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Artikulu honetara H2ren ikas-prozesuaren gaineko zenbait hausnarketa
bildu ditugu, irakurriko duenak ere hausnarketa egin eta, hizkuntzen ira-
kaskuntzaren inguruan bueltaka, batetik bestera, gabiltzanon zereginen
zerrenda osatu eta txukundu dezan. Horren ostean, gehien eta baita
gutxien zabalduriko hizkuntzen didaktikaren ezaugarriez ere jardungo
dugu, bizkaiera bera ohiko irakaskuntzan nola txertatu eta, bide batez,
gure egunerokotasunean modu naturalean zelan isla daitekeen asma-
tzeko.

Anitz dira H2 irakasteko erak edota, azken batean, teoriak (estrukturala,
komunikatiboa...). Dakigunez, komunikatibo deritzon metodo horren
oinarria komunikazioa da, hizkuntzaren erabilera bera, alegia.
Gramatika tradizionalaren bidezko metodoen muina hitzaren hizkuntza-
laritza izan zen. Horren ostekoak, aldiz, esaldian oinarritu ziren. Eta
planteamendu komunikatiboan ere esaldia izan da hizkuntza-unitate.
Chomsky-k (1965) gaitasuna eta performantzia bereizi zituen. Lehenda-
bizikoaz ezagutzari egiten zaio erreferentzia eta bigarrenaz gaitasun edo
ezagutza hori ibilian jartzeari. Chomsky-k kritika ugari jaso zituen ez
baitzituen sartu gaitasunaren kontzeptu horretan hizkuntzaren erabilpe-
nari dagozkion hainbat osagai. Hizkuntza ikastea ez da soilik esaldi
zuzenak egiten jakitea. Horrez gain, hizkuntza hori komunikatzeko ego-
eretan nola erabiltzen den jakitea ere garrantzitsua da. Bide horretatik,
gaitasun linguistikora ez baina gaitasun komunikatiboaren kontzeptura
jotzen da.
Hizkuntza hautazko zeinu-sistema da, gizakiok elkarren artean komuni-
katzeko erabiltzen duguna. Hasierako baieztapenak alderdi estrukturala
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azpimarratzen du, baina sistema horren unitate komunikatiboa ez da
hitza, ezta esaldia ere, diskurtsoa dugu unitate komunikatiboa, testuetan
gauzatzen dena hain zuzen ere. Hizkuntza tresna delarik, komunikazio
hori testuinguru batean gertatzen da. Hots, testuinguru sozialetan komu-
nikaziorako erabiltzen den sistema da hizkuntza.
Euskalduntzearen azken helburua gaitasun komunikatiboa lortzea da.
Eta esan ere esan liteke xede nagusi hori azken urteotan hizkuntzalaritza
aplikatuak egin dituen aurrerapausoen ondorio ere badela.
Hymes-ek (1972) aipatu dugun gaitasun komunikatiboaren kontzeptua
sortu arte, hizkuntzalaritzak ez zuen testuingurua ezertarako kontuan
hartzen; hor dira, besteak beste, Saussure (hizkuntza / hizketa) eta
Chomsky (gaitasuna / performantzia).
Gaitasun komunikatiboaren barruan azpigaitasun batzuk lekutzen dira
(linguistikoa, testuala, soziopragmatikoa eta estrategikoa). Eta bide
horretatik jotzen da gaur egun batik bat H2 irakasterakoan. Hala eta guz-
tiz ere, asko eta asko dira ahalegin horretan bidean dauden arazoak.

