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Laburpena. hedabideak zergatik dira garrantzitsuak hizkuntzaren transmisiorako? Beste hitzekin esanda,
zergatik dira garrantzitsuak euskararen berreskurapenerako? zere eransten diote irakaskuntzaren asmo
orokortzaileari, kultur sormenaren ukitu sentiberari, hiztunen barne kemenari, administrazioaren bulkadari?
prentsak hizkuntza sendotzen du? eta irratiak? Telebistak kontsumo ohiturak aldatzen ditu? Interneten
tokirik badago hizkuntza txikientzat?  Galdera-soka honekin abian jartzen du Alberto Barandiaran kazetariak
bere artikulua. euskal prentsa zehatz definitu ondoren, XXI. mendean izango duen garrantziaz dihardu
egileak bere hitzetan “hizkuntza eredua hedabideetan erabakiko (bait)da”. • Hitz-gakoak: hedabideak, kaze-

taritza, hiztun-komunitatea.

Abstract. The significance of the media in language Revival. why are the media important in language
transmission? To put it another way, why are they important for the revival of Basque? what do they add to
the universalising aim of education, to the sensitive touch of cultural creativity, to the internal strength of the
speakers, to the drive of the administration? does the press strengthen the language? And what about the
radio? does television change consumer habits? Is there space for little used languages in the Internet? The
journalist Alberto Barandiaran starts his article with this raft of questions. After accurately defining the
Basque press, the author deals with the importance it will have in the 21st century because, in his words, “the
language model will be decided in the media”. • Key words: media, journalism, community of speakers.
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Galdera errazek erantzun zaila dute batzuetan. hedabideak zergatik
dira garrantzitsuak hizkuntzaren transmisiorako? Beste hitzekin esanda,
zergatik dira garrantzitsuak euskararen berreskurapenerako? zer erans-
ten diote irakaskuntzaren asmo orokortzaileari, kultur sormenaren ukitu
sentiberari, hiztunen barne kemenari, administrazioaren bulkadari? pren-
tsak hizkuntza sendotzen du? eta irratiak? Telebistak kontsumo ohiturak
aldatzen ditu? Interneten tokirik badago hizkuntza txikientzat?

Badirudi baietz. Informazio ontziak uste baino hizkuntz eragile axo-
lazkoagoak dira. Ikerketa soziolongusitiko ugarik frogatu dute hedabi-
deak tresna baliagarriak direla komunitatearen batasunerako, hau da,
komunitatea trinkotzeko, sendoteko, eta indartzeko. hedabideen bidez,
komunitatearen hiztunek elkarren berri izaten dute, eta beren buruaren
berri ematen diote munduari. Leiho zabalak eta koloretsuak dira: hor
ikusten dugu gure aurpegia, eta hor ikusten gaituzte.

Inor gutxik ezetsiko luke, gainera, daukaten eragina munduari bu-
ruzko ikuspegi zehatza zabaltzeko, alde batetik, eta topikoak eta estere-
otipoak maila ideologiko, kultural eta sozialean finkatzeko, bestetik.
Mundua —gaur egun inoiz baino gehiago—, hedabideen arabera ikusten
dugu. egunkariak, telebistak, irratiak, edo Interneteko jario etengabea,
askea eta antzemanezina, denak, errealitatearen interpretazio periodiko
bat baino zerbait gehiago dira: errealitatearen eraikuntza dira.

