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izkuntzbereizkuntza

Inork ez daki ziurtasunez zein den munduko
hizkuntzen kopurua, baina uste da gutxienez
tau mita eta gehienez zazpi rnila izango direla.
Kuantifikazio hau erizpide batzuen arabera
egin beharrekoa da, eta garrantzi handia hartzen dute hizkuntza eta dialektoaren definizioak, edo hauekin erlazionaturiko beste
zenbait kontzepturenak ( hizkuntz komunitatea, hizkuntz barietatea, e.a.).
Hizkuntzak eta dialektoak

Hizkuntzaldialektoa bikotearen definizioa
oso eztabaidatua izan da eta da. Sarritan,
konnotazio ideologiko eta aurreritziez osaturiko definizioak eman dira eta aldi berean,
herri mailan, zentzu txarreko konnotazioak
egotzi zaizkio dialektoari, eta hizkuntzari, aldiz, positiboak.
Hau dela eta, hizkuntza eta dialektoaren
definizio zientifiko baten beharra ikusi da.
Alabaina, sarritan hizkuntzalariek beraiek
ere hizkuntzaren ikuspen hierarkikoa eman

dute, dialektoarenganako mesprezuzkoa, eta,
bestaldetik, eman dituzten definizioen argitasun eta unibokotasun faltak mesede egin die
politikoki erabili izan diren joera bakarreko
interpretazioei.
Laburtuz, hizkuntzaldialekto nozioak
funtzio sozial bat du.
Hizkuntzen definizioan erabilitako zenbait erizpideri begirada emango diogu:
1) Erizpide kuantitatiboa
Inoiz, "hizkuntza"ren kategoria eman nahi
izan zaio jende askok erabilitako hizkuntz
barietate bati, eta odialekto» kategoria (kasu
honetan, hizkuntza kontzeptuaren menpekoa
kontsideratua sozialki) jende gutxiko edo hedadura geografiko txikiagoko komunitateek
erabiliriko hizkuntz barietateari. Logikaz,
erizpide hau baztertu egin behar dugu; lehenik
eta behin, kantitateez hitzegitean dena delako
erlatiboa. Horrela, poloniera, gutxi gorabehera 33 milioi pertsonak mintzatua, gauza gutxi
litzateke ja 500 milioi hiztun dituen mandarinaren parean; baina oso garrantzitsua 5 milioi
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Pelsonak dira elkar ulertzen dutenak, ez hizkuntzak.
hiztun dituen danierarekin konparatuz gero.

2)Ulergarritasun-erizpidea
Hizkuntz barietateen arteko ulergarritasun-erizpidea ere erabi I ¡izan da, maiz, bi (edo
gehiago) barietate (normalki odialektoak»
deituak) ohizkuntza» deitzen den goi-barietate baten parte direla justifikatzeico.
Erizpide honetan oinarritzen da, sarri, valentziarren hizkuntzaren katalanitatearen defentsa.
Baina aurkako argumentazioa ere erabil
daiteke; horren arabera hi barietateren arteko
u lergarritasuna ez litzatekefroganahikoa biak
kode idiomatiko berberari (hots, hizkuntza
berari) dagozkiola erakusteko. Izan ere, kasu
ugari aurki daiteke non zentzunak (eta hizkuntz
zientziak berak ere) errealitatean euren hiztunentzako oso ulergarriak diren bi barietateri
hizkuntzen kategoria onartzen dien.
Adibidez, mundo guztiak onartuko du
alemaniera eta nederlandera hizkuntza desberdinak direla. Hala ere, badirudi alemaniarrek eta holandarrek ongi ulertzen dituztela
Alemania eta Holandaren arteko muga inguruko hi aldetako hizkuntz barietateak.
Horrelako kasu ugari aipa daiteke. Geure
kasuan, hegoaldeko euskaldunak zailtasunak