Jakin badakigu H2 ikasteak zer-nolako zailtasunak dituen. Badira, dena
den, lan hori errazten diguten makina bat metodo. Gero eta eraginkorrago-
ak dira, errealitatetik gertuagokoak eta frogatuagoak. Asko eta asko atze-
rriko esperientzietatik jasoak dira. Hainbat adituk urtetan jardun dute eta
badihardute buru-belarri hizkuntzak ikasteko prozesu berezi eta lauso hori
ikertzen. Eta gugandik hain urrun ez dauden hizkuntzak irakasteko ikasbi-
deen nondik norakoak aztertuta, gurera etorri ohi dira aurkikuntzen berri
ematera, ahal izanez gero, gurean ere aplikagarri direlakoan. Funtsean,
ingelesa eta frantsesa izaten dira azterketa horien oinarri. Hortik abiatuta,
ahalegin ugari egin izan dira beste maila1 bateko hizkuntzetan.
Askoren ustetan, hizkuntza erraldoi batean aplika daitekeen teoria edo
metodologia ez da, bere horretan, aplikagarri askoz ere hiztun gutxiago
dituen hizkuntza batean.
Hiztun-kopurua ez ezik, bada beste auzi bat ere kontuan izan beharrekoa,
gizarte-egoera bera, alegia.
Euskal Herrian bizi dugun egoera bereziak zaildu egiten du bertoko eus-
kararen irakaskuntza. Sarritan, politikaren zereginekin loturik ageri da
hizkuntzaren auzia. Duda barik, hizkuntzak badu bertoko nortasun, kul-
tura eta etorkizunarekin lotura ikaragarria, are gehiago, bat dira. Gauzak
horrela, hizkuntz gaiak, hizkuntzen inguruko lan-esparruak erlazionatu-
rik egotea ulertzekoa da oso, baina elkarri bidea oztopatzen aritzea?
Garai bateko inperialismoa trebea zen botereari arrotz edo kanpotar iru-
ditzen zitzaiona suntsitzen edo menera ekartzen. Ikusi besterik ez dago
europarrak Ameriketara iritsi eta bertako indioen ohiturei eta hizkuntzei,
besteak beste, zer gertatu zitzaien. Egun, kultur ondare horiek bidai
agentzien eta herri horietako boteredunen beraien negozio-iturri baino ez
diren arrasto hutsak dira.
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Ez dago ezbairik. Anitz dira eguneroko beharrean, hizkuntzak gal ez dai-
tezen, aintzat hartu eta baliagarri izan dakizkigukeen hizkuntza “erral-
doi” horietatik jasotakoak. Hala ere, jasotako edota egokitzat hartutako
horiek dauden-daudenetan gurean aplikatzerik ez dago.
Arestian esan bezala, euskarak, tamalez, ez du garai batean proportzioz
zuen eta egun izatea nahiko genukeen beste hiztun2. Ohartxoan aipatu
legez, jadanik kalean egon behar dute datu berriagoek, eta, horiek ere
aztertu beharra legoke, jakina. Hala ere, ezagutzari dagokionez, segurue-
nik, datuen norabide orokorra ez da oso bestelakoa izango aurrekoetan
ikusitakoarekin alderatuta, hots, euskaldun elebakarren kopuruaren
beherakada eta euskaldun berrien gorakada. Gero eta gehiago dira seme-
-alabek euskaraz ikas dezaten erabakitzen duten gurasoak. Eta horrek
bidea zabaldu egingo du etorkizunean euskara ama-hizkuntza izango
duten euskaldun gehiago izateko.
Azal genitzake datuok, gaur egun era goiztiar batean sustatzen ari den
euskararen erabilera edo irakaskuntza, bederen, agertuz. Indar handia
egin beharra dago, haurren arlotik hasita, geure hizkuntzaren ezagutza
eta, jakina, garrantzitsuagoa den erabilera bera ere suspertzeko
(Euskararen erabilera arautzeko legeak halaxe zioen3). Batetik hor, eta
bestetik euskaltegietan da euskaldun berrien harrobia. Geure buruari gal-
detu beharko genioke ea zer gertatzen den euskaldun elebakarren behera-
kadarekin, horretaz ere kezkatu beharko genuke.
Elebidunen kopuruak gora eginagatik ere, urrats arras garrantzitsua dago
egin gabe. Euskara ezagutu eta jakin bai, baina erabili ez. Hor dago hain-
bat herritako euskara-teknikari, euskara-batzorde edo arlo horretako
ardura dutenen eginbeharretako bat. Euskaldun berri deritzegun horietaz
gain, badira euskaldun elebakarrak, bitxi preziatu bilakatzen ari direnak
bizkaierari, besteak beste, merezi duen arreta eskaintzen ez diogulako.
Hizkuntza ez da berez bizi, gizakiongan bizi da, gizakiak aldatu ahala,
hizkuntza ere aldatu egingo da. Egia da hizkuntza “aldatu nahi” hori
nolabait asetzeko eredu bat eduki eta hari kasu egitea ondo dagoela.
Era horretan hizkuntza aldatu egingo da, ez edonola baina. Gai honen
gainean irakurritako testu labur batean (Butron, 1998) honakoa zioen
autoreak:

“Bi indar jartzen dira tirabiran: dinamikoa (aldatzera jotzen duena) eta esta-
tikoa (lehenera begiratzen duena), eta bien arteko halako oreka bat lortu
behar da”.4

Hortaz, zein neurritan utzi behar diogu nagusitzen eredu litzatekeen
batuari eta bidean galtzen euskalkiei (bizkaiera gure kasuan)?
Horren haritik, eta ate joka ibili ostean, bat baino gehiago dira bizkaiera-
ren etorkizunaren inguruko bat-bateko iritzia edo ustea azaldu dutenak5.