Garrantzitsua da hedabide horiek norbere hizkuntzan izatea? Bistan
da. hizkuntz komunitate txiki askoren kasuan, hedabide propioak ez
izatea galga izan da mintzoaren bizitasunerako, ez dutelako aukerarik
izan beren buruaren errepresentazio publiko hori kontrolatzeko, komu-
nitate bereko beste kideen ideiak, ikuspegiak eta arazoak ezagutzeko,
eta, ondorioz, Gu-aren ideia komunitate horren baitan sendotzeko. eta
komunitaterik gabe, ez dago hizkuntzarik. eta komunitatea ahula bada,
edo elkarren arteko harremanak eskasak edo soilik norabide bakarrekoak
baldin badira, edo bakarrik maila batekoak, orduan hizkuntzak galtzen
ditu berez dagozkion esparruak. eta harremanak indartsuak izanda ere,
hizkuntz ordezkapena gertatu bada, hau da, harreman hori beste hiz-
kuntza batean egiten bada, komunitatea jada ez da lehen zena: beste ko-
munitate batez hitz egiten ari gara. hedabideek lagundu dezakete hiz-
kuntz ordezkapen hori gerta ez dadin, hariak luzatzen dituztelako
hiztunen artean, eta hari horiek ugariagoak eta sendoagoak bihurtzen
dituztelako.

hedabideak, halaber, funtsezkoak dira hizkuntza arautzeko, trinko-
tzeko eta sendotzeko. Beti izan da horrela, baina gaur egun, non mundu
osoko berriak azkar eta ugari kontsumitzen ditugun, are handiagoa da

bat83 2 (168 orr)_Maquetación 1  25/07/12  16:15  Página 130



Hedabideen garrantzia hizkuntzen berreskurapenerako – Alberto Barandiaran  

Hizkuntz
komunitate

bakoitzak
erabaki behar du

zer bide egin
nahi duen, baina

gaur egungo
etengabeko
informazio

trukaketa giro
eta errealitate

honetatik kanpo
daudenak edo

egon nahi
dutenak gutxi
dira. Bertako

hizkuntzak
sustatu eta

babesteko lan
gehien Europan
egin da, eta hor
eman izan zaie

hedabideei inon
baino garrantzi

handiagoa. 

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 83, 2012 (2) | 129-133 | Andoain (Gipuzkoa)
ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

kontzeptu eta ideia berrientzako berezko hizkuntz ereduak eduki beha-
rra. hori ezin du hiztunak egin, ezin dute akademiek egin. Informazio
zurrunbiloak exijitzen duen abiaduran, behintzat, ez. horregatik, heda-
bideak hizkuntza garatzeko gune apartak dira, onerako eta txarrerako,
hizkuntzaren finkapenerako zein narriadurarako. hedabideetan egunero
bilatu behar direlako soluzio berriak hizkuntz arazo berrien aurrean.
hizkuntzaren maisu nagusiak direlako. 

euskararen kasuan, aspaldian azpimarratu izan da hedabideen ga-
rrantzi hori. eta esan ere esan izan da XXI. mendeko euskara komunika-
bideek finkatuko dutela eta, horregatik, irratian, telebistan, egunkarietan
eta Interneten nagusituko den hizkuntza hori izango dela euskal hiztu-
nengan ere nagusituko dena eta, beraz, hori dela etorkizuna. 