izango ditu iparraldeko euskaldunari ulertzeko, euskara batuaz (standarda) baliatzen ez
bada. Ezaguna da ere Italiako iparraldean hitzegiten den italieraren eta Calabrian hitzegiten denaren arteko tartea.
Erizpide hau ere, beraz, erlatiboa da. Valentzieraren kasuan argudioak funtziona dezake; beste batzuenetan, ordea, elkarrulerkuntza ez da arrazoi nahikoa barietateen batasunaz edo heterogenotasunaz hitzegiteko.
Baina, egia esan, zer ulertzen dugu ulergarritasunaz? Noiz esango dugu hi barietate
ulergarriak direla? Ulergarritasunak gradu
desberdinak ditu? Neur al daitezke?...
Kontutan hartu behar dugu, oroz gain,
ulergarritasuna -elkar ulertzeko gaitasunapertsonen artean ematen dela eta ez hizkuntz
barietateen anean. Pertsonak dira elkar ulertzen dutenak, ez hizkuntzak. Ondorioz, ulergarritasuna hizkuntz urruneraren erizpideei
baino gehiago giza hurbiltasunaren faktoreei
dagokie.
Ulergarritasuna posible egiten duten erizpideei dagokienez, motibazioa eta esperientzia jo dira garrantzi handikotzat.
Finean esan dezakegu ulergarritasun-erizpidea ere ez dela absolutua. Dilemak soluziorik gabe segitzen du. Zer da hizkuntza? Zer da
dialektoa? Zenbat hizkuntza dago?

Ematen du, beraz, erizpide soziologikoak
(ospea, kontzientzia, e.a.) direla hizkuntz barietateak sailkarazten dituztenak.
3)Erizpide psikologikoa

Erizpide honetan, hartzen den ikuspegia
ez da hiztunarengandik atekoa, baizik eta
hiztunen beren erizpidea da aintzakotzat hartzen dena.
Hiztunak, bere hizkerari buruzko eritzi bat
osatzen du beste hizkera batzuekin konparatuz. Beste barietate hauek (zeinen ezagupen
mugatua duen) dira erreferentziatzat hartzen
direnak bere hizkera propioarekin kontrastatzeko eta horrela eritzi bat gauzatzeko. Honek
frogatzen du eritzi (aurreritzi) hauen izaera ez
dela linguistikoa, extralinguistikoa baizik.
Ezagutzagabetasun hau nabaria da, adibidez, portugesaren kasuan galegoen ikuspegitik ikusita.
4) Standardaren erizpidea
A) Hizkuntza, hizkuntza standard
Hizkuntza, standarda (edo literatur hizkuntza) soilik delako ustea dago. Honela,
standarda ez dena, edo ez da edo bestela
kategoria txikiagokotzat jotzen da, osperik
gabekoa eta, hortaz, arbuiagarria.
Standarda ez dena adierazteko izenek
zentzutxar garbia hartzen dute: arrunt,
dialektal, erre gional, patois, e.a.
Jarrera honen ondorioz, oraindik standardik ez duten hizkuntzak ez dira propioki hizkuntzak kontsideratzen (baizik eta hizkerak,
mintzairak...), edo izen hori hartzen badute,
bigarren mailako hizkuntzak dira.
B) Hizkuntza, standardaren menpeko
Erizpide honen arabera, bi barietate standard beraren menpeko badira, hizkuntza beraren parte dira, eta standard desberdinen
menpeko badira, orduan hizkuntza desberdinei dagozkien barietateak dira.
Erizpide hau benetan eraginkorra da,
errealitatean -hizkuntza ahaideen esparruanaurkitzen dugun gauza bakarra barietate mordoen dibertsifikazioa bait da, barietateez -edo,
hizkuntzez, nahi badugu- osaturiko continuum dialektala, zeinen artean iragaite- zonak
finkatzen diren, oso zail gertatzen delarik,

hizkuntz ikuspuntutik, muga garbiak ezartzea. Adibidez, hizkuntza erromanikoen continuum-a.
Aipagarria da, azkenez, standarizazio prozesuaren ondorio bat: standardaren zeregin
sinbolikoa. Standardak hizkuntz komunitatearen kohesionatzaile eta identifikatzaile gisa
jokatzen du, komunitate bateko kide izatearen
kontzientzia sortarazten duelarik gutxi gorabehera homogenoak diren barietate dialektal
desberdinen hiztunen artean.

