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Hasierako ideia horren ildoBiltzarrearen edukinari gatik dator Kongresu hau. Euskal
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bala da programa eta ez dago
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Euskal Elkarteak hartu du bere egunean, hizkuntza bat nola
«minorizatzen» de (hobe: dugain.

ten) historian zehar azalduko
du L. Aracil soziolinguista katalanak. Bigarren partean (bigarren eta hirugarren egunak)
bi gai nagusi daude: R. Jaulin
etnologo frantsesak egoera minorizatuaren analisia eta diagnostikoa egingo du. Eta hurrengo egunean, J. Cobarrubias
soziolinguista amerikanoak
hizkuntza minorizatu horren
prozesua argituko. Kongresuaren hirugarren parteak plangintzari begiratzen dio. Nola
planifikatu euskararen normaltzea eta berreskuraketa gizartean, hezkuntzan, instituzioetan, horra R. Ninyoles soziolinguista katalanak, Txepetx
linguista euskaldunak eta W.
Mackey linguistika kanadiarrak arakatuko duten gaia.
Eta ez da hau dena. Izen
handi eta sonatu hauen ondoan, izen txikiz eta ez hain txikiz betea dago Biltzarrea. Txosten nagusi hauen ondoan 10

mahainguru dago eremu bereko gaiez osaturik. 60ren batek
parte hartzen du mahainguru
horietan, lan puntual edo
konkretu edo mugatuago baina
biziki interesgarriekin, hala nola, «prozesu historikoen berrikusketa», «legislazio arazoak»,
«analisi soziolinguistiko aplikatuak», «hizkuntz jarrerak»,
«hizkuntzaren normaltzea eta
komunikabideak», «hizkuntza
eta hezkuntza», «erakunde publikoak eta hizkuntza minorizatuak», «hizkuntza eta nazioa», «berdintasuna vs. bereizkeria».

Soziolinguistika eta
euskara
Urgentziazko aurkezpentxo
hau aski da Soziolinguistikako
Kongresu honen interesa adierazteko. Kongresu honek,
esango nuke, euskal kulturgintzaren gaurko premia larrienetako bati —larriena ez bada—
erantzuten dio. Euskararen
egoera sozialak euskaltzale oro
kezkatzen du egun. Kezkatu
bakarrik ez: asko eta asko ikerketara, ekintzara, borrokara
bultzatzen du. Ikerketaren,
ahaleginaren, minaren eta borrokaren testuinguru horretantxe kokatzen da Kongresu
hau.
Soziolinguistikaren gaurko
erakarmen hau ez da moda iragankorra, norbaitek hala esan
badu ere. Egia da jakintz alor
jaioberria dela soziolinguistika,
baina seguru gaude arrakastarik izango duela etorkizuneam.
Filologiak izan duen adina
agian. Filologoz beterik ditugu
bazterrak gaur, eta gauza ona
da hori. Baina ez da aski, ez eta
gutxiago ere. Behar beharrezkoa du euskarak soziolinguisti-
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kak eskain lezakeen bidea,
ikuspegia, sentsibilitatea. Hizkuntzaren izate soziala, errealitate soziala du estudiogai soziolinguistikak.
Euskal kulturgintzaren kontzeptu nagusienetako bat, azken
aldi honetan, euskararen normaltzea da, ezaguna denez:
erabilpena, gizarte presentzia
osoa eta orokorra. Aurreko ha-
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marrurtealdian «euskararen
batasuna» izan zen kontzeptu
eragile hori. Moda al zen hura?
Ikusi da ezetz. Normaltzearena
ikusteko dago, noski, baina
ikusiko da ezetz. Euskaltzale
askoren soziolinguistikarekiko
atxikimendua edo erreferentzia
ez da iragankorra, iraunkorra
baizik, iraunkorra delako egoera bere p r o b l e m a eta guzti.

Esan nahi baita, euskararen
egoeraz dugun kontzientzia horren hariko gogoetak, kontzeptuak, analisiak, soziolinguistikak eskaintzen dizkigula.
Espero dugunez, urriko
Kongresu hau ez da hitz hutsetan agortuko. Behar diren salakuntzak, analisiak, diagnostikoa, proposamenak, egin on-

doren, eta horiekin batean,
ikuspegi soziolinguistikoak
Euskal Herrian aurrera egin
dezan azpiegitura eratu egin
beharko litzateke. «Instituzionaldu», hots, Elkarte zein talde
soziolinguistiko bat osatu eta
eratu. Aukera aparta eskaintzen digu Fadurak horretarako.
J o a n Mari TORREALDAI

