
teatzen ari, nahiz eta ez zuten jakin, urrundik ere, “locus” edo “nicho”
hori justu nolakoa izan zitekeen, edo nola eratzea komeni zen, zehazten.
ez zebilen hain oker Mitxelena, orobat, “locus” hori purgatorio moduan
definitzerakoan.

5.4 nolako diglosia behar da?
Ama-hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena segurtatuko duen
diglosia behar da. Jarraipena segurtatuko duen eta, galdurik den ingu-
rumenetan, berreskuratzen lagunduko duen diglosia. Jarraipen horrek
eman dio bizia gure hiztun-herriari, beste hainbati bezala, menderik
mende. Jarraipen-kate hori ezinbesteko baldintza izango dugu gero ere:
aurreko belaunaldiak egindako saioa hurrengo belaunaldira proiekta-
tzeko gai ez garen heinean, belaunaldi berri bakoitzak hutsetik abiatu
beharko du berriro euskalgintzan. Ama-hizkuntzaren belaunez belau-
neko jarraipen hori da beraz, alde orotatik, lehentasun guztietan lehena.
horren arabera antolatu behar dira planak: euskalgintzaren esparru ba-
tean edo bestean (baita corpus-plangintzarenean ere) hartu nahi den
neurri bakoitzak helburu hori segurtatzen asko ala gutxi laguntzen
duen, edo batere laguntzen ez duen, ebaluatu behar da ahalik eta zo-
rrotzen. ebaluazio horren emaitzaren argitan asignatu behar dira le-
hentasunak. euskara ama-hizkuntza gisa hurrengo belaunaldira trans-
mititzen laguntzen ez duen euskalgintza ez da euskalgintza ona. zenbat
eta gutxiago laguntzen duen transmisio-lan horretan, orduan eta energia
gutxiago xahutu behar da euskalgintzaren ekimen horretan.

horretarako, jakina, oso kontuan hartu behar da “etxe-auzo-ingu-
rumen hurbil”-eko katea. esparru-multzo horretan gertatzen da izan
ere, mende berri honetan ere, sozializazioaren zati on bat eta, horren
barruan, ama-hizkuntzaz jabetzea. Beste esparru asko erdararen mende
izango badira ere, hurbileneko esparru-multzo hori bere eskuan izan
behar du hiztun-elkarte orok, era naturalean (munduko hizkuntza
gehien-gehienek egin ohi duten moduan) hurrengo belaunaldira proiek-
tatzeko aukera minimoak izan nahi baditu. hori bere mende izango
duen diglosia behar da orain ere, gurasoak euskaldun diren eta aski
kontzentrazio demografiko sendoa osatzen duten ingurumenetan: be-
reziki arnasguneetan. hori ez da gure kasuan aski, baina hori da gure
kasuan ere lehentasunezkoa.

Behetik gorako ikuspegiaz jardun liteke erosoen, euskaldungoaren
babesgarri eta garapen-eragile izango den diglosia molde berri hori
eraikitzeko orduan. Familia har dezakegu, esan bezala, abiaburu. zen-
trala da familia, orain ere, hizkuntza ahulduaren geroa definitzeko or-
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duan. gurea bezalako hiztun-elkarteen ahultasunaren seinale eta eragile
nagusietako bat, azken-azkenean, zera da: hiztun-elkarte larriki ahul-
duak ez direla gai, ama-hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipen-
katea indarrean mantentzeko. Izugarrizko aldaketak jasan ditu familiak
europan, azken mendean. egia da aldaketa horiek azeleratu egin direla
azken berrogei urteotan, gure artean inor gutxik aurreikusi zuen neu-
rrian. egia da bikote gehienek lehengoek (antisorgailuak eta bestelako
kontrakontzepzio-metodoak etorri aurreko familiek) baino ondotxoz
haur gutxiago izaten dugula oro har. Familia monoparentalak ugaritu
dira eta, guraso biek (ez batek, normalean aitak, bakarrik) etxetik kan-
pora lan egiten dugu. euskaraz bizi diren familien eta auzoen, kale-bi-
zitzan euskara nagusi duten herri-herrixken eta eskualdeen eta, hortik
gora, gizarte-bizitzan euskarazko harreman-sareen babesle eta indargarri
izango den diglosia behar dugu. Bizirik dauden euskal familiak eta fa-
miliaz gainetiko euskal harreman-sareak bizirik mantentzen lagunduko
duen diglosia. euskal familiek euskal bizia mantendu, eratu eta ondo-
rengoetaratu behar dute. etxean eta auzoan, aste-egunez eta asteburuz,
euskal giroa sortu, garatu eta aberastuko duten hiztun-taldeak behar
ditugu. hori da lehentasuna. 