euSKaRaz egiTen Dena Da euSKal pRenTSa

y

hedabideen garrantziaz “aspaldian” jabetu ginela idatzi dugu. Jar gai-
tezen 70eko hamarkadaren amaieran. Francoren diktaduraren amaierak
panorama berria zabaldu zuen hego euskal herrian prentsa askatasuna
legez onartu zenean, eta prentsa abertzalea sustatzeko proiektuentzako
indarrak biltzen hasi ziren han eta hemen. euskal prentsa, garai hartan,
astekariak ziren bate zere: 1976a Euskal kazetaritzaren urtea izendatu zuten
Zeruko Argia, Anaitasuna eta Goiz-Argi aldizkariak, gutxi asko. prentsa
abertzalean euskarak zer tokia eduki behar zuen eztabaidatzen zen bitar-
tean, euskara hutsean aritzen ziren kazetari batzuek, bereziki Argia-ren
inguruan jarraitzea erabaki zutenek, apustu esanguratsua egin zuten
euskal prentsaren alde. hots: euskaraz egiten zen prentsaren alde. “ko-
munikabideetan sartu behar dugu euskara” irakur daiteke garai hartako
editorial batean. “komunikabide eta zerbitzu leku guztietan sartzen ez
dugun bitartean euskara zertarako galdetuko du askok. Toki horietan de-
netan gaztelania erabiltzen den bitartean ez du inork euskararen premiarik
sumatuko, erdararen beharra baizik.(…) hau ez dugu astean behingo te-
lesaio edo egunkarietako orritxo batekin agertuko. euskal kazetaritza irmo
bat sortu behar dugu. euskaldunon iritzi, lan arazo, jokabide eta ametsen
berri emango duen kazetaritza behar dugu. euskal leihatilatik munduari
so egingo dion kazetaritza. Munduko berriez gure herria hezetuko duen
kazetaritza”. Alegia, euskal kazetaritzak euskaraz behar zuela. “euskal
ikuspegiz egindako erdarazko egunkari eta astekariak beharrezko zaizkigu.
Baina hau ezin daiteke euskararen galeran egin. euskara indartzea eta za-
baltzea nahi baldin badugu euskal komunikabideetan, euskaraz diren
komunikabideak alegia, indartu eta zabaldu behar ditugu”. 
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horrelako gogoetak oso garrantzitsuak izan ziren, hurrengo urtee-
tako ibilbideak frogatu zuelako elebitasun orekatuaren mitoa horixe zela,
mitoa baino ez: hizkuntza hegemonikoa beti nagusitzen da inguru ele-
bidunetan, edo beti nagusitzeko joera dauka behintzat; hain zuzen ere
horregatik da hegemonikoa. euskal kazetariak esaten ari ziren euskarak
espazio hegemonikoak bilatu behar zituela, ona eta beharrezkoa zela
euskararen iraupenerako, transmisiorako, eta berreskurapenerako. eta
hedabideak izan zitezkeela, izan behar zutela, espazio horietako baten
bultzatzaile. 70eko hamarkadaren amaieran hori esatea ez zen horren
begi bistakoa. horregatik diogu “aspaldi”.

BeRTaKO KOmuniKaBiDeaK SuSTaTuz

y

hizkuntz komunitate bakoitzak erabaki behar du zer bide egin nahi
duen, baina gaur egungo etengabeko informazio trukaketa giro eta erre-
alitate honetatik kanpo daudenak edo egon nahi dutenak gutxi dira.
Bertako hizkuntzak sustatu eta babesteko lan gehien europan egin da,
eta hor eman izan zaie hedabideei inon baino garrantzi handiagoa. ka-
suak askotarikoak dira. katalunian, esaterako, urrats handia egin zen
80ko hamarkadan bertako komunikabideak gaztelania baztertu eta pren-
tsa idatzian zein irrati edo telebistan katalana erabiltzen hasi zirenean.
Galesen, ahalegin handia egin dute bertako hedabideak sustatzeko, baina
eskozian ingelesezko egunkarietan artikuluak gaelikoz argitaratzera
mugatu dira. Irlandan egoera askoz okerragoa da, eta Bretainian nazio
osorako argitalpen txikiak daude. okzitanian, Frantziako hegoaldean,
ele bietan argitaratzen dira hainbat komunikabide. Lo Païs Gascon aldiz-
karian, esaterako, frantsesez agertzen diren testuak okzitaniari buruz-
koak dira. okzitanieraz argitaratzen direnek, berriz, edozer gai jorratzen
dute. Gauza bera gertatzen da Alsazian, Frantziako iparraldean.

Alemanian, Italian, danimarkan edo Finlandian tokian tokiko hiz-
kuntza gutxituetan argitaratzen diren komunikabideak badaude, eta ti-
radak, arrakastak eta eraginak oso lotuta daude komunitatearen beraren
indar eta kemenarekin. Mercator zentroak, europako hizkuntz gutxituen
behatokiak, garrantzi itzela ematen die, nolanahi ere, hedabideei, fun-
tsezkoak direlako hizkuntzaren biziraupenerako: egotea bezain eraba-
kigarria da hedabiderik ez egotea.

