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Hala-holako beldurrez zientifikoen
«gizatalde zantarrean» egoteaz ari zí
tzaigun Mitxelena behín. Gaurregun,
estera, denok zientifiko eta, gainera
koen gain, soziolinguista garenez, lizen
tzi bekit Euskal Herrian egindako zen
bait idazlanez solas egitea.

HASI AITZIN

Hasi aitzin lantto honen xedeaz eta
mugez mintzatuko naiz zerbaiska. As
moa, prezeskiago, Euskal Herrian izan
dako Soziolinguistika hastapenez aritzea
da, ez inolako azterketa sakonik egitea.
Ezta ere gizarte eta hizkuntzaz ikus
mira, nolabait esateko, «tradizional»
batetik aritu izan direnak ikuskatzea.
Hartu ditudan puntuak, nire iduriko,
funrsezkoenak dita. Horretaz, kanpo,
nire gogokoak. Autoreak ere bai. Cer
ta dakidake, beraz, izenen bat edo ar
tikuluren bat atzendu izatea. Barka
menak hortaz.

Azken ohar bat terminologiaz.
Lantto honen amaitzean ez dut esku
ra, UZEik argitaraturiko «Hizkuntza
laritza Hiztegia» eta konturatu naiz
zenbait hitzetan menturaz oker arituko
nintzela. Edozein kasutan, bilinguis
moa, elebitasuna, elebitza, hizkuntzbi
tasuna eta mintzairabitasuna sinonirno
tzat jotzen ditut, komunzki elebitasu
na erabiliko badut ere. Erabilitako bes-

te hitzak eta katalan parekideak: Hiz
kuntz aldatzea edo Hizkuntza Ordez
katzea (Sustitució). Hizkuntza galtzea
(Extinció). Auzi edo gatazka Linguisti
koa (Conflict Lingüistic). Erabilketa
Arauak (Norrnes de l'us) eta abar.

l. SOZIOLINGUISTIKAREN
INGURUAN

Zientzia lnterdisziplinarioa
Hamar urte bete dira aurten «Aratz»

izeneko baten eskutik, lehenbizikoz
Euskal Herrian, «Anaitasunak» diglo
sia kontzeptua kaleratzen zuela. Or
durako izana zen Deustuko Uniber
tsitatean Hizkuntzari buruzko Minte
gia eta, euskaltzaleek behinik behin,
ezagutzen zituzten L. M. Haranburu
Altunak, garaiko desmitologizaleak,
birsortutako mitoak eta kalapitak. Txi
llardegik, «... harkien buruzagiari» izen
buruzko artikuluskan egindako kontes
ta bortitza eta, lehen edo berantago,
Mitxelena eta San Martinek ildo bere
tik egindakoak. 1972/73. urteetan ere,
ikastolen inguruko polernikez landa,
«Alfabetatze askatzaileaz» edo, E. Osak
egin zuen artikulu mordoska eta, ar
tetan, solteak, «Diglosiaz» aipatu ar
tikuluska eta Ganix Juaristirenak eto
rri ziren. Aratz-en artikuluskan gero
xeago komentatuko ditugun funtsezko
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gai batzu aipatzen ziren: Diglosia zer
den, eta hemengo soziolinguistikala
riek erantzun beharreko hiru galdera:

1) Hemengo goi-rnailako klaseek
erdarara zergatik jo duten;

2) Hizkuntzen ordezkatzea;
3) Azken sasoi hauetako euskal

kien indartzea.
Baina sozíolinguistikaren lehen mu

gaketa eta definizioa, arrunt klasikoa,
hain zuzen, G. Juaristik eman zuen
urte bereko udan: «Soziolinguistikaren
eginkizuna ... nabari agertzen zaigu: hiz
kuntza baten egoera objektiboa (hitze
gileen zenbatekoa, dialektu geographiko
eta sozialak, komunikabideen oinestruk
tura, rnass-rnedia, eta abar) eta subjekti
boa (hizkuntza horren aurrean hitzegi
leek duten jarrera) jakin erazi behar
digu (A. 257)*. Bi urte berantago
(A. 297) holaxe osotzen zuen lehen
emandako definizioa: «Soziolinguístika
espezializazio konkretu baten muga
hestuak desegiteko jaio zen. Zientzia
desberdin askoren azterpideak ohartuz
oso sintesi interesgarri bat osatu du.
Azken urte hauetan makina bat proble
ma konprenitzeko giltzak eskaini diz
kigu: adibidez, Soziolinguistikaren jite
interdisziplinarioaz (1). Gaurregun,
osoago eta zabalago (lkus M. J. Azur
mendiren «Soziolinguistika» artikulua
UZEiren Hiztegian), badakigu Sozio
linguistika bere esparruan bat datorre
la, partzialki izanik ere, etnolinguisti
ka, soziologia, geografía linguistiko,
dialektologia edo gramatika sortzailea
rekin.

Antropología linguistikoaz
Oraingo zenbaiten ustez, halere, eta

gorago esandako alorrez landara, bada
beste ahalbide bat Hízkuntza/Üizartea
kontrastasuna ezabatu nahi lukeena,
hizkuntza estudiatuz halako portaera
mota bezala, gizarte-egintza bezala,
Zioa ez litzateke, beraz, bi multzo
separatuak erlazionatzea, zerbait berria
sortzea baizik. Ikusmira honetan koka-

