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ASABA ZAHARREN BARATZETIK MUNDU ARRANORA. EUSKARAREN KOMUNIKAZIO 

ESPARRUA ARO GLOBALEAN 

Aitor Zuberogoitia 

 

• Aipu pare batekin abiatuko dugu hitzaldia: 

o Xabier Lizardirena da lehena, Biotz begietan poemariotik hartua: 

Belar gaiztoak yan ditu 

nire bidexka izkutuak… 

Ala bakanak dakartzi 

bide gañeko mastiak, eta 

ortziak peitu du eguzki (palta du). 

Urte yoanen zitala! 

Zuek zarpaildu-itzalia 

lenera nork lekardake? 

zabal naroa nuen baratza, 

gaur ain estu, gaur ain gabe! 

 

• Bigarrena, berriz, Juan Bautista Bilbao Batxi-ren kronika baten zatia 

izango da. 

 

• Bakoitzari buruzko xehetasunak aletuko ditugu hurrena: garaikideak ziren biak, 

bata zein bestea kazetari jardundakoak, Euskal Herrian bertan bata (euskarazko 

egunkari proiektua sustatzen, besteak beste), mundu zabaleko hainbat bazterretik 

kronikari ibilitakoa bestea. 

 

• Denbora dezente igaro da ordea euren bizialditik. Zertan da gaur egun mundu 

arranoa komunikazio kontuei dagokienez? Puntu horri helduko diogu hurrena, 

nazioarteko talde mediatiko nagusiei (gaur egun etxera arte sartzen zaizkigun horiei) 
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erreparatuta. Nazioarteko sistema alternatibo batzuk ere aipatuko dira, hala nola 

Bollywood edota Al-Jazeera. 

 

• Autobide zabal horiek, alabaina, nekez uzten diete lekurik tokian tokiko kultura 

txikiei, salbuespenak salbu. Desoreka hori gainditze aldera, eta teknologia berrien 

olatua baliatuta, Don’t hate the media, be the media lelo ezagunak bide egin du, baina 

ez du mundu guztirako balio: Ekuadorren kitxuerazko tokiko telebista bi egin guran 

dabiltzan egitasmo biren berir emango dugu kontua ilustratzeko. 

 

• Euskal Herrian, ordea, haiek (Ekuadorkoak) baino posizio hobean gaude: 

• Batetik, ideologikoki, hedabide zenbaitek behinik behin gaindituta dauka 

elebitasunaren inguruko auzi kontzeptuala eta euskara hutsean dihardu, 

konplexu barik (baita elebakartasunarena ere, ez dagokiolako gaur egungo 

mundu globalari. EHEk Ondarroan antolaturiko hizkuntza eskubideen 

egunak (ziurtatu) honako hau zuen lematzat: Euskara, menpekotik 

lehentasunezkora. HUHEZIn ere euskaran ardazturiko elebitasunaz mintzo 

gara…) 

•  

o Bestetik, herrialde pobretuetan ez bezalako azpiegiturak ditugu, Internet ere 

bai… 

 

• Zertan da, haatik, hedabide mapa gurean? Euskal Herriko hedabideen 

ekosistemari erreparatuko diogu puntu honetara iritsita, eta bereziki euskarazkoen 

sare bizi eta (bere txikian) dinamikoari . 

 

• Eta aurrera begira zer? Zein estrategia, zein joera gailenduko da mundu 

globalizatura begira? Galeseko ereduari erreparatuko diogu, Globalisation and its 

impact on Wales txostena aitzakia hartuta. Horrez gain, European Journalism Training 
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Association (EJTA) sarearen aurtengo bilkuran entzun eta ikusitakoak ere komentatuko 

ditugu, eta baita AEBetako prentsaren krisiak damaigun ikasgairen bat ere. 

 

• Arestian aipaturiko adibideetako gehienek komunitatearen garrantzia 

azpimarratzen dute. Ildo horretan sakontzeko proposamen batzuk egin eta galdera 

batzuk botako dira hurrena. 

• Hasierako puntura itzuliko gara amaieran, berriz ere Lizardi hizpide hartuta. 

Izan ere, asaba zaharren baratzak (behar beste) lantzeke jarraitzen du. Lehen zeregina, 

beraz, baratza bera ezagutzea dugu. Zer dakigu horretaz? Euskarazko komunikazioaren 

alorreko ikerketa urritasunaz jardungo dugu puntu honetan, horretarako, besteak 

beste, HAKOBAk, Euskara XXI gogoeta ildoak edota Euskal Hedabideak EAEn txostenak 

diotena makulutzat hartuta. 

 

• Baratzak lantzeke jarraitzen du, bai. Lizardik, ordea, hizkuntza noranahikoa gura 

zuen: 

“Baiña nik, izkuntza larrekoa, 

nai aunat ere noranaikoa: 

yakite-egoek igoa; 

soina zaar, berri gogoa; 

azal orizta, muin betirakoa” 

 

Norabide horretan urratsak emanez hasteko lehentasun bat(zuk) markatuz amaituko 

da saioa. 

 

 

 

 

 

 