Bere buruari eusteko behar adinako indarra izango duena izan behar
du diglosia molde horrek. konpartimentazio territorialez edota sozio-
funtzionalez aski den adinakoa (Fishman 1989 (1980): 187-8: “A relatively
few larger groups, groups strong enough to maintain or to fashion a re-
ward system under their own control (whether in the home, the commu-
nity, the church, or elsewhere), may succeed in establishing and maintai-
ning the compartmentalization needed for diglossia or to do so at least at
the areal level (…). however, none of these can really opt for a completely
territorial solution (implementing compartmentalization via seccession
or isolation). without compartmentalization of one kind or another –- at
times attained by ideological/philosophical/ and even by a degree of
physical withdrawal from establishment society –- the flow process from
language spread to language shift is an inexorable one. Although it may,
at times, require more than three generations for its inroads to be clearly
discerned, the functional unbalanced nature of the bilingualism that ob-
tains (both in terms of who becomes bilingual and who remains mono-
lingual, to begin with, and the power-differentials/reward- and sanc-
tion-differentials of the remaining A and monolingual B domains) always
leads displacement and replacement only in one direction”.

guk ez daukagu konpartimentazio territorial hertsirik, euskara-
erdarak zeharo marra-lerroaren alde banatara bilduko lituzkeenik.
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ezinbestekoa dugu, horregatik, konpartimentazio soziofuntzional hori.
hori eta, ahal den neurrian, konpartimentazio territorial tradizionalari
(edo eraberrituari) eustea. hori egiten ez bada, diglosia ez baina lan-
guage shift, etxe-zokondorainoko mintzaldaketa, izango dugu etorkizun
seguru. Christina Bratt paulston dugu, agian, horretaz guztiaz gogoeta
hurbilena egin duena. hona bere hitzak: “It is quite clear that the notion
of functional complementary distribution can include separate langua-
ges (and language families) as well as varieties of the same language.
It is also quite clear that not all bi/multilingual situations necessarily
involve functional distribution. where languages are legally protected
by territorial linguistic rights, as in Switzerland and Belgium, those
languages coexist with no functional distribution. when languages co-
exist within a nation-state without the protection of language rights
and without functional complementary distribution in a super-subor-
dinate relationship, the norm is shift to the dominant language, alt-
hough the rate of that shift may vary, as with gaelic in Scotland over
hundreds of years compared to Swedish in Minnesota over a three-ge-
neration shift. But shift is normal, given the absence of internally or
externally imposed boundary maintenance. Shift is not typical of di-
glossia”. (paulston, 2002: 130).

kontua ez da arnasguneetarako programa berariazkoa prestatu be-
harra dagoen ala ez. honez gero begien bistan egon behar luke baietz,
berariazko plangintza eskatzen dutela arnasguneek204. horrela da hori
eta, atzera begira, azken berrogei urteotako hutsarterik handiena alor ho-
rretan egin ote delakoan nago. Bistan da, orobat, arnasguneetatik kanpora
bizi garela herritar gehienak, euskal zein erdal hiztun, eta horiek guztiok
ere kontuan izan behar dituela gerora begirako indarberritze-saio orok.
kasu horietan ere litekeena da diglosia molde ad hoc bat asmatu behar
izatea. Ad hoc molde horrek ere, ordea, gauza bat izango du arnasgunee-
takoarekin amankomunean: euskararen belaunez belauneko transmisio
naturala lehenbailehen (berr)eskuratzea izan behar du helburu. hona
Alan hudson-ek horretaz guztiaz zer dioen: “under no circumstances
should this be interpreted as a rejection of Fishman’s claim that reversal
of language shift requires a diglossic arrangement along the way (1991:
85). Again to the contrary, reversing language shift manifestly entails re-
claiming for L at least certain domains formerly surrendered to h — but
not just any domains. what the study of diglossia in its narrowest of
senses teaches us is that it is the uncompromising recovery of the verna-
cular domains of interaction, and most particularly that domain in which
L is transmitted directly from generation to generation, that lies at the
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heart of the process of reversing language shift, just as it lay at the heart