(*) A.: Anaitasuna. Z. A.: Zeruko Argia.
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tzen da Hizkuntz Antropología edo
Antropología Iinguistikoa izenpetu
izan dena. Alar honetan daukagu, be
harbada, Euskal Herritik (2) Jose Ma
ria Sanchez Carrion-ek Soziolinguisti
kari egindako aportaziorik interesga
rrienetariko bar. Txepetx-en prozesua,
berak «El espacio Bilingüe»n explika
tzen duenez, hola labur liteke: «Desde
1970. la naturaleza bifacial del bilin
güismo (3) era algo que se me impo
nía como la conclusión natural de lo
que había tenido la ocasión de obser
var y analizar. . . . Poco a poco he ido
llegando al convencimiento de que el
bilingüismo, huésped de muchas casas,
permanece aún ajeno a una que le per
tenece por derecho propio: la antro
pología de la vida cotidiana, o, en
nuestro caso la descripción antropoló
gica del uso lingüístico diario, una de
cuyas variantes lo constituye el uso
lingüístico de las comunidades multi
lingües. De este modo, si de un lado
mis intereses se han ido desplazando,
progresivamente, desde la sociolingüis
tica hacia la antropología del habla, del
otro la necesidad de comprender el bi
lingüismo se me aparece cada vez más
inseparable de la misma comprensión
del lenguaje».

Aipatu liburuaz kanpo, zehaztasun
gehiago. «La Navarra Cantábrica»
saioan eta, bere laburrean, «Lengua
y pueblo» liburuan ematen dira. Ez
da harritzekoa Txepetxek hori esa
tea, besteren arrean aitzindari izan du
gulago hizkuntzaren soziologia lanetan
(«El estado actual ... ») eta inor baino
lehen kanpoko aportazioak guregana
tzen saiatu delako (urrun gabe, horra
bere liburuak !) .

Linguistika Marxista?
Problemak, problemattoak, hasi zi

ren, Juaristik «Euskararen ideologiak»
publikatzean (1976.ean), bi urte luze
lehenago arnaitua, Soziolinguistikaz
zuen kontzeptu berria plazaratu zue
nean, Soziolinguistika Lingüistika Mar
xistarekin berdinkatuz: «Estudio honek
-zioen- azterketa soziolinguistiko
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bat izan nahi du... Hala ere, ez da
azterpide eklektiko bat espero behar.
«Soziclinguistika» ez da hemen, hain
beste obratan agertzen denez, zientzia
interdisziplinario baten izena, gaurko
linguista eta pentsalari batzuek deritza
ten «linguistika marxistaren» sinonimo
bat baizik (esaterakoan, Sohaff, Slakta,
Rossi-Landi eta Ponzioren lanetan).
Edo, nahiago baldin bada, Marxek
zientziari irekitako kontinente berria
ren (materialismo hiztorikoaren) es
kualde baten toponimia».

Aipatu liburuaren hitzaurrean (Tesi
na baten lehen atala zena), egileak
planteamendu asko zahartu zitzaizkio
la eta, orrialde horietan maximalismo
kutsu susmagarria superbizi zela esa
ten bazuen ere, besteak beste, Soziolin
guistika = Linguistika Marxista ber
dinkatzearen kariaz Andolin Eguzkitza
ren kritika jaso zuen «Zabalsen paietan.
Hartan, Rossi-Landiren «produkzio lin
guistikoa» kontzeptua ez dela Sozio
linguistikaren giltzarria aipatzean, go
gora erazten dio Juaristi-ri faltsua dela
aipaturiko berdinkatzea, eta «hizkun
tzalaritza marxistaz» mintzatzeari -ja
rraitzen du Andolinek- patata existen
tzialistez berba egiteari bezain egokia
deritzat». Eta, ondorio gisa edo: «Ge
hienez ere esan daitekeena zera da,
dialektika materialistaz zuzenduriko so
ziohizkuntzalaritza, edo beste edozein
zientzia, egin gura dela, saia gintez
keela egiten ... »

Erabilketa: Giltzarria
Hirugarren hurbilketa batetan, era

bilketa genuke soziolinguistikaren mui
na («Nork-Noiz-Non» delako famatua).
Aracil-en ustetan («Soziolinguistika ar
tikuluan, 1979), «Soziolinguistikak Hiz
kuntz Erabilketa (I'ús lingüístic) estu
diatzen du, eta ez Hizkuntzalaritzari
dagokion hizkuntz egitura. Funtsean,
Hizkuntz Erabilketa, Hizkuntza erabil
tzearen egintza bera da. Hizkuntzaren
existentzia, orobat... bere erabilketa
da, beronek gizarte kondizioak eta hiz
kuntzarekiko jarrerak barne dituela.
Soziolinguistikaren irizpidea litzateke,
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beraz, beti ere «Hizkuntz Erabilketa,
zehatz-mehatz deskribatu, ikertu eta
explikatua izan daitekeela». Txepetx-ek
laburrago zera diosku (1978): «Una
lengua no es un símbolo, como la iku
rriña. Es instrumento de comunicación.
No es algo para hablar de ella en otra
lengua. Es algo para hablarlo. No se
exhiibe... «Eta zehatzago (El espa
cio... »): «De hecho el esquema pro
puesto por J. Fishman podría defi
nir bastante bien los objetivos de esta
sociolingüística en cuanto tal: ésta se
propone establecer la relación entre
laís) lengua(s) y el usuario en torno a
las conocidas interrogantes básicas de
quién, a quién, cómo, para qué, cuán
do, dónde (y hasta ¿por qué?) el ha
blante usa un código determinado (y
precisamente ese) en oposición a otros
códigos patentes y posibles» (4).

