
1990eko otsaileko data du
bat aldizkariaren le-
hen zenbakiak. era-
kunde eta batzorde

argitaratzaileak ezinbestean aldatu diren arren
harez geroztik, ez dio kaleratzeren konpromiso-
ari hutsik egin aldizkariak hogei urte hauetan
guztietan. ospakizun urteak aitzakia izan ohi
dira egindakoari gain begirada emateko, egun-
go diagnosiari hurbiltzeko eta etorkizuneko
erronken zantzuak lekutzen hasteko. ariketa
horretan saiatu gara gu ere —neurri batean
behintzat— bat aldizkariko XX. urtemugaren
ospakizuneko bi zenbaki hauen bitartez (76 eta
77). horrela, aldizkariaren eginkizunari berari
erreparatu diogu alde batetik, eta euskararen bi-
ziberritze- eta normalizazio-prozesuaren inter-
pretazio anitza eskaini dugu, etorkizuneko
erronkak ere plazaratzeko.

bat aldizkariak bere helburuen artean du
euskararen normalizazioan lanean ari direnen-
tzat tresna lagungarria eta pizgarria izatea. eta
horrez gain, beharrezko diren jakintza-arloan
formatzen laguntzea. ez alferrik ageri dira lehen

zenbakian Jose luis alvarez enparantza Txilar-
degi zuzendariak idatzitako honako hitzak:

… Baina herri-mogimendu horrek [zeinen zuz-

perketa guztiz premiatsua den eta, alderan-

tziz,… ahulezia eta zafraketa… guztiz kaltega-

rria] jakin egin behar du, ahalik eta ongienik

eskolatu eta jantzi. Eta asmo horretan kokatzen

da aldizkari hau: Soziolinguistikaren eta Gloto-

politikaren alorrean azkarki erroturik dauden

ideia nagusiak ezaguteraztea. (BAT 1: 10 or.)

hemen ikusiko dugunez, aldizkariaren
betebeharra garapen teorikoak gizarteratzea
izan da eta aplikazio praktikora jauzi egiteko
tresnak eskaintzea. izan ere, eskolatzea eta janztea
helburu duen komunikazio-proiektu honek,
gutxienik bi eginkizun bete beharko lituzke,
soziolinguistikaren garapen teorikoari zuzendu-
riko hausnarketa, ikerketa eta eztabaida bilduko
lukeen alderdia garatzea eta aplikazio praktiko
berritzaileen eta eskarmentuen bilgunea dei
dakiokeen bigarren bat eskaintzea.

bat aldizkariak zor handia die izan dituen
bi zuzendariei, txillardegiri eta Maria-Jose azur-
mendiri. eta horregatik, omenezko zenbakia
eskaini zion duela bi urte txilllaredegiri bere 80.
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urtemuga aitzakia hartuta. Maria-Jose azurmen-
diri, berriz, ekitaldi polita eskaini dio aurten
euskal herriko unibertsitateak bere lan handia
azpimarratzeko omenezko ekitaldian. bat
aldizkariak lekua hartu nahi izan zuen han ber-
tan, esker ona emateko. zorionez, argitalpen-
batzordearen partaide oso aktiboa da gaur egun
ere Maria-Jose, eta baita egile emankorra, zenba-
ki honetan bertan ikusiko den bezala.

bi zenbakitan bildu ditugu artikuluak beraz,
XX. urteurrena ospatzeko. artikuluek lau ildo
nagusiri jarraitzen diete, nahiz eta sailkapen hori
oso era malguan hartzea komeni den. lehenik,
aldizkariak berak egindako ibilbideari erantzu-
ten dioten artikuluak biltzen dira. zenbaki bana-
tan, Maria-Jose azurmendik —zuzendari izan-
dakoa- eta imanol esnaolak —koordinatzaile
izandakoak- aldizkaria bera aztertu dute: gaiak,
ibilbideak eta sortutako hausnarketak eskain-
tzen ditu lehenak, eta aldizkariak komunikazio-
proiektu gisa izandako arazo eta erronken ingu-
ruan azalpenak ematen ditu bigarrenak. 

bigarren ildoak azken hogei urtetako euska-
raren aldeko normalizazio-prozesuaren emaitzen
irakurketa anitzak sailkatzen ditu. anitzak arlo
ezberdinen inguruan arituz, balorazioak ere,
askotarikoak egiten direlako. helburua iritzi
ezberdinez eraikitako puzzle osatu gabea ematea
izan da. eta diagnosi horretatik abiatuz, etorkizu-
neko erronkei aurre egiteko ikuspegi desberdinak
ere aldi berean ematea. diagnosi eta erronken ata-
la dei dakiokeen talde horretan bildu ditugu egile
modura iñaki Martinez de luna, patxi baztarrika,
Jean-baptiste Coyos 76. zenbakian, eta Mikel zal-
bide, Miquel gros i lladós, nekane larrañaga eta
igor astibia 77. zenbakian.