of the revernacularization of Hebrew, almost within our own time”. (Hud-

son et al. 1995: 179, in Hudson, 2002: 161).

Horrek guztiak, jakina, RLS edo HINBEra garamatza. Hizkuntza

ahulduak indarberritzeko pauso posibleen (eta pauso horien arteko le-

hentasun-mailen, ardatz-gunearen eta etekin-neurketaren) alorrera. Can

Threated Languages be Saved? Liburuan, RLS argitaratu eta handik hamar

urtera kaleratutakoan, honela formulatzen du Fishman-ek pauso-neurri

posibleen sekuentzia:

STAGES OF REVERSING LANGUAGE SHIFT: SEVERITY
OF INTERNATIONAL DISLOCATION

5. Schools for literacy acquisition, for the old and for the young, and not

in lieu of of compulsory education.

6. The intergenerational and demographically concentrated home-

neighborhood-community: the basis of mother tongue transmission.

7. Cultural interaction in Xish primarily involving the community-based

older generation.

8. Reconstructing Xish and adult acquisition of XSL. 

II. RLS to attain diglossia (assuming prior ideological clarification)

Bistan da 6. pausoa dela horko ardatza, oinarria eta ezinbesteko

helburua, euskalgintzaren errotari behin eta berriz hutsetik eragiten ha-

siko ez bagara belaunez belaun. Diglosia eskuratzea da hor, argi dago-

enez, lehenik eta behin lortu beharreko neurria. Euskaraz bizi diren

(eta, klarifikazio ideologiko argiaz, hala bizi nahi duten) euskaldunek
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bakarrik atera dezakete aurrera euskara, eguneroko bizimodu arruntean
txertaturik205. zenbat eta euskara indarberritzeko saioa euskaraz bizi
den hiztun-taldetik urrunago planteatu edo aplikatu, orduan eta arra-
kasta-aukera urriagoa izango du. horrek guztiak, jardun-guneak eta
harreman-sareak, funtzioak eta esparruak bereiztea eskatzen du: hots,
beharrizan horien araberako diglosia eratu eta indarrean eustea.