5) Faktore politikoa
Hizkuntza/dialektoa oposizioak zerikusi
handia du prozesu politikoekin.
Bide honetatik, hizkuntzaren nozioa komunitate politiko bateko hizkera konkretu
baten ofizializazioarekin lotuta doa; hizkuntz
statusa, hortaz, aginteak emango lioke dialekto bati. Hizkuntza arrakasta izan duen dialekto
bat litzateke. Prozesu honetan onespenetik
kanpo geratutako beste hizkerak dialektoaren
estigmapean agertuko lirateke.
Bestalde, standarizazio-prozesuaren ondorio nabarmenetako bat hizkuntzari izen espezifiko bat ematea da. Izenak, standardak
berak bezalaxe, izugarrizko garrantzi sinbolikoa du. Hizkuntza abstrakzioa izango litzateke, eta izena abstrakzio horren konkrezioa.
Izena jendea eta lurraldearen arteko lotura da.
Hizkuntza baten eta here esparruaren
onespen garaian faktore politikoak izan dezakeen eraginaren agerpenetariko bat zatiketa
administratiboen muga politikoen ezarpena
da. Zatiketa hauek balore sinboliko nabarmena hartzen dute. Beste aide batetik, muga
administratiboak ez datoz bat muga linguistiko-dialektalekin.
Mugak oso bakanka jokatzen du positiboki hizkuntzaren mantenuan. Eskuarki, muga
banatzaile eta zatikatzailea da, komunitate
linguistiko-dialektalak erdibitu egiten ditu eta,
ondorioz, komunitate bereko partaide izatearen kontzientzia urtu.
Arestian ikusi ditugun erizpide andanak
erakusten du, hain zuzen ere, kontzeptuaren
erlatibotasuna, bete beteko definizioa emateko ezintasuna. Horregatik, esan dezakegu hizkuntza ez dela objektu definigarria, definitzailea baizik.
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Hizkuntzen geografia
Munduan ditugun milaka hizkuntzetatik,
dozena bat inguru dira populazio-dentsitate
altuko zonetan banatzen direnak; soilik hamabost hizkuntzak dituzte 50 milioi hiztun baino
gehiago, azken hauek munduko populazioaren erdia baino gehiago egiten dutelarik.

Munduko hizkuntzarik mintzatuenak
(Zenbakiek mil ioiak adierazten dituzte)
Mandarina (Txina)
700
Ingelesa
300
Gaztelania
180
170
Errusiera
Hindiera (India)
170
Arabiera
130
Japoniera
120
Galego-portugesa
120
Alcmaniera
100
Javanera (Java irlakoa)
95
Bengaliera (India, Pakistan) ....95
Malaiera (esp. malayo)
70
Frantsesa
65
I taliera
55
Urducra (India, Pakistan)
53
Ukraniera (SESB)
45
Kantonera (Txina)
44
Teluguera (India)
40
Koreera
40
Tamilera (Sri Lanka)
36
Maharatera (India)
33
Poloniera
33
Annamitera (Viet Nam)
30
Swahili
30
Panjabiera (India)
25
Turkiera
25
Gujaratera (India)
21
Pertsiera
21

Siamera (thaiera)
Kanarera (India)
Hakkacra (Txina)
Ncderlandera
Errumanicra
Scrbo-kroaziera (Jugos.)
Birmaniera
Haussacra (Sudan, Nigeria)
Sudancra (Indonesia)
Hungariera
Txckiera
Biclorrusiera (SESB)
Suedicra
Amharicra (Etiopia)
Bulgaricra
Grekoa
Tagalogera (Filipinak)
Bisaiera (Filipinak)
Katalana
Asamcra (India)
Tibetcra
Uzbckera (SESB)
Kctxucra (Andeak:
Kolonbiatik Txileraino)
Daniera.
Kurduera (Kurdistan)
Finera
Norvegicra

21
20
19
17
17
16
15
13
13
12
10
10
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
5
5
5
4

Begien bistakoa da estatu guztiek ez dutela
antzerako hizkuntz aniztasuna. Esate baterako, Papua-Ginea Berna, 800 edo 1.100 hizkuntzekin, dibertsifikazio handiena duen
areatzat jotzen da, beste area urn i batzuk, Portugal bezala, estatu elebakarrak diren bitartean. Bestalde, ulertzeko erraza da estatu gehienak eleaniztunak izatea, estatu guztiek
ofizialki onartzen ez badute ere. Elebakartasun estatala, oraingoz, gutxi batzuen egoera
da.
Horrexegatik, hizkuntza gehienak beste
batzuekiko ukipen-egoeran aurkitzen dira.
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Ukipen-egoera honek, beste gauza batzuren
artean, hizkuntz aldaketak eragiten ditu hala
hizkuntzen egituran nola beren gizarte-esparruan, beren erabilera-esparruan.