II. GATAZKA
LINGUISTIKOAREN MUGAK

Elebitasunetik Diglosiara
Ezaguna denez, Charles A. Fergu

son-ek, frantsesetik hartutako «Diglos
sie» solasaren bidez, 1959.ean definitu
zuen Soziolinguistikan gehien famatu
den kontzeptua, Funtsean, hizkuntza
baten bi barietate: (A) (edo standarra,
familian erabilia); hauen existentziak
sortzen duen egoera linguistikoa. Egoe
ra konkretu batzu zituen gogoan: Sui
za alemana eta hango alemanera stan
darra (A) eta alemanera dialektala (B):
oraingo Grezia eta horko hizkuntza
demotikoa (B) bestetik (5). Ipuine
tan bezala, zazpi urteren buruan, Joshua
Fishman-ek, Diglosia, Elebitasunarekin
erlazionatuz ikuspegi berri bat ekartzen
zuen: batetik, bi hizkuntzen arteko
harremanetarako erabiliaz, bestetik,
elebitasunarekiko bi korronte nagu
siak errangura berrira hartaratuz (Ele
bitasuna, Psikologoen aldetik eta Di
glosia, Soziologilarien aldetik) (6)
Fishrnan-ek egin zuen baita ere, G.
Juaristik (A. 256 eta 1976) Euskal
Herriratu zuen koadro famatua:
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1) Diglosia eta bilinguismoa.
2) Diglosia bilinguismorik gabe.
3) Bilinguismoa diglosiarik gabe.
4) Ez diglosiarik, ez bilinguismorik.
Goiko burutapen horiek, Ninyole-

sen bidez, abantxu soilki ezagutuak,
txalo ugari merezi zuten (eta dute)
Euskal Herrian (7). Labur, eta besteak
beste, Catalunyarako, Valenciarako ba
tez ere, Ninyolesek egindako eskema
da liburu horien ardatza. Euskal He
rriari aplikatua, ondoko puntuetan bil
liteke:

-Elebitasuna norbanakoaren maila
ko fenomena da. Pertsona baka
rraren arloa azaltzen da, eta Psi
kologiaren aztergaia dugu.

-Diglosia, berriz, sozial orotasu
nari lotzen zaio, arazo soziologiko
bat bezala.

-Euskal Herrian, halako egoera di
glosikoan bizi gata, edota, beste
hitzetan, elebitasun diglosikoa
dugu eta giltzape horretatik atera
tzeko benetako elebitasuna behar
dugu edo bilinguismo funtzionala
(ez bilinguismo diglosikoa).

Diglosia zafratuz
Badirudi, ordea, definizio horiek es

tekatzen dituzten lokarriak aski ahulak
direla, eta neurri batez, sinpleegiak,
Aracil, Vallverdu edo Siguan-ek, Pal
sos Catalans-en, edo J. M. Sanchez
Carrionek Euskal Herrian adierazi du
tenez. Paisos Catalans-en egindako kri
tikak hola labur genitzake (8).

Aracil-ek (Estatuan Diglosia kon
tzeptua erabili zuen lehena, agian) ez
du gaur egun erabiltzen, bere ustez
edozein egoera soziolinguistikoren gil
tzarria Hizkuntzaren Erabilketa Arauak
direlako. Diglosia hitza, bere iduriz,
kondizio arrunt berezietan soilki era
bil liteke (Valenciako XIX mendean,
kasu). Azkenik, Erabilketa Arauak,
hitz generikoa izanik ere, zabaldu den
Diglosia kontzeptua baino zehatzagoa
iduritzen zaiolako. Miquel Siguan-ek
elebitasunaren «tratamendu soziologi-
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koa» eskatzen du eta horrexegatik kri
tikatu du Ninyoles-ek Fishman-engan
dik jasotako definizioa. Psikologo ho
nen ustez, delako bereizketak (portae
ra indibiduala/egitate soziala), bereiz
keta garbia bada ere, badauka halako
sustrai faltsu bat eta izan ·daiteke ha
maika nahasmenduren iturburu, ez bai
ta «egitate sozialik portaera indibidua
lek sortua ez bada, eta ez dago portaera
indibidualik kontextu sozial batetan
gertatzen ez bada».

Euskal Herrian Txepetx izan da ge
hien eta zehatzen mintzatu dena Ele
bitasun motez, 1972.ean publikatu li
buruan egin zuen elebitasunaren halako
mailakatze xume bat eta 1974.ean sa
kondu zuen «Anuario de Filologiasn
argitara lanean. Geroztikako idazlane
tan (EGIN 1978) (El Marco ... 1979),
(El Espacio ... 1981), horren xehetasun
eta ñabardurak ditugu. Labur beharrez,
Diglosia eta Elebitasuna kontzeptuez
Txepetxek egindako ohar argi eta fun
tsezkoenak jarriko ditut soilki.

Lehenik, duela gutxi ~urtebete
edo-, «Anaitasuna»n Juaristik azpi
markatu bezala, Diglosia kontzeptuaren
neurriz gaineko erabilkeraz aritzen da,
kontzeptu horren definizio berri bat
eskainiz (9): «La diglosia es una for
ma de bilingüismo social que aparece
en las sociedades estratificadas donde
la lengua pasa a ser uno más entre los
signos que denotan el status social del
individuo en cuestión»... «Por otra
parte los valores antagónicos que con
fluyen en la diglosia no son siempre,
ni en todas partes, el prestigio como
valor asignado a la lengua cultural, y
la lealtad lingüística como valor asig
nado a la lengua materna».