erraza da garrantzi hori azaltzea. orain arte, berri bat nazioartean za-
baltzeko bide ia bakarra munduko berri agentzia handien iragazkia gain-
ditzea zen. AeBetako egunerokotasuna —hauteskundeak, hondamendi
naturalak, gertakari patriotikoak edo kirol arrotzen topaketa handiak—
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etxean ondo sartuta ditugu, baina munduko zonalde zabalak, Siberiatik
hego Afrikara eta ekuadorretik Thailandiara, ilunpean daude informati-
boki. herrialde eta komunitate garrantzitsu eta indartsuen berriak, esate-
rako Brasil, Argentina, India edo Txinakoak, ez dira existitzen ia. zer
esanik ez guri buruz ari bagara: atzerrian noiz da notizia guri edo gure lu-
rraldeari buruzko berriren bat? Nola ikusten dugu gure burua kanpoko
hedabideen ispiluan? ezaguna egiten zaigu, edo guztiz arrotza?

KOmuniTaTeaK, BeRe BuRuaRen JaBe

y

panorama aldatzen hasi da. Sareko jario handi eta askotarikoak lehen
ilunpean zeuden informazio eta interes lurralde handiak argitu ditu,
baina hor ere dena ez da kultur txikien alde. Interneten onurak handiak
izan daitezke hizkuntz komunitate ez hegemonikoentzat, baina azpie-
giturarekiko morrontza traba handia da. Telekomunikazio sarea gutxi
batzuen esku dago, eta toki asko oraindik interes gune nagusietatik
kanpo daude. hego Amerikako inguru askotan, esaterako, irratia askoz
eskuragarriagoa da sareko zerbitzari on bat baino. Baina itxuraz komu-
nikabideetatik kanpo dauden lurraldeak ere komunikabideen eraginaren
menpe daude, lehen esan dugunagatik: kanpo egoteak esan nahi du ko-
munitate horrek ez duela informazio jarioa kontrolatzen, baina ez du
esan nahi informazio etenik dagoenik. Beste batzuek zabalduko dituzte
estereotipoak, usteak eta errealitateak. Beste hizkuntza batean.

Globalizazio honi glokalizazioarekin egin dakioke aurre. hau da,
globalizazio ia ezinbestekoari lokaltasuna, bertakotasuna, hurbiltasuna
erantsi ahal zaio. erantsi behar zaio. Baina horretarako, glokal pentsa-
tzeko, ezinbestekoa da komunitatea beren buruaren jabe izatea, edo
behintzat horrela sentitzea. ezinbestekoa da trinkotzea, indartzea, etor-
kizuna dagoela sumatzea. ezinbestekoa da hizkuntz komunitatearen
gainerako kideekin zerbait partekatzeko dagoela sentitzea.

Internet bide eraginkorrena da gaur egun, eta izango da. zergatik?
duela gutxi arte bakarrik ahaltsuen esku zegoen komunikazioa denen
eskura jarri duelako. Garrantzitsua da kontzeptu hori ez ahaztea, hiz-
kuntza txikien etorkizuna komunikabideen esku etorriko baldin bada,
komunikabide eraginkorretan pentsatu behar delako. Interneten, esate-
rako. Badira uste dutenak euskara berandu iritsi dela horra (horra, ere
bai), baina egiten ari den ahaleginak erakusten du gaur egungo eragileak
ohartuta daudela leiho hori zabalik dagoela, eta beti egongo dela zabalik,
eta gero eta handiagoa dela, gero eta koloretsuagoa, eta gero eta argi
gehiago sartzen dela gainera. Begiratu nahi ez izatea ez da eguzkia itzal-
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tzea: norbere hizkuntzak hartzen ez dituen eremuak ingelesak, espainolak
edo beste hizkuntza hegemoniko batek hartuko ditu. euskal prentsak
betetzen ez dituen eremuak espainolak, frantsesak edo ingelesak beteko
dituzte. Betetzen ari dira. eta XXI. mendeko hizkuntz eredua, ez dezagun
ahatz, hedabideetan erabakiko da. l
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