“Bizkaierak gazteen artean eta gaur egungo irakaskuntzan izan dezakeen
etorkizunaz (...) ez da erraza horri erantzun egoki eta ondo arrazoitua ema-
tea, eta hitz gutxitan bada, hainbat zailago. (...) Bizkaiera eta euskara nor-
malizatuak ere ezagutu eta ikasi egin behar dituztela jakin behar dute, beste
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erabilera-erregistro bati dagozkionak direlarik, edozein hizkuntzatan gerta
ohi den legez. (...) Ze demontre gertatzen da Bizkaiko euskaldunen artean
hain erraz erdarara jotzeko edo euskaratik erdarara hain ganoragabe eta
hain maiz igarotzeko? Ez diezaiogun euskara batuari errua egotzi, euskara
baturik sekula ikasi ez dutenen artean batez ere gertatzen delako hori.
Iratzar gaitezen behingoan bizkaitarrok eta egin dezagun euskaraz, gure
zabarkeria zuritzeko aitzakiarik ekartzen ibili gabe. (...) (Rosa Miren
Pagola)”

Dudarik ez. Bizi garen inguru erdaldunak eraman egiten gaitu eta, sarri-
tan, eramaten ere uzten diogu, alferkeria, erosotasuna, etab. direla kausa,
akaso.
Kontuan izan behar dugu hizkuntzak bere soineko berezia janzten duela
hautatu duen ekitaldira joateko. Ez gara berdin mintzatzen egoera batean
edo bestean, alegia. Hizkuntza, aitzitik, bat bera da: bakarra. Mereziko
luke, benetan, eguneroko egoera ezberdin horietan guztietan geure hiz-
kuntza erregistro egokian erabiltzen bageneki!

“(...) gauza bategaz seguru nago. “Bizkaiera” edo “azpi-bizkaiera” edo
“ahozko erregistroa” edo “euskara naturala”, hau da, ahoz egiten dana hiz-
tunen erabileratik galtzen bada, nire ustez euskera bera be galduko da.
Arazo nagusia hau da: danok dakiguna erdera, eta alkar-aitzeko arazorik
txikiena euki ezkero euskaldunon artean, erderara joten dogu, birritan pen-
tsau barik gainera. (...) Behin euskara ikasi ezkero, (eta lehenengo ikasitako
euskera hori “batua” izango da normalean), euskaldunbarri horrek ahalegi-
na egin behar dau “urreko”edo “inguruko” euskal hiztunen artean “murgil-
tzeko”. (...) Nire ustez hor dago etorkizuna. Euskera ikasi dauen gazte bat,
euskaldun normal bihurtzea, euskaldun bat gehiago izatea, euskaldunbarri
dala inok ez igartea, euskaldun hiztun arrunten multzoan murgildurik ego-
tea, betiko edo jaiotzatiko euskaldunakaz hartuemon natural bat euki ahal
izatea, ez “afektatua”. (...) (Adolfo Arejita).”

Adolfo Arejitak berak dioen legez, oso zaila da santurtziar gazte bati hori
eskatzea. Hor legoke agian, euskaldun zaharren zereginetako bat, sekula
makurtu ez euskara batu horretara eta nork bere hizkeran egitea. Zenbat
eta gehiago egin, hainbat eta euskaldunago bihurtuko gara.
Ugaoko euskararen azterketa egiten ari nintzela, ezohiko eman dezakeen
arren, bizkaieraren defendatzaile sutsuak aurkitu nituen. Tamalez, euska-
razko telebista edo egunkarietan euskaraz idatzitakoak ulertu ez eta
euren euskarak ezertarako baliorik ez duela pentsatu ohi dute beste
askok. Azterketa hartan, gehienek oso argi azaldu zuten kanpotarrengatik
galdu dela euskerea.