Elebitasunak zehazten
Zergatik «bilinguismo soziala» (edo

«gizarte-elebitasuna»)? Lehenik, prakti
kan elebitasunaz egiten diren azter
pide gehienak ikusmira soziologiko ba
tetik egiten direlako -nahiz eta Psi
kologiari dagokion arazoa dela irmoki
aitortu-. Orduan, pertsona mailako
fenomeno horren azterkuntzarako, ja-



134

zargoari soluziobiderik eman nahian
(norbanakoaren) elebitasunaren (fakto
re sozialez» edo «modulo soziokultura
lez» rnintzatzen da. Txepetxen hitze
tan: «Ü se oponen a términos exclusi
vamente individuales (bilingüismo»)
términos exclusivamente sociales («di
glosia») oscureciendo así la interpene
tración entre ambas dimensiones y lle
gando a la pintoresca conclusión de la
que la diglosia que es «un uso compar
timentalizado de las dos lenguas del
bilingüe» es unicamente social sobre la
base de un bilingüismo exclusivamente
individual» (T. L.: azpimarkak Txepe
txenak dira). Geroxeago deskribatzen
du elebitasunaz egin nahi duen zehaz
tapena:

«Cuando se reconocen en cambio
que tanto el uno como la otra tienen
una manifestación (o una dimensión)
individual y otra manifestación social,
estas contradicciones se resuelven. De
bemos entonces dejar de hablar de «bi
lingüismo individual» y de factores
sociales del bilingüismo (individual) y
afirmar de un modo más coherente la
existencia de un bilingüismo individual
y un bilingüismo social. Ambos tipos
son distintos pero interdependientes.
Cada uno es susceptible de una des
cripción autónoma; cada uno tiene sus
propios subtipos. Pero entre uno y otro
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tienen también sus estrechas relacio
nes» (10).

Ez dakit horren labur eta jauzika
Txepetxen arrazonamenduak jarraitzea
dagoenik. Zernahi gisaz, 1974.eko li
buruan legoke zehatzenik, eta «El mar
co... (Jornadas, 1979)» delakoan lehen
norabidea. Esan dezadan, azkenik, Txe
petxek desarroilatu kategoria horiek,
gaurregun, beste soziohizkuntzalariek
ere bereganatu dituztela, Mauro Fer
nandez-ek, kasu, edota, Euskal He
trian, M. J. Azurmendik, «Dependen
cia Lingüística» lanean,

Gatazka linguistikoa eta
normalizazioa

Gatazka linguistikoa, kontzeptu be
rri bat bezala, Aracil-ek erabili zuen
lehenik 1965.ean. Bere ustez, hein
haundi batetan, politika gertatzen da
nagusi gizartearen funtzio linguistikoe
tan eta hizkuntzaren funtzio soziale
tan. Aipatu funtzioak bi eratara era
bil daitezke, Normalkuntzaren bidez
desoreka zuzenduz; Hizkuntz Galtzea
ren bidez desoreka areagotuz. Hauta
bide hauen abagadune edo/eta dile
mari Gatazka linguistikoa deitzen dio
gu. Ninyoles-ek hiru urte berantago
egindako eskernan, Euskal Herrian Al
tzürükük eta Juaristik zabaldua, hone
la adierazten zuen:

DIGWSIA HIZKUNTZBITASUNA:::::~;:z:z~~~u~:;:~~KOA
HIZKUNTZ ALDAKETA

Bistan denez, kontzeptu horren ele
mentuak (politikaren nagusigoa, kasu)
ezagunak ziren gure arrean: C. F. Kru
twig (1951, 1962), Txillardegi («Hun
taz eta Hartaz») eta abar (11). Berria
zen, aitzitik, kontzeptuaren radikalta
suna: Normalizazioa edo Hizkuntz al
daketa. Berria Normalizazio kontzep
tua ere.

Normalkuntza Linguistikoaren arra
kasta faktore extralinguistiko anitzek

baldintzatzen dutelarik, halako fronte
bikoitz batetan hedatuz doa: «Linguis
tiko kulturala (hau da, hizkuntzaren
Iuntzio soziokulturalen desarroiloa)
eta soziopolitikoa (zera da, gizartearen
funtzio linguistikoen berantolatzea».
«Norrnalizazioa da, beraz», -amaitzen
du Aracil-ek (12) «Hizkuntz Ordezka
tzearen arrapostua eta aukera».

Gorago esandako kontzeptuak, aipa
tu idazleez kanpo, beste honako hauek
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hedatu dituzte gure artean: M. J. Azur
mendik, L. M. Muxikak, EHE-koek,
eta EKB-ekoek oraintsu. Kontzeptu
horien aplikazioan eta bide berrietan,
ostera, jende gutxi saiatu da, artoski
(13) behinik behin. Aipagarrienak, ni
re iduriz, J. M. Sanchez Carrion (El
estado del vascuence... 199/207 .paie
tan) eta, landuago (El marco... 30/31.
paietan), eta Mikel Lasa, irakaskun
tzaz, batez ere «Objetivos lingüísti
cos... » delakoan (Jornadas.. . 103/111.
paietan). Hauez kanpo, Esta tu mailan
egindakoetan, bere ttipian, asid inte
resgarria iduritzen zait Ninyoles-ek as
paldi argitara zuen «Estructusocial. .. ».
Aurten uste dut bigarren edizio osoa
goa publikatu dutela.

III. HISTORIA APUR BAT

Kanpokoen eragina
«Azkenaldiko idazlan katalanek

-idazten zuen Aracil-ek- antzerako
lanak iradoki dituzte Okzitanian (Ro
bert Lafont) eta Galizian (Xesus Alon
so). Kanpoko oihartzunak zabalagoak
gerta litezke geroko hurbilean» (14).

Euskal Herrian egindako lanez ez
dut uste holakorik esan daitekeenik.
Kasurik hoberenean, hamarkada baten
atzerapenaz ezagutzen dugu munduan
egin eta idatzitakoaren zerbaiska. Due
la gutxi, kasu, aipatzen zuen baten ba
tek «Argia» astekarian duela bedera
tzi urte argitara zen Louis Jean Cal
vet-en «Linguistique et Colonialisme»
liburua; gaztelaniako edizioa, berriz,
l 982an publikatua, oraintsu kritika
tzen zen beste nonbait (15).

