apurtxo batekin nahas
turik. Horrelako bi pertsonekin hitze
gitekoak gara. Beren Herria txiki iza
tearen korapilo eta nolakotasunak (Que
bec herrialdea, lurrez agitz zabala izan
arren, 400 milioe anglofonoz inguratu
rik dago) beren mugaz harantz ezagun
izan daitezela nahi lukete. Baina bel
durti xamar azaltzen dira harremanetan.
Gehiegizko berriketari lekurik ez diote
eman nahi.

C.I.R.B.ko (Centre International de
Recherches sur le Bilinguisme) areto ba
tetan gaude. Etxe handi hau lehen
apaiztegi zen; izan ere, orduan etxe
handiak behar ziren hainbeste apaizgai
bizi zitezen; gaurregun etxe txikiagotan
ere erraz kabitzen direla-ta, Quebec-eko
Eliza Katolikoak Laval Unibertsitateari
utzi dio aipaturiko ikertzaileen egoi
tzetarako. Han dituzte, beraz, bule
goak.

Gaurregun Jean-Denis Gendron da
zuzendari eta William Mackey izan zen
eraikitzaile. Biak dira izen handiko ja
kinduria alorrean. ·

Hona, Canadan ohitura denez, kafea
hartuz, egindako elkarrizketa.

ZuTABE:Gure lehenengo galdera oso
zabala duzue. Izan ere, ikuspegi poli-

tiko, sozial eta kultural baten neurri
takoak ditu mugak. Quebec-ek izuga
rrizko ahaleginean dihardu herrialde
osoa frantsesten. Hori lortzeko itxaro
penik bai al duzue? Zer pauso eman
beharko dira?

}EAN-DENISGENDRON:Bai, galdera
hori oso zabala da, dudarik gabe. His
toriaren azkeneko sustraietara jo be
harko genuke gizaldi askotako denbora
luzean zehar gertatu diren gora-beherak
aztertzeko. Hasi historiaren ikuspegitik
eta frantsestea lortzearen eskabideak
ikusi beharko genituzke.

WrLLIAMMACKEY:Zalantzarik ga
be, problema hau gizarte-maila guztiei
dagokienetakoa da. Kultura, afektibita
te, politika-alorrak ukitzen ditu eta hau
dena barru-barruko eta bere-berea du
gizonak. Gure elkarrizketa gehiegi za
bal ez dadin, komeniko litzateke Que
bec probintzia frantsesteko egiten ari
garen pausoetara mugatzea. Hítz batez:
101 legearen, hau da «Charre de la
langue francaisesra íristeko egin ditu
gun ekíntzak azaltzea, eta baita ere lege
horrek dakartzan gízarte-esparruko era
ginak aipatzea.

J.-D. G.: Horrela da. Arbasoen hiz
kuntzaganako maitasuna, abertzaletasu
na eta beste zenbait faktore afektibo
alde hatera uzteke, onuragarri da, nos-
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ki, hizkuntzari buruzko lege-egoera az
tertzea, beste ekintza asko egin ahal
izango bait dira horretan finkaturik.

ZuTABE: Ongi da. Ondo iruditzen
bazaizue, has gaitezen Canadako sozio
logilariek «Hizkuntz arazoa» deitzen
dioten txostenaren ingurunea deskriba
tuz.

J.-D. G.: Lehen aldira jo beharko du
gu: Espainiar, Portugaldar eta Frantzia
rren kolonizatze indartsuaren arabera,
1608an beren mende hartu zuten Fran
tziarrek Quebec-eko lurraldea, eta in
glesek, berriz, hego-sortaldea: Ontario.
Baina inglesek Canada osoaren nagusita
suna nahi, eta Quebec-eko lurraldeetan
sartu ziren indarrez. 1757an, Abraham
Zelaietako borroka irabazi ondoren,
Quebec, lehen frankofono zena, beren
mende hartzen dute bai politika aldetik
eta bai hizkuntz aldetik.
l791ean eraikitzen da lehenengo Par