Hizkuntza minoritarioak eta hizkuntza
minorizatuak
Munduko hizkuntz mapa bat edo hizkuntzen estatistika-taula bat behatzen badugu,
berehal a ikusiko dugu hizkuntz talde txiki bat
(ingelesa, frantsesa, gaztelania, portugesa,
arabiera, txinera, errusiera) dagoela erabilera
kuantitatibo nabarmena -internazionala- biltzen duena. Badira, ostera, horiek bezain gizatiarrak eta duinak diren hizkuntzak, erabilera
murriztuagokoak, eta honexegatik maiz minoritario kalifikatzailea jaso dutenak (okzitaniera, euskara, bretoiera, sardiera, katalana,
e.a.)
Merezi du, dena dela, kontzeptu hau gehiago zehaztea eta horretarako argigarri gerta
daiteke beste kontzeptu bat, hizkuntza minorizatuarena.
Hizkuntza minoritario guztiak ez dira
minorizatuak, suediera bezala, status normaleko bederatzi milioi hiztun dituen hizkuntza, edo daniera, bost milioi hiztunekin. Baina, alderantziz, badira ere kuantitatiboki hizkuntza maioritarioak izanik, zirkunstantzia eta
leku konkretuetan, minorizazio prozesu bat
jasaten an direnak, zenbait kasutan beren
existentzia mehatxatzera insten dena. Pentsa
dezagun zer gertatzen an zaion gaztelaniari
Puerto Ricon, frantsesari Kanadan, edo galegoari Galizian.
Noski, aldi berean minoritario eta minorizatu diren hizkuntzak ere aurki ditzakegu:
euskara, bretoiera, sardiera, okzitaniera eta
baita katalana ere, zazpi milioi hiztun gutxi
iruditzen bazaizkigu.
Egoera minoritarioan dagoen hizkuntza,
hizkuntza minorizatua, berezko hizkuntz komunitatean bere erabilera publiko eta pribatuetan atzerapen-prozesua jasaten an dena da.
Eskema bat eginez:
minorizatua ez-minorizatua
minoritarioa
laponiera
albaniera
ez-minoritarioa fratusesa
ingelesa

(Quebec)

feJ azte

Hizkuntza ez da objetu definitzailea, definigarria baizik.

Hizkuntz egoera Euro pan
Gaurko Europaren muga politikoek ez dituzte hizkuntz komunitateak irudikatzen eta,
kasu askotan, kontinenteko benetako errealitate eleaniztuna ezkutatzen dute.
Multzo europarrean, erabateko homogenotasuna erakusten duten estatuetatik (Portugal, Islandia eta Albania) biziki eleaniztun
(Sobietar Batasuna, esaterako) direnetara aurki ditzakegu.
Honi dela eta, Europako estatu gehienak,
lehenago edo geroago, halako hizkuntz politika bat planteatu beharrean aurkitu dira. Kasu
batzutan, planteaturiko hizkuntz gatazkak
demokratikoki konpontzeko, eta, bestetan,

hizkuntza konkretu batzuk ezabatzeko beste
batzuen nagusitasun sozialaren bidez. Lehendabizikoen artean, Jugoslavia, Suitza eta Belgika-ren kasuak aipa ditzakegu, non lurralde
bakoitza hizkuntz komunitate naturalaren
arabera aldatu bait da, nahiz eta ez beti erabat
(estatu suitzarreko erromantxearen kasua gogora dezakegu, horrek ez baitu beste hizkuntza nazionalek -frantsesa, alemaniera eta italiera- duten statu quo linguistiko berbera.)
Beste eredu desberdintzaileei dagokienez,
zerrenda luzea osa daiteke. Apika kasu ezagunenak frantsesa eta gaztelania dira Frantses
Errepublika eta Monarkia Espainolaren beste
hizkuntz komunitateekiko nagusitasun sozial
argiarekin.
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Europako hizkuntzak
3 milioi
albaniera
100 milioi
alemaniera
milioi 1
baixkirrera
10 milioi
bielorrusiera
800.000
bretoicra
8 milioi
bulgariera
5 milioi
daniera
17/20 milioi
errumaniera
142/170 milioi
errusiera
213 milioi
eslovakiera
esloveniera
1.200.003
800.000
euskara
44.0002
feroera
finera
3'6/5 milioi
franko-proventzera
frantsesa
65175 milioi
frisiera
400/500.000'
friulcra
600.000 s
gaelikoa
800.000
galego-portugesa .... 120 mil ioi
galesera
600.(X)0
180 milioi
gaztclania
greziera
8 milioi
kalmukera
290.000
15.0(X)
kareliera
7 milioi
katalana
200.000
katxubiera