Lantto honetan aipatzen den atoan,
idazlan gutxi agertu da euskal pren
tsan aztergai, Lehena, ari garen gaiari
atxekia, Francesc Vallverdurena, Ganix
Juaristik ekartzen zuen 1973.eko
ekainean: «... F. V. linguistak, bere
liburuxka eder batetan (Ensayos sobre
el bilingüismo. Ariel, Barcelona, 1972),
gure ezkertiarrek irakurri ez bide di
tuzten Leninen esaldi batzu ipintzen
ditu, Georgiako arazoei buruzko esal-
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diak, hain zuzen... » Idazle berorren
beste liburu bat aipatuko digu Juaris
tik, urte bereko irailean: «... Egungo
ezkertiarren artean maíz erabiltzen di
ren argudio utopiko asko egoera ho
rren arrastoak dira. Alegia, komunist
gizartean Hizkuntza Bakar bat beste
rik ez dela erabiliko sarri entzuten
dugu. Gizateriaren (sic) Batasunak Kul
turarena eta, noski, Hizkuntzarena es
katzen du». «Hauxe izan zen, jakina,
Stalinen argudioa. F. Villeverdúk (So
ciología y lengua en la literatura cata
lana, Barcelona, 1972) liburuan dioe
nez, argudio hau a priori huts bat bes
terik ez da, oinarririk gabeko utopía
bat. Zergatik Hizkuntza bat eta zer
gatik ez Bilinguismo funtzional ez di
glosiko bat?». F. Vallverdúren libu
ruten batetaz Txillardegik ere idatzi
bide zuen zerbait, baina ez dut aurki
tzerik izan.

Beste katalan bat, Ninyoles, . aipa
tuko dut. Juaristik, 1975.eko maia
tzean, hauxe zioskun: Diglosia modan
dago gaurregun. Euskal Herrian, Ra
fael Lluis Ninyoles jaunaren obra ba
liotsu baten bidez («Idioma y poder
social», ed. Tecnos, Madrid, 197.2)
ezagutu genuen». Txillardegik, bere
aldetik, 1976.eko artikuluxka batetan
zera dio: «Sail honetan ere, ohi bezala,
aurretik doazkigu katalandarrak; eta
Vallverdúren liburua aipatua dugun
bezalaxe, Badia Margarit-en lanak eta
Ninyoles-en liburuak ere aipa genitza
ke. «Idioma y poder social» bide da
denetan onena. Liburu hauxe dateke
ere Altzürükük (1974) egindako artí
kuluaren ardatza».

Euskaldunen Primiziak
Euskal Herrian egindako liburu

aipamenetan, Txillardegik noizbait
(1976) Irizar-en izena ekarri badu ere
(«Hizkuntzaren egoera... ezagutzeko
bere lana hartu beharko litzateke gida
ri»), 1972.ean Iruñean publikatu Iibu
ru batek bereganatu zituen jende ika
sien iritzi eta gorespenak. Liburuak
«El estado actual del vascuence en la
provincia de Navarra (1970)» zuen
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izenburu eta sei hilabetetan pertsona
bakar batek Nafarroan zehar egindako
inkesta baten ondorioa zen J. M. San
chez Carrion-en liburu honi egin zi
tzaion lehen kritika, laudoriozkoa, A.
Irigaraik argitara zuen «Diario de Na
varra»n (72/IX/24.ean). Zenbait hila
beteren buruan, 1973.eko maiatzean,
A. Eguzkitzak eman zion segida: «Li
buru atsegingarri eta lan xalogarria»
egin bide zuen Txepetxek. Ez, ordea,
Andolinek zeren bere artikuluak. A.
Irigarairen zuzenketak («Jaun Eguzki
tzari oharrak») ekarri baitzituen. Urte
hartan bertan «Zeruko Argian», L. M.
Muxikak aipamen luxezka bat publika
tzen zuen.

Beste bi libururen berri eman behat
dugu, azkenik. Bata Txepetxena eta
bestea Maria Jose Azurmendirena. Bien
aiparnena Txillardegik egin zuen «Di
glosia eta Elebitasuna» artikuluan. Txe
petxen lanari (1974.ekoa) «jakintsua»
eta «jantzia» irizten dio Txillardegik,
eta aurrerago: «Txepetxen izkribua,
beraz, dakarren bibliografiarengatik,
aipatzen dituen adibide argitsu eta
ugariengatik, zalantzarik gabe, jakin
minen sustagarri eta aberasgarri gerta
badaiteke ere, zailegi ere gerta dakioke,
beharbada, irakurle askori». Bigarren
artikuluaz (M. J. Azurmendi, 1976),
zera esaten digu: egileak «arreta guz
tia merezi duela» eta R. Ll. Ninyoles
katalandarren azalpena izan nahi duela.
Eta aurrerago: «Orrialde argitsu eta
trinkotan barrena, Maria Tose Azur
mendik «hilinguismo» politika leloaren
barne ideología izkutu isila salatzen
du; diglosia egoeren egiazko zapalke
ta, muina eta irtenbidea argiro eraku
tsiz... Ninyoles-en hitz aproposa he
tea eginez, Euskal Herrian gaur gerta
daitezkeen bi «normalketak» erakus
ten ditu garbiki, «bilingüismo equili
brado» delakoaren ipuina eta gezurra
ausarki salatuz».

Geroztikako urteotan liburu interes
garririk kalera bada ere, ez da kritika
lanik izan. Txepetxek («Punto y Ho
ra»n, 1978.ean) agertu artikulu sail
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ederra, egileak berak zioenez, holaxe
suertatu ziren: «Entre el interés de
algunos, el estupor de bastantes y el
silencio de casi todos». Liburu gisa
plazara zenean, J. Goñik eta B. Ba
kaikoak egin zuten liburuaren aiparnen
laburra. Aipatu idazlearen azken libu
rua duela bi urte luze argitara zen
eta oraindik ez du inolako aipame
nik jaso.