“kanpotarren galdu daude, kanpoti datosenak galdu daude emen euskerea
se aik estaude iten euskerarik, bai emekoak txartoe do ondo erderie iten
daude. In estaude iten baye yakin badakie...” 6

Badirudi gaur egun gauzak aldatzen hasiak direla eta sortu edo berpiztu
ere egin dela gazteen artean nork bere euskalkian aritzeko grina. Gauza
batek ez du bestea kentzen; euskara bizia eta aberatsa nahi badugu ezin
euskalkiak ahaztu. Zein da baina, irakaskuntzaren egitekoa jadanik ados-
tua eta hasia dugun bide horretan?
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“Irakaskuntzeari jagokonez, gaur egun umeei gehienbat batua erakusten
jake baina bizkaiereak edota lekuan lekuko berbetak be lekua euki beharko
leukela pentsetan dot. (...) Helduen alfabetatze-euskalduntzeari jagokonez,
antzeko gogoeta egin geinke, izan be, ezin da bardin jokatu euskaldun
zahar eta barriekaz. Hori bai, egoerea edozein izanda be, bizkaierea edo
lekuan lekuko berbetak ezin dira baztertu, hori egin ezkero, euskerearen
kontra egingo dogulako. Irakaslearen zeregina izango da ikasleen euskera
ezagutza eta jatorria gogoan hartuta, kasuan kasuko azalpenak emotea eta
modu batera edo bestera jokatzea (euskera batuaren eta euskalkiei buruzko
azalpenak, bizkaierazko berba edo esamolde gehiago edo gitxiago sartzea
...). (...) Horrezaz gainera, kontuan hartu behar da euskara batua orain 30
bat urte jaio bazan be, oraindino zalantzak eta aldaketak izaten dirala sarri
eta bizkaiera batua oraindino sortzen eta finkatzen gagozala. Gauza asko
dagoz egiteko beraz. (Koldo Isusi)”

Zorionez, makina bat bide ezberdinetatik jaso dezakegu bizkaieraren
erabiltzeko joan-etorrien berri.

“Zeurea entzun, erabili eta gozatu”7.

Orain dela lau urte Gobernu Kontseiluak Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia onartu zuen. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak burutu
zuen Euskara Aholku Batzordearen laguntzaz. Planean diren hiru helbu-
ru estrategikoak ardatz dituzte bizkaieraren inguruan egindakoek, eta ez
dira gutxi. Bizkaiko Foru Aldunditik, besteak beste, bat baino gehiago
izan dira eta egun oraindik dira, euskararen eta bizkaieraren beraren
sustatzerako jorratutako bideak. Horien guztien artean, Labayru Ikaste-
giak eta Bizkaia Irratiak Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzaz
kaleratutako “Bizkai euskararen jarraibide liburua”. Bizkaieraren nor-
malizaziorako eginiko urratsetako bat besterik ez da liburu hori, hemen-
dik gutxira lexikoaren gaineko bigarren liburu bat argitaratzeko asmoa
dute-eta. Ez dago aitzakiarik, beraz, geure eguneroko jardueran bizkaie-
raz ez aritzeko.
Asko bizkaiera jakin bai baina alfabetatu bakoak dira, horrek maiz euren
berbeta baztertzera daramatzala. Beste batzuei, aldiz, arrotzegia litzaieke
bizkaiera estandarizatua. Hartu nahi den bidea hartuta ere, bada aipatze-
ke ezin utz dezakegun tesi bat8. Bertan, bizkaiera eskolan zelan txerta
daitekeen proposatzen da.
Azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, Euskararen erabilera arauzkotzeko den
horretan, azaldu egiten da II. Tituluaren V. Atalburuan, 30. artikuluan
hain zuzen ere, Euskararen batasuna eta normalkuntza zainduko direla,
beti ere, euskalki ezberdinak kaltetu barik, hauek baitira hitz egiten
dituzten guneetako ondarearen oinarrizko zati. Gurean ere, hots, hain
euskaldunak ez diren guneotan badugu irakasleok, bizkaiera, gure
kasuan, ikasgelara eraman eta ezagutzera emateko modua, era erraz eta
entretenigarrian.
Metodo komunikatiboaren ildotik esan dezakegu, testu errealen gaine-
an mugitu beharko genukeela. Izan ere, halaxe egiten da batua bera ira-
kastean. Zenbaiten planteamenduetan erabat erroturik azaltzen da
honakoa: hizkuntzaren ezagutzea nahikoa da hizkuntza hori komunika-