Badakit, ondo asko, euskaltzale askoren buruan beste paradigma
batek duela erakarmen-lilura handiena: euskal eskolak gure arazo guz-
tiak konponduko ditueneko paradigmak. guztiok dugu paradigma ho-
rren ardatza gogoan: “Bidal ditzagun haur guztiak (eta guztiak ezin
bada, ahalik eta gehienak) d ereduko eskolara, eta handik (pulamen-
tuzko eskola antolatzen dugunean behingoz) behar bezala euskaldun-
durik aterako zaizkigu gazte-gaztetxoak oro. hortik aurrera, gauza
erraza da: gizarte-bizitzako esparru gehienak (administrazioa, komu-
nikabideak, baita lan-esparrua ere) euskaraz dakiten eta euskaraz fun-
tzionatuko duten hiritar euskaldun gazteez hornituko ditugu, eta kitto”.
kontua da paradigma hori martxan dugula 40 urte inguru, eta ondorioak
ikusten hasteko ordua iritsia dela aspaldi. Ahuldutako hizkuntza ikas-
gelara mugatzen bada praktikan, gero handik kanpora berez hedatuko
delakoan, ez da soziolinguistikazko ezagutza handirik erakusten. ho-
rrela jokatuz gero, gure artean hain maiz gertatzen den gisa, hizkuntza
horrek ez die balio izango gazteei beren lagunekin eta auzoko ezagu-
nekin jarduteko, salerosketan eta kaleko joan-etorrietan erabiltzeko,
euskarazko lagunarte berriak osatzeko eta, bere garaian, gizarte horretan
aurrera egiteko. hori guztia lortuko bada, oso bestela jokatu behar du
eskolak: euskaraz diharduen eguneroko bizimoduarekin konektatu be-
har ditu gazteok. horretarako, berriz, euskarazko ingurumen eta bizi-
modu arrunt horretan txertatu behar dira haurrak eskolara joan aurretik,
eskola-urteetan eta eskolatik irten ondoan. Mundu itxia bihurtzeko
arrisku handia dute eskolek (beren agintariak, beren arauak, beren au-
rrekontuak, beren zigor-ordainak,..). Lan-mundu isolatua bihurtzeko
arriskua dute. gizartearen eguneroko bizimodu arruntetik isolatzen di-
ren neurrian, ahuldutako hizkuntza indarberritzeko duten ahalmena
ere kamustu egiten zaie eskolei, gesaldu eta, azkenean, ezabatu. euska-
razko auzogintza osasuntsu eta gizarte-osaera arnas zabaleko batean
txertatu behar dira eskolak, ahuldutako hizkuntza indarberritzeko or-
duan berariazko ekarpen sendorik egingo badute206. eskolen ekarpena
ohargarria izan liteke euskaraz ondo (hainbatean, ez hain gutxi) dakiten
belaunaldi berriak sortzeko edo indartzeko orduan. Baita euskalgin-
tzaren motiboak eta bideak, irismenak eta helburuak, argitzen saiatzeko
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ere. hori ez da aski, ordea: euskarazko ingurumen arruntean (eguneroko
bizimoduari dagozkion gorabeheretan) txertatu behar dute gazte horiek
beren jarduna eta, lehenago edo beranduago, beraiek bezala euskaraz
jarduten duten eta euskarazko bikote-bizitza eraiki nahi dutenekin el-
kartu, euskal familia bat sortuz. Familia euskaldun berri baten ernamuin
horrek bakarrik garantiza dezake, perspektiba kolektiboan, hizkuntza
horren belaunez belauneko transmisioa. euskara indarberritu nahi duten
eskolek eskolaz kanpoko eta eskola ondoko euskal gizartegintzan jardun
behar dute, horregatik, ikasleek ere argi ikus dezaten zergatik ari diren
euskarazko ahaleginean. horrek, berriro esan, eskolaren garrantzia
(handia, dudarik gabe) gizarte-bizitzako beste jardun-guneen argitan
antolatzea eskatzen du. eta horrek, berriro ere, euskaraz ezinbestean
zer eratu nahi den argitu, adostu eta inplementatzea: diglosia molde
berritu bat eratzea.

hori egiten ez bada, Intergroup social dependency harreman moldeak
bere bidea egiten du eta, ordainsari- eta zigor-debekuen sistema biak
hain desorekatuak izanik indar-ahalmenez, hiztun-talde indartsuena
ateratzen da horrelakoetan garaile. Berak ezarritako ordainsari- eta zi-
gor-sistema sozialak erasan egiten du, lehentxeago edo beranduxeago,
ahuldutako hiztun-elkartea. B elkarte horretako kide ona, azkarra, gi-
zarte berrian gora egiteko kapaza argi dago handik aurrera zein den: k
hizkuntza ondo ikasten duena eta hartaz trebe baliatzen dena. Mende-
kotza horrek Bdunen etxe-auzo-lagunarte esparru-multzoa erasaten du
azkenik. hor ere, azkenean, etxean ikasten dute Bdunen seme-alabek
kz hitz egiten. hor burutzen da language shift edo mintzaldatze-lana.
hor bukatzen da diglosia. Mintzaldaketa horri frenoa (freno partziala,
baina egingarria) jarriko dion eramoldea behar da: horrelako diglosia
behar da, hemen eta orain.