hirugarren atal bat euskararen normaliza-
zioaren gai zehatzei zuzenduriko azterlan edo
proposamenek osatzen dute. esate baterako, 76.
zenbakian paula kasaresek nafarroako gazteek
duten euskararekiko irudien inguruan idatzi du,
eta i. inazio Markok lan-munduan euskara-pla-
nak abian jartzeko metodo berriaz (76). 77. zenba-
kian, bere aldetik, esti amorrortuk eta ane orte-

gak sinaturiko artikuluak erdaldunen pertzepzio-
tik euskararen balioak nola islatzen diren gazteen
euskararen erabileran erakusten du. beraz, gazte-
en inguruko bi artikulu eta lan-munduan euska-
ra sustatzeko lagungarri izan daitekeen eredu
baten aurkezpena; gaur egun erronka garran-
tzizkotzat hartzen diren bi eremu, inondik ere.

laugarrenik, euskal herritik kanpoko hain-
bat irakurketa bildu nahi izan ditugu. alde bate-
tik, europako ikuspegia paul bilbaok eskaini du
(76), eta bestetik, komunitate katalanaren eta gale-
goaren ikuspegia ernest Querolek eta Xosé henri-
que Costasek ekarri digute (77), hurrenez hurren.

amaitzeko, bereziki interesgarri iruditu
zaizkigu iñaki larrañagaren ekarpenaren ingu-
ruan idatziriko Joxe Manuel odriozolaren eta ina-
zio agirren artikuluak. ospakizun zenbaki haue-
tan larrañagari aipamen berezirik egin gabe ez
genuen amaitu nahi; ez dugu zalantzarik hogei
urte hauetan, aipaturiko txillardegi eta Maria-
Jose azurmendiz gain, soziolinguistika-arloan
ekarpen apartekoa eta ahantzezinezkoa egin due-
la berak. ekarpen horren irakurketa egitea esker-
tu nahi diegu bi egile horiei, egungo diagnostiko-
rako ere oso kontuan hartu beharreko gaiak pla-
zaratzen direlako. aipatu bi artikulu horiez gain,
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b76 Joseba intxaustirenak ere gaurkotasun handiko
gaia ekartzen digu ia 500 urte beranduago: gazte-
laniaren aldeko manifestuaren ingurukoa alegia.

horrela bada, bi zenbaki hauetako testu
inguratze orokorra. hemendik aurrerakoak ira-
kurlearen esku. utziguzue, nolanahi ere, ale
bakoitzak dakartzan ekarpenen inguruan hitz bi
egiten, artikuluen hurrenkerari jarraiki.

76. zenbaki honetan, maria-Jose azurmen-
dik aldizkariaren historiari gain begirada egite-
ko erronkari heldu dio, pausatze- eta hausnar-
tze-une honetan. artikuluan zehaztasun handia-
rekin eskaini ditu aldizkariaren garai desberdi-
netako ideia nagusiak eta hausnarketak. helbu-
ru horrekin, aipatu garai bakoitzeko lehen eta
azken zenbakiak zehazki aztertu ditu. baina
bereziki interesgarriak iruditzen zaizkigu diag-
nosiaren balorazio ezkorrek sortutako hausnar-
keta eta eztabaidarako deiak izan ere, euskara-
ren egungo egoera biziberritze-prozesuaren
abiapuntuan espero zenetik urrun ikusten du
egileak, eta ezinbestekotzat jotzen du adostasu-
nera ezagutzatik eta eztabaidatik heltzea.

iñaki martinez de lunaren hitzetan euska-
rak egun duen auzirik larrienetakoa gizartearen
iritzi publikoarena da; euskararen unibertsoak
nola joka lezakeen iritzi publiko horren aurrean
jakitea, alegia. haren ustez, euskararen etorkizu-
nerako berebiziko bidegurutzea euskara versus
iritzi publikoa binomioan kokatzen da. eta iritzi
publiko horretan eragiteko helburuarekin euska-
raren errealitatearen hautematea eta irudikapena
gidatu dituzten egitura kognitiboak nolakoak izan
diren azken mende erdian, eta nolakoak diren
gaur egun aztertu du artikuluan, komunikazio
politikoaren eta komunikabideen eragin kogniti-
boaren teorietatik abiatuz.

aurrekoarekin kontraesanean sartu gabe,
patxi Baztarrikak hizkuntzaren erabileran jarri du
arreta etorkizuneko erronka modura. baina, horre-
tarako egindakoaren irakurketa positiboa egiten
du, argi-ilunez beteriko bidea izan dela aitortzen
duen arren. bere hitzetan, euskararen biziberritze-
prozesua utopia egingarri modura ulertu behar da.