hungariera
12/18 milioi
300 milioi
ingelesa
200/250.000
islandiera
55milioi
italicra
laponiera
40/50.000
1 '4/2milioi
letoniera
2'5/3milioi
lituaniera
maltcra
300.000
2 milioi
mazedoniera
mordviera ....900.000/milioil
17 milioi
nederlandcra
4 milioi
norvegiera
2
milioi
okzitaniera
33/43milioi
polonicra
retorromaniera
620.000
20.000
samoiedoera
sardiera .... 160.000/1 '2 mil ioi
serbo-kroaziera ...14/16milioi
8/9 milioi
suediera
2'5 milioi
tatarrcra
10 milioi
txekiera
txeremera
500.000
txuvatxera
I
turkiera
25 milioi
45 milioi
ukrainicra

alemaniera garaiaren eta behe-alemanieraren hiztunak bame.
badago danicraren dialektotzat jotzen ducnik.
"bere hiz.kunthatasuna polemikoa da
'behe-alemanicraren dialektotzat hartua
"errctorromanieraren dialektotzat joa
•

Egoera minoritarioa Euro pan
A) Nazio-hizkuntzen gutxiengoak

Albaniera: Italian albaniar koloniak daude
leku ezberdinetan; Jugoslavian gutxiengo
babestua da; Grezian onartuak.
Alemaniera: Belgika, Eupen-Malmedy eta
Waelkenraedt-en (35.000 hiztun); Slevig
daniarrean (15/23.000); Herbeheretan,
Limburg-en alemanieradun gutxiengo txiki
bat dago; Italian, Hego Tirolen; Aostan,
Vercellin, Novaran, Bellunon eta Udinen
ere talde sakabanatu batzu daude; Frantzian, Alsazia eta Lorenan (Ikus alsaziera
eta thiesera D apartaduan); Luxemburgen
(Ikus D); Txekoslovakian, Silesia txekiarrean; Errumanian, batez ere Transilva12

nian (400.000), estatuak ezagutuak; Hungarian (ezagutuak); Polonian (berdin).
Bielorrusiera: L,etonian (15.000)
Bulgariera: Grezian (enoratuak dira); Errumanian, Dobrutjan (12.000); Ukrainian,
nagusiki Butjaken (260.000); Moldaviako
hegoaldean; Serbian.
Daniera: Slesvig alemanarrean (ezagutua);
Skane, Halland eta Blekinge suediar probintzietan.
Errumaniera: Hungarian gutxiengoa da, baina ezagutua; Albanian (ezagutua); Grezian
(ez-ezagutuak); Bessarabian (SESB);
Moldavian (SESB), rnoldaviera izenez
ezagutua; Jugoslavian eta Bulgarian.
USAn ere badira kolonia errumaniarrak.
Eslovakiera: Polonian onartua.
Esloveniera: Austrian, Carintian eta Estirian;
Italian, Natisone, Torre, Erbezzo eta Resia
haranetan (13.000) eta Trevison (4.000);
Txekoslovakian.
Finera:Suedian, Norrbottenen iparrekialdean
(10.000); Finmark norvegiarrean; Ingria
eta Pestamen (SESB); Estonian (milioi
bat). (Ikus D).
Frantsesa: Italian, Aosta haranean (60.000);
Luxemburgen (hizkera germanikodun
populazioak frantsesa aukeratu du kultur
hizkuntza eta ofizialtzat); Irla anglonormandarretan (Bretainia Haundia), populazioa ia guztiz ingelestua dago.
Greziera: Italian, kolonia greziarrak gelditzen dira Regio di Calabria eta Lecce lurraldeetan (36.000); Albaniako mugen barruan ere badaude zenbait herri hizkera
grekoa dutenak; Turkian, hizkera grekodun komunitate bat dago Istanbul-en.
Hungariera: Errumanian, Transilyaniako
mendebaldean, Tirgu Mures eta Clujen
(1.700.000); Jugoslavian, Voivodinan
(500.000); Txekoslovakian, Eslovakia-rekiko muga inguruan (500.000); USAn
(500.000); Ukrainian.
haliera:Jugoslavian (300.000), ezagutua;
Korsikan (Ikus D); Suitzan, Ticino kantoian (500.000); gutxiengoak USAn, Argentinan, Brasilen; Maltan kultur hizkuntza gisa erabiltzen da.
Lituaniera: USAn, batez ere Chicagon
(400.000).
Nederlandera: estatu frantseseko iparraldean
(Flandes frantsesean) enoratua den gu-
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Muga administratiboak ez datoz bat muga linguistikoekin.
txiengo bat osatzen dute (50/80.000);
(Belgikan ofiziala da Flandesen eta ofizialkidea frantsesarekin Brussela inguruan.
Poloniera: 10 milioi poloniar daude estatu
poloniarraren lurraldetik at; Letonian
(65.000); Txekoslovakian ere bai.
Portugesa: Galizian Maas galegoa D-n); tnirandera; estatu espainolean E xtrem a durako Olivenza hiriaren inguruan hitzegiten da.
Serbo-kroaziera: kroazieraren forma dialektal bat Austrian (Burgenlan-en) hitzegiten
da; Italian, Abruzzietan (6.000).
Suediera: Finlandian (280.000 pertsona),
gutxiengo babestua; Estonian talde oso
ahuldu batzuk hitzegiten dute; USAn berdin.
Turkiera: Grezian, mendebaldeko Thrazian
(80.000); Txipren ofiziala da grezierarekin batera; Ukrainian (SESB); Bulgarian.
Ukraniera: Letonian, Errumanian eta Txekoslovakian; USAn ere bai.