Elebitasun Jardunaldietako Euskal
Partaidetza

Estatu mailako Elebitasunari buruz
ko Jardunaldiak edo elkarlanean egin
dako liburuak ikuskatzea besterik ez
dago, euskaldunen partaidetza hutsaren
hurrengoa dela konturatzeko. Izenen
bat ikusiko dugu Estatuko soziohizkun
tzalarien artean ezaguna. Sanchez Ca
rrion-en lanaz, kasu, Guillermo Rojo-k,
egin du aipamena «Revista de Occiden
te»k 1982.ean argitara zuen ale bere
zian. Ale hartan Mitxelenak ere parte
hartu zuen lehenago hartua zuen be
zala Ninyoles eta beste ikertzaile ba
tzurekin ere hatera «Doce ensayos so
bre el lenguaje» liburuan (Madrid
1974). Salbuespenak dita, halere.
Elebitasun jardunaldietan, hau izan

bide da orainoko euskal partaidetza:

1975: Barcelonan: K. Atutxa/J. Gui
mon.

1976: Donostian: J. Intxausti/ I. La
rrañaga/M. Lasa/Feli Etxeba
rria/.T. L. Perez/K. Atutxa/
J. Urrutia/Arieh Shoval/X.
Mendiguren/ A. Otermin/Higa
Psikologo Taldea/J. L. Alva
rez/J. A. Obieta.

1976: Madrilen: K. Rotaetxe.
1978: Peñiscolan: M. J. Azurmendi.
1978: Barcelonan: K. Atutxa.
1979: Zarautzen: J. M. Sanchez Ca

rrion/M. J. Azurmendi/K. Ro
taetxe/M. Lasa/M. Garmen
dia/L. Oihartzabal.

1980: Valencian: L. A. Aranberri/
J. J. Gonzalez de Txabarri.
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Geroztikako berri zehatzik ez du
danez, nahiago dut horretan ez sar
tzea. Ipar Euskal Herriari dagokionez,
badakit Manex Goihenetxek parte har
tu izan duela Europa Mailakoa den
«Hizkuntz eta Kultura Mehatxatuen
Defentsarako Elkartearen Bilkuretan»,

Datu horien aitzinean ez nekike zer
pentsa. Hobetzera goazke. Baina ez
da asid. Eta diot aportaziorik ez de
lako, baizik eta orain arte munduan
egindako kontzeptuez jabetu ez gare
lako jabetu. Zail da eskatzen, beraz,
ideia eta planteamendu berriak asma
tzea. Beste gabezia espezializazio-ezari
loturik legoke. Hizkuntzaren eta hiztu
nen eskubide eta eskabideak aldarri
katzeaz kanpo, ari garen alorrean, au
rreratzekotan, ikerketa eta bilakuntza
historikoak egin beharko lirateke, hiz
kuntzalaritzan, psikologian, soziologian
eta antropologikoan. Paisos Cata
lans-en, Joan Coromines eta Jordi Car
bonell-ek Historia alorrean egin duten
bezala, R. Aramon eta Eduard Ar
tells-ek Hizkuntzalaritzan, Miquel Si
guan-ek Psikologian, Aracil, Vallverdú
eta Ninyoles-ek Soziologian eta Maria
Jesus Buxo edo Glaudi Esteva Fabre
gat-ek Antropologian.

Hondar Solasa
Badakit gure arteko mintzagai asko

ren artean puntutxo bat besterik ez du
dala ukitu. Interesatuak ~hastapen ze
hazkitu hauez kanpo- iaz eta aurten
egindako batzarre eta publikazioen ar
tean baduke nora jo. Besteak beste, Gi
puzkoako Diputazioak eratu jardunal
diak, Bergarako UNED-eko Euskal Kul
tur Departamenduak antolatu Soziolin
guistika Jardunaldiak eta Gipuzkoako
Diputazioak argitara duen SIADECO
ren «Normalizazioarako lehen urratsak»
eta abar.

Esan behar dut, azkenik, ez dagoe
la Euskal Herrian egindako idazlanen
luze-laburra, arin-arin eta bi hitzetan
neurtzerik. Hurrengo batez, agian,
Akulturatze, Hibridapen eta beste kon
tzepturen batez arituko natzaizue.
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ARTIKULU HONETAN
ERABILITAKO AUTORE ETA
IDAZLANAK

Zerrenda hau fidagarria daiteke 1973/
74/75/76. urteei dagokienez. Geroztikakoan
gabezia nabarmenak izan litezke. Aportazio
tzat jotzen dudana jartzen saiatu naiz; ez,
orden, euskararen inguruan plazara dircn ar
tikuluxka andanak. Aipagarriak dira, baita
ere, azken bi urteotan argitara diren elka
rrizketa batzu: Arad! («Argia».n eta «HA
BE»n), «Txepetx» HABEn, J. Juaristi «Anai
tasuna»n.

ALVAREZ EMPARANZA, José Luis
(«Txillardegi»)
1976: Euskal Herriko elebitasunaz.
1976: Diglosia eta elebitasuna.

AZURMENDI, Maria Jesus
1976: Algunos aspectos sociolingüísticos del

del bilingüismo. Mundaiz, 5.
1978: Apuntes para una normalización lin

güística ... Mundaiz, 11.
1979: Dependencia lingüística. (Txosten hau

«La problemática del bilingüismo en
el Estado Español», ICE, Bilbao, 1980,
liburuan agertzen da.

1982: Soziolinguistika UZEik argitaraturiko
«Hízkuntzalaritza» hiztegian.

BAKAIKOA BALERE («Aratz»)
1972: Diglosia, A11aitas1111a,253, Apirilak 15.
1976: l.go Symposíum clebitasunaz, Hitz, 8,

Abuztua.

EGUZKITZA Andolin («Alltzürükü»)
1973: Euskara Nafarroan, Zeruko Argia, 533,

Maiatzak 20.
1974: Euskadiko Gatazka Linguistikoaren au

rrean, Zabal 10, Hazila-Abendua.
1978: «Euskararen ideologiak» delako saioaz

kritikoki. Zehatz, 2. Martxoa-Ekaina.