5.5 nolako diglosia da posible, hemen eta orain?
Community fostering
J.A. Fisman-en 1991ko Reversing Language Shift liburuaren ardatzari
deitu izan diot nik, labur beharrez, community fostering207. Community-
giroa indartu, osatu eta zabaltzeaz dihardu Fishman-ek, behin eta be-
rriro, 1991ko bere liburuan eta 2001ean, haren osagarri-edo, argitaratu-
rikoan208. Neurriz zabal doan txostenean, atal honekin eman nahi diot
amaiera diglosiaren gaineko gogoeta-saio honi. Arnasguneetako diglo-
sia-bide eskuragarrienaz jardungo dut gaurkoan. 

Familian eutsi behar zaio batetik, gorago esan denez, euskarari: he-
rritarren gogoa eta deliberamendua gabe, ez dago euskal arnasguneetan
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ere aurrera egiterik. estatistikak dio, ordea, justu arnasgune horietan
egiten dela etxean gehien euskaraz. ez da aski senar-emazteek haurrei
euskaraz egitea eta beraiek, elkarren artean, etengabe erdarara jauzi egitea.
eredu eta pizgarri izan behar dute gurasoek (bai eta, hartarako interak-
zio-modurik dagoenean, aitona-amonek edo gainerako senitartekoek ere)
euskararen erabilera arruntean, normalean, eguneroko joan-etorri xume
gehienei dagozkienetan, nahiz eta gero bankuko idazkian, aseguru-etxe-
koan eta beste hainbat dokumentutan erdal munduarekin topo egin.
Arazo nagusia, dudarik gabe, komunikabideekin eta IkTekin dago ar-
nasguneetan: paperezkoekin batetik, irratsaioekin bestetik, telebistarekin
hurrena eta internet zein antzeko lotura digitalekin azkenik. hori da
egungo egunean arnasguneen indargabetzaile nagusietako bat. ezin zaie
hiritarrei beren gustu eta jakingura osoa aseko lukeen euskal telebista,
euskal prentsa eta IkT multzorik eman. posible da, ordea, herritarren in-
teres hurbila erakartzen duten gaiak euskaraz landu eta zirkulazioan jar-
tzea. hurbileko esparru hori irabazi beharra dago, euskarazko familia-
bizitza gesalduko ez bada. gauza batzuk euskaraz eta besteak erdaraz
izango direla arnasguneetako familia-giroan ere onartu beharko dugu,
batez ere euskarazko jarduna lehenetsiz bizimodu arruntaren gorabeherak
eta solaskide ezagunen arteko pasadizoak direnean mintzagai, eta ahozko
jarduna denean mintzabide. Jarduera-espektro hori indarrean manten-
duko duen diglosia behar da orain ere, lehenik eta behin, etxe-giroan.

Bestalde, kalean (tabernan, dendan, kiroldegian, elizan, soziedadean)
gogor eutsi behar zaio euskarazko jardunari. hori ere ez da zeharo ezi-
nezkoa, kontzentrazio demografikoaren ikuspegitik. Badaude ordea
motiboak (klusterraren kale-neurketak, kasu), kale-giro horretan orain
arte arnasgune sendo izandako batean baino gehiagotan atzerabide na-
barmena gertatzen ari dela uste izateko. hor dago, konkretuki, lehen-
tasun-esparru argia.

Alde dute arnasguneek oro har, dudarik gabe, eskola: euskaraz ikas-
ten dute eskolan, arnasguneetako neska-mutil gehienek, haur-hezkun-
tzako hasiera-hasieratik Bigarren hezkuntzara arte. Bigarren hezkuntza
ere, partez edo osoz, euskaraz egiten dute hainbatean (unibertsitate-
ikasketak ere bai, hainbatek). eskolak hor ere dituen ahuldadeak ez
gara errepikatzen hasiko: haurrek loturik ikusi eta sentitu behar dituzte
eskola eta herri-bizitza.