egingarri, baldin eta —gutxienez— honako fakto-
reek elkarrekin eragiten badute: faktore politiko
eta sozialak, herritarrek hizkuntzarekiko leialtasu-
nez eta atxikimenduz jokatzeaz, eta adostasun
sozial eta politiko zabala egotea.

ezinbestekoa genuen diagnosiaren atal
honetan Frantziako estatuaren hizkuntza politi-
kaz hitz egitea. zerk ematen digu bada iparralde-
ko euskararen atzerakadak baino min handiagoa.
Jean-Baptiste Coyosek Frantziak eskualdetako
hizkuntzekin dituen erlazioak aztertu ditu
1990tik 2010era: hartutako neurri nagusiak, era-
bili dituen baliabideak, legezko alorrean izan
diren bilakaerak, era orokorrean estatu horren
euskararen aldeko edo aurkako politika. horre-
tarako, estatuaren hizkuntza-ideologia aztertzen
du, horrek hizkuntza-legeria baldintzatzen baitu. 

paula Kasaresek nafarroako euskararen
egoeraren bilakaera irudikatu du 1990 aldera sor-
tutako gazte euskaldun talde batek euskararekin
izan dituen bizipenetan oinarrituta. horrela,
gaur egun azpimarratu behar da nafarroako iriz-
pide geografikoak ez duela baldintzatzen ezin-
bestean gazte euskaldunek euskarari buruz
dituzten bizipenak eta hizkuntzarekin eratu
dituzten harremanak. hizkuntza-eremuek baino
gehiago gizarte inguruak eta harreman-sareek
baldintzatzen dituzte gazteen hizkuntza-jardue-
rak. artikuluak azterketa mikro eta makro-sozio-
linguistikoen osagarritasuna nabarmendu du.

enekuS eredua, lan-munduko organiza-
zioetan euskararen normalizaziorako eraldaketa
kudeatzeko erreferentziazko eredua da. eredua
i. inazio markok 2010ean upV/ehun defenda-
tutako tesian proposaturikoa da, artikulu honetan
laburpena modura ematen duena, hain zuzen.
tesiaren xedea, lan-munduko organizazioetan
hizkuntz normalizaziorako eraldaketari aplikatu-
tako hizkuntza-prozesuen ingeniaritzan esku-
hartzerako eredu erreferentziala garatzea izan da.
hiru fasetan burututako ikerketan oinarritutako
lana, enekuS eredua bederatzi ‘akzio-gunetan’
egituratu da aplikazio praktikorako azpi-eredu
operatibo bana diseinatuz.
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arestian aipatu bezala, lekua egin nahi izan
diogu euskal herritik haragoko hainbat ikuspe-
giri. horrela, paul Bilbaok estatuen europaren
eraikuntzan azken hogei urteotan emaniko urra-
tsak aztertu ditu, hizkuntza-gutxiagotuei dago-
kienean. europako hizkuntza-aniztasunaren
kudeaketaren historia luzeari erreparatuz, azken
hogei urteotan europako kontseiluak eta europa-
ko batasunak hizkuntzen eremuan abian jarritako
tresnen eraginkortasuna auzitan jarri du, bai eta
gizarte zibilak hizkuntza-komunitateen ekitatea
bermatzeko abian jarritako tresnak ere. egileak
europan zenbat hizkuntza mintzo diren, zenbat
hizkuntza-komunitate dagoen eta estatuek aniz-
tasuna nola kudeatzen dutenen inguruko infor-
mazio erabilgarria jarri du. eta etorkizunari begi-
ra erronkak definitu eta erantzuteko ezinbesteko
baliabideak identifikatuz: europako berezko
hizkuntza-komunitateen arteko lankidetzaren
beharra eta gizarte zibilak hizkuntzen berresku-
rapenean hartu beharreko eragile izaera.

zenbaki honi amaiera emateko Joxe manuel
odriozolak iñaki larrañagaren hainbat ideia
ekarri ditu gogora, euskararen egoeraren diagnos-
tiko labur batetik abiatuz. larrañagaren hitzak
azpimarratu ditu egileak, hiztunen kopuruaz
harago, hiztunen arteko harremanak ehuntzen
duen egitura soziolinguistikoan datzala hiztun
herriaren etorkizuna azpimarratzeko. egilearen
iritziz, egin direnak eginda ere, egiturazko dina-
mika soziolinguistikorik aldatzea lortu ez denez,
euskararen nazioa eraikitzeko nazio politiko
burujabearen kontzientzia eta praxia ezinbeste-
koa da; era berean, etorkizuneko euskal herririk
eraikitzekotan inoiz, iraganeko euskalduntasu-
naren humusean eraikia izango da, edo ez da
herri euskaldunik izango.

hara hor bada XX. urteurrenaren ospakizu-
neko i. zenbaki honek eman duena. bigarrenare-
kin batera irakurtzeko diseinatuta izan arren,
hausnarketarako eta eztabaidarako gai ugari bil-
du dituelakoan gaude.z
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