B) Estatu desberdinetan banaturiko hizkuntza minorizatuak
Armeniera: Txipren badago hizkuntza hau
hitzegiten duen populazio-sektore bat.
Erretorromaniera: (edo erreto-friulera):
osaketa dialektal ezberdinekoa, estatu suitzar eta italiarrean erabiltzen da. Erretorromanieraren dibertsifikazio dialektala eta
albokotasun geografiko ezak, inoiz hizkuntza bakartzat hartua ez izatea ekarri
dute (ikus erromantxea, engardinera edo
ladinoa, dolomita, friulera).
Euskara: estatu frantsesean (150.000); estatu
espainolean (650.000).
Franko-proventzera: Frantzian, Suitzan eta
Italian. Lehen aldiz 1873an Ascolik aztertu eta izendatutako hizkuntz barietate bat
da hau. Bere hizkuntzatasuna polemikoa
da.
Frisiera: Herbeheretako iparmendebaldean
526.000 pertsonek hitzegiten dute frisiera
(ezaguturik daude). Slesvig alemaniarrean
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eta ondoko irletan 11.000 frisiar daude (ez
ezagutuak). (Ikus D).
Gaeliera: Eskozian (Britainia Haundia), non
eskoziera (gaelikoaren forma lokala) hiltzear dagoen (85.000 hiztun, hots, Eskoziako populazioaren %1 '8); Mandan mendebaldeko kostaldeko zerro batean
(Gaeltacht) hitzegiten dute 750.000 pertsona inguruk, eta ezagutza ofiziala izan
arren gainbehera doa.

minorizatua
minoritarioa
laponiera
ez-minoritarioa frantsesa

ez-minorizatua

albaniera
ingelesa

(Quebec)

Kareliera:SESBen; Finlandian (babestuak
daude)
Katalana: estatu frantsesean; estatu espainolean; estatu italiarrean, Sardinia irlan (Alger); Andorrako estatuan.
Laponiera: Norvegian (25.000); Suedian
(10.000); Finlandian (3.000); SESBen
(2.0(X)). Guztira 40.000 inguru.
Mazedoniera: (XIX. menderarte hizkuntz
eremu bulgariarrean sartua) Jugoslavian
(ezagutua); Bulgarian (bulgariartzat hartuak dira); Grezian (enoratuak dira); (2
milioi guztira).
Okzitaniera: Frantzian estatuko hegoalde osoa
hartzen du (zuen); estatu espainolean,
Kataluniako Vail d'Aranen; Italian.
C) Hizkuntza minorizatu ez zatituak
Bretoiera: estatu frantsesean.
Eslovinhera: ia galdua. Pomerania, Polonia.
Estoniera: Ikus D.
Galesera: Galesen (Britainia Haundia) maila
bateko erraztasun politikoak ditu;
(600.000).
Katxubiera: PoIonian, Pomerania elcialdean,
Danzige-ko mendebaldean.
Korsiera: estatu frantsesean. (Ikus D)
Letoniera: Letonian.
Lituaniera: Lituani an.
Sardiera: Sardinia irlan (Italia); autore ba14

tzuen arabera, Korsika hegoaldeko hizkerak sardiartzat jo daitezke; (160.000/1,2
milioi).
Sorabiera edo Lusaziera: Lusazian (Alemania) hitzegiten den barietate eslaviarra.
(50.000).