GARMENDIA, Mari Karrnen
1979: Proceso de adquisición del euskera de

un grupo de niños castellano-parlantes
en parvulario. (Jornadas ... 1979 ... li
buruan).

1981: Elebitasunaz ohar pare bat, [akin, 19/
20, Uztaila-Abendua.

1981: Elebitasuna eta interferentziak, [akin,
19/20, Uztaila-Abendua.

1981: Bibliografía, ]akin, 19/20, Uztaila
Abendua.
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IBARGUTXI, Felix («Julio Goñi»)
1980: «Txepetx», txori ezezagun bat, Ere,

35, Maiatzak 15/22.

IRAZU, Joseba («Ütsaila»)
1976: Kultura inprimatuari buruz, Hitz, 5,

Urtarrila.

IRIGARAY, Aingeru
1973: Jaun Eguzkitzari oharrak, Zeruko Ar

gia, 537, Ekainak 17.

JUARISTI, Jon («Ganix juaristi»)
1973: «Bilinguismo goxoa», Anaitasuna, 256,

Maiatzak 15.
1973: Bilinguismo eta ideología, Analtasuna,

257, Ekainak 30.
1973: Azken utopizaleak, Anaitasuna 261,

Irailak 30.
1975: Bilinguismoa zalantzan, Anaitasuna

297, Maiatzak 15.
1976: Euskararen ideologiak (1), Kriselu, Api

rila.

LASA, Mikel
1978: Euskal Herriko Irakaskuntza Elebidu

na antolatzeko oinharrizko ideia batzu.
]akin, 7, Uztaila-Iraila.

1979: Objetivos lingüísticos de las escuelas
bilingües (Jornadas, 1979).

1981: Ikastolen politika linguistikoaren ana
lisi kritikoa. Jakin, 19/20, Uztaila
Abendua.

LOPEZ ADAN, Emilio («Beltza»)
1981: Hizkuntza eta sortzapen literarioa,

Maiatz l.

MUXIKA, Luis Maria
1975: Diglosia eta Bilinguismoa, Zeruko Ar-

gia, Abenduak 14.

SANCHEZ CARRION, ]ose Maria
(«Txepctx»)
1972: El estado actual del vascuence en la

provincia de Navarra (1970). Diputa
ción Foral de Navarra.

1974: Bilingüismo, diglosia, contacto de len
guas (hacia una delimitación de con
ceptos). Anuario de Filología Julio
de Urquijo, 3/80. paietan.

1978: Aspectos Psicológicos y Sociales del
Bilingüismo:
(1), Egin, Urriak 15.
(II), Egin, Urriak 19.
(III), Egin, Urriak 25.
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1978: «Punto y Hora»n agertu artikuluak,
«Lengua y Pueblo» izenaz ELKAR-ek
1980.ean publikatuak.

1979: El marco sociológico y espacial de una
situación bilingüe. Maiatza (Jornadas,
1979).

1980: El Espacio Bilingüe. Eusko Ikaskuntza
(1981.ean publikatua).

1981: Navarra y el euskara, Herria 2000/
Eliza, 30, Urtarrila.

1981: La Navarra Cantábrica (Malda Erreka).
Estudio Antropológico de una comu
nidad euskaldun. Fontes... 37. (19/
97. paietan) Urtarrila-ekaina,

SANSINENEA, Patxi
(«Hobeko Leskundarra»)
1974: Euskara zertarako? Bili_nguismoa? Hltz,

1, Abendua.

(1) lzaera interdisziplinario honetaz hola
idazten zuen .Ninyoles-ek urtebete lehenago
«Lengua y poder socialseko aitzin-solasean:
«... Disciplina cuya unidad se construye «en
contra de» una de las tendencias de la cien
cia social contemporánea -el despedazamien
to y el carácter fragmentario de la investi
gación- ... ».

(2) Ala Euskal Soziolinguistikatik? Nire
iduripenez, azken hau ez baita existitzen. Pe
ñiscolan egindako J ardunaldietan (1978 .eko
apirilean), M. J. Azurmendik zera aitortzen
zuen: «Lo primero que querría señalar es
que nosotros no podemos afirmar rotunda
mente la existencia de una sociolingüística
vasca, tal como lo hace el profesor Badia,
por ejemplo, respecto de la sociedad catalana
que sí parece tiene su propia sociolingüístí
ca». «No tenemos una suficiente tradición de
estudio sobre temas relacionados con el eus
kara y que hoy tendrían cabida en la socio
Iingüística. Tampoco tenemos un conocimien
to suficiente . . . de nuestra situación actual;
ni tampoco conocimiento de las adquisicio
nes teóricas, ni de los métodos de esta
ciencia ... Es pues evidente nuestro retraso ... »
Sei urte pasata gero, eta Txepetx-en lanak
eta hein batetan Mikel Lasarenak edo M. J.
Azurmendi eta besteren baten lan baliotsu~k
gogotan harturik ere, ez dut uste Euskal
Soziolinguistikaz hitzegiterik dagoenik.

(3) Geroxeago arituko gata Txepetx-ek,
eta Aracil-ek uste dut, erabiltzen duten erran
gura honetaz. Zergatik? «Bífacial» Txepetx
en textuan: «Factores individuales del bi
lingüismo social y factores sociales del bilin
güismo individual. .. ».

(4) Honetaz ikus M. J. Azurmendi: «De
pendencia Lingüística». «Jornadas ... », 33/56.
paietan.
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(5) Arabiera literarioa («A» barietate be
zala) eta hizkuntza arabiarrak («B» barieta
tean) ere aipatzen zituen.