lamentua eta Canada bi herrialdetan
banatzen dute: Canada Garaia (Quebec)
eta Canada Behea (Ontario). Elebitasu
na legeztatu zen, baina 1837ko frantzia
rren matxinadaren ondorioz, 1842an bi
herrialdeen bateratzea dakarren ituna
izenpetzen da, eta ingelesa hizkuntza
bakartzat ezartzen, Bost urte geroago
frantsesa hizkuntza ofizial bezala onartu
zuten, eta 1847ko Konstituzioak, gaur
ko Canada Estatu federatu bihurtzen
duenean, honela dio (133 Art.): «Bai
Gobernu Federaleko eta bai Quebec
Herrialdeko Gobernuko erakunde ·guz
tietan frantsesa eta ingelesa hizkuntza
ofizialak izango dira bai Parlamentuan
eta bai justizia Gorteetan ere».

W. M.: Lege honek 1960 arte iraun
zuen indarrean, Hamaika zuzengabeke
ria egin da horren izenean lehen fran
tsesaz egiten zen lurraldeetan.
1.-Eskoletako injustizíak, pixkan

pixkan hezkuntza ingelesa ezarri bait
zitzaien, batez ere Quebec-era etorrita
ko kanpotarrei.
2.-Laneko hizkuntz mailan, ia dena

ingelesez egiten bait zen. Hain handia
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zen Estatu Batuetako hurbiltasunak
zuen eragina.

3 .-Administrazioko hizkuntz zuzen
gabekeriak; ia dena ingelesez egiten
zen, nahiz eta funtzionariak frankofo
noak izan.

Honek guztiak herriari min ematen
zion eta borroka ugari eta oso gogorrak
izan ziren kaleetan. Gobernuak, kezka
turik bait zegoen, «Commission d'en
quétte» eratu zuen frantsesaren Que
bec-eko egoera azter zezan.

ZuTABE:Nahiko harrigarri da zuek
dena hitzeginez eta batzordeak sortuz
konpontzen duzuela, baita afektibitate
eta politikarekin zerikusi galanta duten
arazoak ere.

W. M.: Bai, legegintza aldetik, nola
bait ere ingelesen harikoak gara. Zati
keta hatera iritsi aurretik, hitzegin egi
ten da, eztabaidatu, aztertu, eta ia be
ti aurkitu ohi da irtenbideren bat. Eze
zaguna izango zaizue agian gure lege
gintzan hain garrantzitsua den «Cornmi
ssion d'enquétte» hori. Hona zer den
gutxi gora-behera:

Herrialdeekin zerikusi handia duten
gaiak ezin uki daitezke, arazoaren ingu
ru soziologikoa osero eta sakonean eza
gutu gabe. Horregatik Gobernuak ezin
menderatu duen horrelako problemarik
eskuartean duenean, ikerketa-talde bat
sortzen du. Arazoa dagokien indar guz
tiei dei egiten die sakonki azter deza
ten.

ZuTABE:Eta norainoko indarra dute
txosten horiek erabakiak hattzerakoan?
W. M.: Bai, horra gure sistemaren

beste berezitasun bat: «in dar morala
ren» balioa. Batzordeak, txostena buka
tzen duenean, zenbait ondore eta «go
mendio» adierazten du. Ez dute gehia
go gabe lege-indarrik, baina emandako
gomendioek Gobernua haien edukiari
bide ematera bultzatzen dute.