Aparteko saioa egin behar da auzogintzan. Bertako herritarrek (edo
ingurukoek) antolaturiko mila auzo-langintza daude egungo egunean,
euskalgintzaren ohiko formulazioetan kontuan hartzen ez direnak baina
konpartimentazio soziofuntzionalaren aldetik oso beharrezko direnak:

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 79-80, 2011 (2-3) | 13-152 | Andoain
ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Arrazoi zuten
Azaolak,

Txepetxek eta
Mitxelenak
euskarak “bere
lekua”, “jaun eta
jabe” izango den
bere gune fisiko-
territorial edota
soziofuntzionala
behar duela
ziotenean. Ez

zebiltzan oker: ez
ziren ezinezko

zerbait
planteatzen ari,
nahiz eta ez zuten
jakin, urrundik
ere, “locus” edo
“nicho” hori
justu nolakoa

izan zitekeen, edo
nola eratzea
komeni zen,
zehazten. 
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familiako beharrak (zaharrak, haur txikiak eta gaixoak zaintzea), bertatik
bertarako garraioa eta janari-zerbitzuak, kirol-antolamenduak eta beste
asko euskaraz moldatu ezinik ez dago. horretarako ez da erdaraz jar-
duteko baino diru gehiago behar, alde batetik, eta bertako hainbaten
diru-iturri bihur liteke zerbitzugintza hori. horrek guztiak, jakina, ezin-
bestekoa bihurtzen du hizkuntza ahula zerbitzu-esparru horretan: inor
behartu gabe normal-normal eratua eta aplikatua. ez dago hori baino
konpartimentazio molde osasuntsuagorik, gurea bezalako hiztun-elkarte
ahulduen kasuan.

oso kontuan hartzekoak dira konpartimentazioari eusteko neurriak,
orobat, hirigintza alorrean. Arnasguneek segurtaturik izan behar dute,
nabarmenki desitxuratu eta gesalduko ez badira, hirigintzaren alorreko
autorregulazio-maila arrazoizko bat: bertako euskaldunek ezkontzera
ezinbestean kanpora joan beharrik ez izatea (udal-arauek ezinezko edo
prohibitibo bihurtzen dutelako bertakoen seme-alabek bertan etxeak
egitea edo erostea), eta beste aldetik kanpotarren uholde masiboak kon-
trolatzea, arras mesedegarrizko neurriak dira, beti ere pertsonen eta
gainerako instantzien erabakimen-esparruak alde batera utzi gabe. hori
guztia kontuan izanik ere orain arte baino ondotxoz gehiago egin liteke
arnasguneen kontzentrazio demografikoa babesteko. ondotxoz gehiago
egin liteke eta egin beharko da, ohiko kontzentrazio hori belaunaldi
batean edo bitan xahutu nahi ez bada.

Astia eta jolasa, denbora librea eta kirola antolatzeko eta aplikatzeko
moldea ere kontuan har liteke, euskarari bere leku normala segurtatuz
aparteko indar-neurri larririk gabe. garrantzi handia du neurri horiek
indarrean izatea: herritar askoren esna-denboraren zati handi bat egin-
kizun horietan xahutzen da egungo egunean.

Lan-munduak osatzen du, azkenik, arnasguneetako euskarazko bi-
zimoduaren mehatxu-gune handienetako bat: lanera kanpora joan behar
izaten da maiz, euskarazko solaskideen kontzentrazio demografikoa
ondotxoz ahulagoa den ingurumenetara. Mintzagaiak eta idatzizko jar-
dunak aparteko eragozpena erantsi ohi diote lan-esparru horretako eus-
kal jardunari. posible da hor ere, ordea, hizkuntza-baliabideak eta eus-
karazko harreman-sareak sendotzea. Funtsezkoa da elementu hori ere,
bai talde txikitan eta bai, ahal balitz, sekzio osoetan. Behar-beharrezkoa
du hiztun-talde batek, XXI. mende honetan, lan-munduan ere euskaraz
bere ordainsari-tasa izatea, haur-jolas hutsean geldituko ez bada indar-
berritze-saio guztia.