Bizkaiera euskaltegian 61



zio-egoeretan erabiltzeko. Horrela bada, oso gogoko izan ohi dituzte
horren aldekoek ariketa guztiz kontrolatuak eta arauen azalpenak.
Haatik, ez du ematen hori guztia aski denik hizkuntza egoera errealetan
erabiltzeko.
Ikasleari egoera errealak eskaini behar zaizkio dakiena erabil dezan.
Hala eta guztiz ere, ezin esan dezakegu ariketak baztertu beharra dagoe-
nik, batzuk besteen osagarri dira-eta. Ezagutza formalaz gain, ezagutza
instrumentala dei dezakeguna ere kontuan hartu behar da. Hots, batetik,
ikasleak tresna den hizkuntzaren berri izan beharko du, hiri ezezagun
batera oporretan doan edonork mapa bat eskutan izaten duen gisara. Eta
tresna horrek, “mapa” ere baden heinean, beste egiteko bat ere badu.
Hizkuntzaren zertarakoa komunikazioa da eta maparena nork bere burua
hiri ezezagun horretan errazago eta arinago kokatzen jakitea, besteak
beste.
Hizkuntza horren formaren berri dugula, xederantz abiatu beharra dugu
eta, horretarako, hizkuntza edozein dela ere, urrats ezberdinak egin behar
ditugu ikasleari ezagutza-eskemak eraikitzen laguntzeko eta komunika-
zio-gaitasuna ere garatzen laguntzeko.
Ondoko hiru joera osagarriak izango ditugu begien bistan, nahitaez:
• Analisia edo identifikazio-lana.–

Helburua da aztertzea aho-idatzizko testua nola dagoen egituratuta,
zein diren ezaugarri nagusiak, zein egoeratan izan den burutua, etab..
Hasieran, identifikazio-mailan geratuko ginateke. Aipatu testu erreal
horiek (grabaketak, transkripzioak, irratsaioak...) ikasgelara eraman
eta entzun / irakurri dugunaren gainean zalantzak argitu eta eguneroko
batuarekin aldera ditzakegu, Bizkaiko Foru Aldundiaren Bizkaieraren
Fonoteka web orria9 erabiliz, esaterako. Bertan Bizkaiko herri euskara-
ren lekukoak azaltzen dira. Geroagoko urratsetan ere erabil litezke era
horretakoak, testu errealak beti ere, baina jakina, une bakoitzean ikas-
leei eska dakiekeena aintzat hartuz.
Kontuan izan behar dugu gure xede nagusia, printzipioz bederen, ez
litzatekeela bizkaiera-eskolak ematea izango. Horretaz bada, irakasle-
ak batuarekin batera sartuko luke bizkaiera ikasaioan, edo lantzean
behin, hizkuntzaren forman ardazten denean, egitura jakinen bat, aditz
molde erraz eta sarritan erabiltzekoak izan daitezkeenak (naiz/naz,
dut/dot, ...) aurkeztu eta jorratu ditzake...