ZuTABE: Azter dezagun, bada, ba
tzorde horren lana. Zu, Jean Denis
Gendron, zuzendari izan zinenez gero,
inor baino egokiago zara horren berri
emateko. Zer metodo erabili zenuten?
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J.-D. G.: Batzordeak hartu zuen
agindua hauxe izan zen: iker zezala
Quebec-eko frantsesaren egoera. Lanak
lau urte iraun zuen, lehenbizi batean
uste genuen baino bi urte gehiago, ara
zoa oso zabala eta nahastua bait zen;
baina, denek diotenez, ez zen alferrika
ko lana izan. Sei pertsona ginen ikerke
taren arduradun eta hauek beste zenbait
talderen lana koordinatu zuten: soziolo
gilari, estatistikako eta informatikako
tekniko, etab. Bost epetan egin genuen
lan osoa. Lehenengoa batzordea antola
tzea izan zen eta lana martxan jartzea.
Bigarrena, inkesta, batzar, lantegietako
ikustaldi eta abarren bidez datuak bil
tzea. . . Hirugarren eta laugarrena txos
tenean azaldu behar zuten eran datuak
sailkatu eta sistematzea; eta boskarre
na, txostena bera idaztea. Guzti hau,
lehen esan dizuedanez, 68ko abendutik
72ko abendura bitartean.

ZuTABE: Quebec-eko frantsesaren
egoerari buruzko txostena, Raport Gen
dron izenez ezaguna bait da, hiru tomo
koa da; 400, 500 eta 600 orrialde di
tuzte. Labur-labur zein da bakoitzaren
edukia?

J.-D. G.: Bai, laburtu egin beharko
dugu ...

Lehenengo tomoak, «Laneko hizkun
tza» deritzaionak, frantsesaren erabile
raren bi alderdi aztertzen ditu:

1.-Frantsesaren erabilera laneko
ekintzetan (langileriaren azterketa, la
neko harremanak, agintarien hizkuntza,
makinetako oharrak, etab ... ).

2 .-Kontsumo-ekintzetako frantsesa
ren erabilera (negozioetako hizkuntza,
publizitatekoa, agintaritzarena, eskole
takoa, auzitegietakoa, administraziokoa,
komunikabideetakoa, etab ... ).

Bigarren tomoak, «Hizkuntz eskubi
deak», inkesta egin zeneko lege aldetí
kako egoera aztertzen du. Atal honen
azkenean gero «Charre de la langue
franc;aise»ren oinarri ízango zen zen
bait gomendio ematen zaio legegileari.

Hirugarren tomoak «talde etnikoen»
azterketa egiten du. Lau atal ditu: Emi-
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grazioak, integrazioa eta talde etnikoen
eragina; talde etnikoak eta giza eskubi
deak; emigranteen eskubideak; eta, az
kenik, Indio eta Eskimalen egoera.

ZuTABE:Eta diozunez, tomo bakoi
tzak badu azkenean praktikotasun al
detik oso baliagarri den zerbait: geroko
legearen oinarri izango diren ondoreak.

W. M.: Bai, hala da. Zatikako lege
bat edo besteren ondoren, 78ko azaroan
Parlamentuak onartu zuen azkenean de
lako «Charre».

ZuTABE:Hori aztertu aurretik, iru
ditzen zaidanez, lege horrek, nahiz eta
aitzinean bere esparrua kultura edo hez
keta izan, badu zerikusi eta eragina bes
te zenbait alorretan ere: gizartean, eko
nomian, politikan ere bai.

J.-D. G.: Zalantzarik gabe. Hizkun
tzako independentzia beste autodeterrni
nazio batzuetarako bide izan daiteke,
bai ekonomian eta bai politikan. Arazo
honi buruz eztabaida ugari dago gau
rregun, baina gure elkarrizketaren ha
ritik aldendu egingo gintuzkete.

ZuTABE: «Charte»k Quebec-eko gi
zarte-mailako alderdi guztiak jorratzen
ditu: bai hizkuntzaren gaurko egoera
eta baita herrialdea frantsesteko eginki
zun dauden lege-arauak ere.