dagoenari eustea da, batetik, arnasguneetan lehentasun osozkoa.
euskaldunek euskaldunekin partez edo osoz euskaraz jarduten duten
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(eta, gauzak txukun antolatuta, jardun dezaketen) espazio geografikoak
eta soziofuntzionalak izan behar ditugula langintza osoaren bihotz eta
hauspo: herri (eta, ahal den neurrian, eskualde) euskaldunak (gehienak
euskaldun izanik euskaraz jardutea arau nagusi edo, gutxienez, ohar-
garri den horietarikoak) alde batetik. Bestetik, berriz, euskarak betidanik
bereak izan dituen etxea eta familiartea, auzoa eta kale-giro arrunta,
ohiko kultur bizitza eta lan-mundu hurbila.

horiek zaindu eta osatu, zabaldu eta aberastu egin behar dira.
horretarako guztirako, jakina, lekuan lekuko eta kasuan kasuko ekin-
tza-moldeak antolatu, babestu eta aitzinatu behar dira. goitik behe-
rako plangintza orokor, bakar, erabatekoaren zain dagoenak jai du.
zabaltze-osatze horiek ere ikuspegi demoterritorialetik zein sozio-
funtzionaletik egin behar dira, bere buruari eutsi diezaioketen eta
belaunez belauneko jarraipen-bidearen indargarri izango diren neurri
konkretuen ildotik. Ikasle erdaldunen euskalduntzea ere, haur eta
gazte, ikuspegi demolinguistiko-territorrial horretan txertatzea ko-
meni da.

Ahozko jarduna zeharo lehentasunezkoa izanik ere, idatzizkoa ez
dago XXI. mendean bazter batera uzterik. Munduko eskualde moder-
nizatuetan hiztun-herriek (euskaldunok, adibidez) behar-beharrezkoa
dugu gure hizkuntza, hitzez ezezik, idatziz ere erabiltzen jakitea. hitzez
eta lumaz jarduten jakite horrek aukera erosoa ematen digu gure arteko
harreman-sare “berriak”, supralokalak eta birtualak, eratzeko eta pro-
betxuz erabiltzeko. euskal eskola eta euskaltegiak beharrezkoak dira,
hortaz, azken bi puntuon ildotik.

hiztun-herri txikion etorkizuna, ia beti, eleanitza eta kulturanitza
izango da. elebakartasun territorial erabatekorik nekez, arnasgune ja-
kinetatik kanpora bereziki oso nekez, gu bezalako hiztun-herri txiki-
ahul batek inon (europa moderno, interaktibo, supraetniko honetan
inon baino gutxiago agian) eskura dezake. geure asmoak eta atsegin-
bideak beste enfoke global-gizatiarrago batean txertatzen eta aberasten
ikasi behar dugu hortaz209. diglosiazko hesi-mugez zurkaiztu beharko
da sarri, hortik gorako konpartimentazio fisiko-territorialik eratu ezingo
denez, hiztun-elkarte horien bizimodua. ez da zerua, bistan da, baina
infernutik libratzeko balio izan dezake. horregatik da, besteak beste,
purgatorioa. errespetua eta begirunea zor diogu kontzeptuari, besterik
ez balitz ere mendeetako gure ibilera historikoaren testigu isil baina
eragingarria izana dugulako. eta interes intelektual apur bat ere merezi
du, nola ez, aurrerabideko gure bizibidearen oinarrietako bat izango
delako seguruenik. l
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Euskaraz bizi di-
ren familien eta
auzoen, kale-bizi-
tzan euskara na-
gusi duten herri-
herrixken eta
eskualdeen eta,
hortik gora, gi-
zarte-bizitzan
euskarazko ha-
rreman-sareen
babesle eta indar-
garri izango den
diglosia behar
dugu. Bizirik
dauden euskal
familiak eta fa-
miliaz gainetiko
euskal harreman-
sareak bizirik
mantentzen la-
gunduko duen di-
glosia. Euskal fa-
miliek euskal
bizia mantendu,
eratu eta ondo-
rengoetaratu be-
har dute. Etxean
eta auzoan, aste-
egunez eta aste-
buruz, euskal gi-
roa sortu, garatu
eta aberastuko
duten hiztun-tal-
deak behar di-

tugu. 
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