• Manipulazio-lana.–
Helburua baliabideak eskaintzea da, komunikazio-egoeraren arabera-
ko parametroren bat aldatuta, testu-azalean gertatzen denarekin esperi-
mentatu ahal izateko. Horretarako, analisiaren aldian landutako
testu-ereduak oinarri hartu eta ia-ia kalkoa litzatekeen beste bat sortu
egingo lukete ikasleek. Testua izan beharrean, egitura erraz solteak ere
izan litezke edota une bakoitzean, eta beti ere ikasleak kontuan izanik,
irakasleak egoki irizten dion beste edozein langai.
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• Produkzio-lana.–
Ikasleak berak sortuko du antzeko testua. Baina, lanean hasi aurretik,
parametro zehatzak eskainiko zaizkio; horrela gidaturik, jardunean eta
barrutik, hizkuntzaren funtzionamendua ikus dezan.
Jarduera horietan, entzumena lantzekoetan, esate baterako, ulermena
neur genezake bizkaierazko entzungai erreal baten gaineko hiruzpalau
galdera eginda. Aldi horretan ziurtatu beharko genuke ikasleen ezagu-
tzak horretarako aukera ematen duela, alegia, ez dezatela pentsa biz-
kaierari gehiegizko garrantzia ematen zaionik, ez dezatela presio
handirik senti.
Esan gabe doa, aipaturiko guztia eta esan genezakeen beste makina bat
aukera ere bide natural batetik jorratzen ahalegindu beharko genukee-
la. Hiztegiari dagokionez, oso erraza litzateke euskara batukoak diren
formez gain bizkaierakoak ere azaltzea (lan egin/ behar egin, irten /
urten...). Konplexuagoa gerta badaiteke ere, aditzarekin berdin antzera
egin genezake. Hots, bizkaiera “ulerterrazean” grabaturiko zerbait era-
man, eta, entzuten ari direla, batuaren formen sinonimoak bila ditzate-
la entzuten ari direnean, eta jakina, bizkaieraz (laguntza bidezko
ekoizpenerako akaso).
Zenbait musika-taldek ere bizkaiera darabilte eta gaztetxoentzat era-
kargarri gerta litezke abestiok. Pertsonaia ospetsu asko bizkaitarrak
dira eta haien esanak eta pasadizoak ere ikasgelara eraman litezke
(ekoizpen librerako). Zailagoa izan daiteke bizkaieraz hitz egiteko
eskatzea pertsonaia ospetsu horiei galderak eginez, baina berbaren bat
edo beste seguru botako luketela.
Azkenik, eta mailaren arabera, saia gintezke txangoak bizkaiera
nagusi den guneetara egiten eta eguneroko edozein elkarrizketatan
bizkaieraz aritzen (tabernan zerbait eskatu, kalean zer edo zer galde-
tu...). Gauza jakina da hizkuntza bat ikasteko ez dagoela bera erabil-
tzen den ingurunera hurbiltzea baino hoberik. Egia esateko, maila
edozein dela ere, horrelako txangoak egin daitezke bizkaiera eta,
sarritan, ikasleei ezezaguna zaien Bizkaia bera ere ezagutarazteko.
Baliteke ikasleren batengan interes berezia piztea horrek guztiak eta
sakondu nahi izatea. Horretarako ere badugu nora jo, HABENETen
hain zuzen bada horretaz diharduen web orria10. Horretan ere lekuko-
en esanak datoz eta, beraz, eginiko urrats horietan erabiltzeko modu-
koak gerta daitezke.

Teoriak teoria, eta, H2 eskolan eskuratzeak helduoi sortzen dizkigun
amesgaiztoak amesgaizto, arestian aipaturiko bide komunikatiboari
eutsita, badirudi egokiena dela era naturalean H2 horren sarean murgil-
tzea eta hizkuntzak harrapa gaitzan lagatzea alkarregaz aurrera egin dai-
gun bizkaieraren ondorengoetaratzean, erabiltzean eta kalitatearen
hobetzean.

3. Amaitzeko
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Oharrak

1. Maila diogunean ez gara kategoriaz ari, hiztun
kopuruaz baizik.

2. II Mapa Soziolinguistikoa, Eustat-Eusko Jaurla-
ritza, Gasteiz 1999 (bada ateratzear den 2001eko
atlas berria).Horren arabera, 1981-1996 bilakae-
ran aipatzekoak lirateke honako datu hauek bes-
teak beste; EAEk 190.682 euskaldun eta 82.300
elebidun hartzaile irabazi ditu, aldi berean,
226.998 elebakar galdu egin ditu.

3. Azaroaren 24ko 10/1982 Legea, Euskaren Era-
bilera Normalizatzeari buruzkoa.

4. Joseba Butron, Atalak; Testu Iruzkina - Gidali-
burua, OT argitalpenak, Donostia 1998.

5. Jasotako zenbait iritzi: Adolfo Arejita, Rosa
Miren Pagola eta Koldo Isusi.

6. Salazar Larrañaga B., Ugaoko Euskararen azter-
keta Etnolinguistikoa (Angela Ercilla, 125. or.)

7. Euskalgintza Elkarlanean Fundazioa (1999-
2003, 2003ko apirila)

8. Juan Luis Goikoetxea, Euskalkia eta hizkuntza.
Dakigunetik ez dakigunera euskal diglosia ira-
zian. 

9. www.bizkaia.net (bizkaifon.ehu.es)
10. www.habe.org
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