W. M.: Textua aztertu aurretik, bes
te gauza bat aipatu nahi nuke: legeak
sortu zuen giroa eta izan zuen arrakas
ta. Ez bait geunden legearen lehenen
go hitzen erakoak entzuten ohiturik,
eta hau da, izan ere, legearen oinarrizko
aitormena: «Frantsesa da Quebec-eko
hizkuntza ofíziala». Herrialdeko hizkun
tza bat eta bakarraren aitormen ofíziala
zen. Honek eta, ia beti, ingelesari bu
ruz ari denean «beste hizkuntza» esa
teak, anglofonoen artean zenbait hasa
rre eta amorrazio sortu zuen, baina la
saituak dira. jean-Denis-ek ager dezake
legearen edukia.

J.-D. G.: Bai, lege-indarrez frantsesa
bilakatu zen Quebec-eko hizkuntza ofi
ziala. Beraz, hurrengo atalen zeregina
zera zen: zein alorretan izango zen ze-
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hazki ofiziala, nolako baldintzez eta zer
nolako erakundeak sortu beharko ziren
legea benetan gauzatzeko.

Legearen ondorioei dagokionez, gi
zarteko maila guztietan ari dira zabal
tzen: Frantsesa da legegintza eta justi
ziako hizkuntza. Administrazio, enpre
sa eta garraio publiko, komunikabide
eta abarretako hizkuntza. Hezkuntzan
ere horixe erabiltzen da.

«Charte»k sortu zuen beste alderdi
garrantzitsua zera da: Frantseste-lana
benetakoa eta eragínkorra izan zedin
sortu zituen erakundeak:

L'office de la langue francaise.
Le conseil de la langue francaise.
La cornrnission de surveillance.
La commission de toponimie,
Bakoitzak bere eginkízun berezia du

datozen egunetako ikustaldietan ohartu
ko zaretenez.

ZuTABE: Nolako harrera egin dio
Gobernu Zentralak lege honi?

J.-D. G.: Quebec-eko Parlamentu au
tonornoak sortutako legeek badute ha
lako ahultasun bat: antzeko gaietan Go
bernu Federalak emandakoekin ados ez
egotea gerta daitekeela. Nazioko Kons
tituzioak du nagusitasuna; beraz horre
lako auzietan Gobernu Zentralak «ez
konstituzionaltasun-errekursora» jo de
zake. Klausula Quebec eta Klausula Ca
nada-ren arteko auzian, hizkuntz arloan,
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Quebec-tarrek auzia galdu egin dugu
eta gai honetan atzerakada gertatu da.

Baina legearen eragina ikaragarria
izan da. Alde batetik, geroztik Gobernu
Federala elebitasunez gehiago arduratu
da; eta, bestetik, ikusgarria izan da le
hen aipaturiko alorretan frantsesak egin
duen aurrerakada. Horrela, Monreal,
orain bost urte erabat hiri ingeles azal
tzen zena (iragarkiak, ikuskizunak, la
neko elkarrizketa, etab.), gaur franko
fono izateko zorian dago. Halere, ondo
txo dakigu egin behar dugun bidea Íu
zea eta zalla izango dela.
W. M.: Horixe da nik azpimarratu

nahiko nukeen gaia: begi-bistakoa da
kontzientzia nazionalik, bihotz berota
sunik eta hizkuntza eta herriaren mai
tasunik gabe ezin daitekeela ezer lortu;
baina indar eta gogo horiek denak hauts
bihur daitezke, hizkuntzarekiko antola
mendu argi eta zehatzlk ez badago. Mu
ga honen barru dago, buru onez egínda
ko lege batzuetatik hasi eta lege horiek
gauzatuko dituzten erakunde egokiak
sorraraztea.

ZurABE: Aurrean genuen beste kafe
katilukada. Nahiz eta berandu izan, ez
zegoen lo Laval Unibertsitatea. Han
«indicen udatxoa» esaten dioteneko az
keneko eguzki printzak argi zeuden
oraindik; udazkenaren bukaera zen eta
egun gutxi barru hasiko zen ezinbestean
Canada-ko negu luzea.
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