D) Nortasun handiko dialektoak
Aalandera: Aland irlan mintzatzen den dialekto suediarra; lurralde hau Finlandiari
dagokio eta autonomia eta hizkuntz eskubideen jabe da (21.000)
Alemaniera suitzarra: dialekto alemana oso
bereizia eta beregainki aberatsa, Suitzan
eta Austria mendebaldean, Voralberg-en,
hitzegina (4 milioi pertsona).
Alsaziera: horrela deitzen da Alsazian hitzegiten den dialekto alemana; eskubide
batzu badituzte irakaskuntzan eta komunikabideetan.
Aragoiera: Espainialdeko Pirinio zentraletako zenbait haranetan hitzegina.
Aranera: Vail d'Aranen (Catalunya iparmendebaldean) hitzegiten den kaskoineraren (okzitanieraren dialektoa) aldakia.
Bablea edo Asturiera: estatu espainolean;
gaztelaniaren hurbilekoa, maiz gaztelaniaren dialektotzat jotzen da.
Behe - alemaniera: alemaniera garaiaren
(alemaniera standardaren oinarria dena)
barietate desberdindua, literaturan XVI.
menderarte landua, orduan ordezkatu
zuelarik alemaniera literario berriak kultur
hizkuntza gisa; alabaina (alemanierari
buruz hitzegitean tradizioz elebitasuna
moduko zerbait onartzen da (Behe-alemanierak 10 milioi hiztun ditu, eta Alemaniako iparraldea hartzen du).
Dolomotikera edo erretorromaniera zentrala: erretorromanieraren dialektoa.
Engardinera edo ladinoa: Engiadinan, Inn
haranean (20.000), Suitzan eta Italiako
iparraldean berba egiten den mendebaldeko erretorromanieraren barietatea.
Erretiera edo erromantxea: Grisons kantoi
suitzarrean hitzegiten den erretorromanieraren dialektoa (50.000).
Estoniera: Estonian eta Peipus lakuaren
ekialdean dauden kolonia batzutan, Krimean, Samara erregioan (SESB), Kaukasian, Siberian, Letonian eta USAn hi-

fiJazten,wi

Ezinezkoa da, munduan zenbat "hizkuntza" edo "dialekto" hitz egiten diren ezartzea. (Haugen).

tzegiten den dialekto finlandiarra; (milioi
bat hiztun).
Feroera: danieraren dialektotzat joa, 37.000
pertsonek hitzegiten dute Fer-Oer irletan
(daniar erregio autonomoa).
Frisiera: behe-alemanierarendialektotzat joa,
Frisian hitzegina. (Ikus B).
Friulera: erretorromanieraren ekialdeko dialekto kontsideratua, Friulen (Italia) hitzegiten da; (800.000).
Galegoa: portugesaren dialektoa, Galizian eta
ondoko Leon, Asturias eta Zamorako zenbait herritan hitzegiten da.
Gueldresera: (nederlandera), Gueldres erregioan (Herbehereak) hitzegiten da.
Korsiera: bi dialekto bereiz daitezke: mendiz
honaindiko korsiera, jasan zuen toskanizazio gogorraren ondorioz toskaneraren
sistemaren parte kontsidera daitekeena;
eta mendiz handiko korsiera, iparraldeko
sardierari estuki lotua; (270.000).
Ladinoa: ikus Engardinera.
Limburgera: Hego-Limburg erregioan hitzegiten den Belgikako nederlandar

dialektoetarik bat da, baina berezko ezaugarriak dituena.
Maltera: Magribeko arabieraren dialektoa,
latindar alfabetoan idatzia eta aintzinako
sizilieraren eragin handia duena. Mahan
eta ondoko irletan hitzegiten da (300.000).
Manxera: Man irlako dialekto gaelikoa, Eskoziako gaelieraz oso erlazionatua.
Mirandera: portugesetik nahiko desberdintzen den dialektoa, soilik Miranda (Portugal) herrian hitzegiten dena.
Meneguinesera (edo milanera): desagertzen
an den dialektoa.
Piemontera: Piemonteko dialekto galo-italiarra.
Pomakesera: Bulgarian diskriminaturik dauden erlijio islamiarreko bulgariar gutxiengo baten (els pomaks) dialektoa.
Savoiaera: Savoian (Frantzia) hitzegiten den
etnikotasun zalantzakotzat jotzen den dialektoa.
Thiesera: alsazieratik hurbil dagoen Lorenako (estatu frantsesa) dialekto germanikoa.
V aloera: Belgikan berba egiten den dialektoa.
15
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Hizkuntza jendea eta lurraldearen arteko lotura da.