(6) Definizio hau beste modu batetan
emana, zera litzateke: «el bilingüismo es esen
cialmente una caracterización de la conducta
lingüística individual, mientras que la diglo
sia es una caracterización de la organización
lingüística a nivel socio-cultural».

(7) Hori dela eta, ondoko idazki edo au
toreetan kaleratu dira: M. ]. Azurrnendi
(1976); Euskararen Liburu Zuria (1978);
K. Rotaetxeren lana (Jornadas, 1979); EHE
(Elkartearen Agiria, 79/Azaroak 4); EGIN
eko iritzi sailean (L. M. Muxika eta abar);
EKB (1983).

(8) Atal honetarako F. Vallverdúren
1.980.eko Jan batez baliatu naiz batipat:
«Aproximació crítica a la sociolingüística ca
talana» Ed. 62.

(9) «El marco ... » (Jornadas, 1979, 25.
paian).

(10) «El espacio ... », 16. paian. Aurrera
go, 20. paian, beste era honetara azaltzen di
gu: «En cuanto al bilingüismo, es cada vez
más evidente, que el comportamiento indivi
dual del bilingüe inscribe (con las posibles
variaciones personales debidas a los compo
nentes exclusivamente individuales del bilin
güismo) dentro de las· leyes que rigen el com
portamiento lingüístico social de los grupos
a que pertenecen ... ».

(11) Txillardegi baitan ere «Hizkuntza
eta Herrikidetasuna», «Hizkuntza eta Erre
suma» eta geroztikako artikulu ugari; Joxe
Azurmendiren «Zertarako euskaldun» eta ez-
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tabaida haren inguruko partaideak; 1973an
San Martin-ek egindako «Euskararen ingu
ruan» liburua; besteren arrean, Mitxelenaren
«Las lenguas y la política» eta beste.

(12) Francesc Vallverdúk aipatua, «Apro
ximació crítica a la sociolinglstica catalana»,
ediciones 62, 1.980.ean publikatua.

(13) Azken urteotan Euskal Herrían eus
karaz egin dezagun sortutako Agiri, Elkarte
eta Kolektibo anitzek egiten dituzten alda
rrikapenen aitzinean, ni neu, arrazoibide gal
du honetan, Angel Gonzalez-en nobela baten
protagonista bezala sentitzen naiz. Bere bi
zitzaz diharduela, zera dio: «Si una hace lo
que puede. Por llorar que no quede!» (La
vida perra de Juanita Narboni).

(14) Beharbada, aipatu herrietan eta bes
te zenbaitetan, soziolinguistika katalanaren
obrak hernen baino gehiago eta hobeto eza
gutzen direlako. Besteren arrean, bada Nin
yolesen liburu bat italieraz («Estructura so
cial y política lingüística», 1.975); Aracilen
artikulu bat, berak egindako lehena: «Con
flit linguistique et normalization linguistique
dans I'Europe nouvelle», 1965 (jatorriz fran
tsesez egina Nancyko Unibertsitaterako ok
zitanoz); Badia i Margarit eta Aracilen idaz
lanik gailurrenak, bestetik, agerkari ingelese
tan argitaratu dira. Alemaneraz badute, azke
nik, Paisos Catalanseko Soziolinguistikaren
antologla ba t.

(15) Beste herrietako egoerarekin erkatuz
pentsa dezagun Galizian 1977 .eko otsailean
ematen zutela liburu horren berri eta elka
rrizketa bat egilearekin, «TEIMA» aldizka
rían, 10. zenbakian.

EN TORNO A LA SOCIOLINGüISTICA
EN EL PAIS VASCO

Ahondar en los orígenes y evolución que
la Sociolingüística como ciencia tuvo en el
País Vasco es el objetivo de este trabajo, en
ningún momento analizar la situación socio
Iingüística vasca.

Hace diez años la revista Anaitasuna pu
blicaba un artículo firmado por Aratz, en la
que se hacía referencia al concepto de diglo
sia. Sin embargo, fue G. Juaristi quien ese

mismo año definió el concepto de Sociolin
güística.

Es a partir de entonces, aunque con un
constante desfase de un mínimo de diez años
en relación con lo que se escribe en otras
partes del mundo, cuando comienzan a proli
ferar diversos artículos y publicaciones, que
con enfoques diferentes, van a ir definiendo
los distintos conceptos y campos de la Socio
lingüística.
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/JJTOUR DE LA SOCIOLINGUISTIQUE

L'obiecti] de cette étude est d'approjondir
les origines et l' éuolution de la sociolinguis
tique en tant que science, au Pays Basque, et
11011 pas d'analyser la situation soclolinguisti
que basque.

Il y a dix ans, la reuue Anaitasuna pu
bliait un article signé par Aratz ou on se
réjérer au concept de diglossie. Cependant, ce

[ut G. ]UARISTI qui définit cette année-lá,
le concept de sociolinguistique.
C'est a partir de ce moment-lá, bien qu'

avec un retard de 10 ans par rapport a ce
qui est écrit dans d'autres pays, que commen
cent a proli] érer divers articles et publications
aux approcbes variées qui uont déiinir les
différents concepts et domaines de la socio
linguistique.

ABOUT SOCIOLINGUISTICS IN THE BASOUE
COUNTRV

Going deep into the source and development
Sociolinguistics as a sclence had in the Bas
que Country, is the purpose of this essay ra
ther than examine the present soclollnqulstlc
situation.
Ten yars ago Anaitasuna magazine published

an artlcle signed by Aratz in which he refe
rred to the definition of «dysloqla-. However lt

was G. Juaristi who defined the concept of
Sociolinguistics that very year.

it is since then that severa! articles and pu
bllcatlons began to proliferate. With different
points of view ali the concepts and fields of
Socio! lnqulstlcs have been defined in them,
though behindhand in relation to what is wrt
tten in other countries.
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