Veneziera: venetiar taldeko dialektoa.
Xesaera: Estatu espainoleko aragoar Pirinioetako Hecho haranean hitzegiten da.

Estatu Espainola eta Estatuko hizkuntzak
Estatu espainola, Jugoslavia, Frantzia eta
SESB-ekin batera, Europa-ko multzo eleaniztun handienetakoa da. Gaztelaniaren nagusitasuna, estatu-nazio bakarra osatzeko asmoaren fruitu, horren benetako hizkuntz dimentsioa ezkutatzeraino iritsi da, estatu barruan zein kanpoan. Intelektual bat ondoko
zehaztasunik gabeko hitz interesatuak idazteraino iritsi da:
«España es una de las naciones más uniformes linguisticamente de Europa (...)
Esto es lo que hace, si no se falsifica la
realidad, que no haya problema linguistico en
España» (Mari a s, Julian. "La España real")
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Bablearen (batez ere Asturiasen hitzegina), aragoeraren, eta araneraren (Aran haranean hitzegiten den okzitanieraren barietatea) hizkuntz egoerez aparte, lau hizkuntza
daude: euskara, galegoa, gaztelania eta katalana.
Euskararen hizkuntz komunitatea estatu
espainol eta frantsesaren artean zatitua dago.
Katalanarena bi horien artean gehi Italia eta
Andorra. Galaiko-portugesa Galizian, Portugalen, Brasilen eta lusitaniar kolonia-ohietan
hitzegiten da. Gaztelaniari dagolcionez, denok
entzun dugu inoiz hirurehun milioien teoria.
Euskara eta katalana, estatuen arteko banaketaz gainera, estatu espainolaren barruan
hizkuntz komunitate bera Komunitate Autonomo desberdinetan zatitua dago (NafarroaBaskongadak), (Valentzia, Katalunia, flak
eta Aragoa), honek hizkuntz normalizazioaren edozein prozesu orokor oztopatzen
duelarik

1.TESTUA
Ezinezkoa da, munduan zenbat "hizkuntza" edo "dialekto" hitz egiten diren zehatz-mehatz
ezartzea, esanahi aldetik anbiguitateak daudelako bi termino hauetan, frogatua dagoelarik
esanahia "dialekto" hitzaren jatorrizko erabileratik datorrela, antzinako Grezialco dialekto
literarioei aplikatu bait zitzaien. Erabilera gehienetan "hizkuntza" terminoa "dialekto"aren
gain jartzen da, baina erlazio honen izaera linguistikoa edo soziala izan daiteke, eta bigarren
kasu honetan soziolinguistikaren eremuan sartzen da. Frogatua dago toki bateko mintzaira,
herri-mailan dialekto deitua, hizkuntza bihurtzeko bilakaem estu lotua dagoela idazketaren
garapenaz eta nazionalismoaren hazkundeaz. Frogatua dago prozesu honek arau linguistiko
baten hautespcna, kodekatzea, onarpena eta lanketa inplikatzen dituela.
Deskribapen linguistikoko taxonomiak —hau da, hizkuntzen identifikazio eta zerrendaketak— oztopo handiak ditu, "hizkuntza" eta "dialekto" terminoei dagozkien anbiguitate eta
iluntasunagatik. Ez-adituek pentsatzen dute termino hauek, erabilera herrikoi nahiz zientifikoa
dutenak, garbi bereizi eta beraz zerrenda litezkeen bcnetako entitateei dagozkiela. Hizkuntzalariari egin ohi zaion galdera tipiko bat hau da: "Zenbat hizkuntza daude munduan?" edo
"Zenbat dialekto daude herrialde honetan?"
Egia hutsa zera da, ez dagoela erantzunik galdera hauentzat, edo ez behintzat azterketa
zorrotzik gaindi lezakeenik. Hizkuntza eta dialekto asko, gehienak agian, behar bezala aztertu
eta deskribatu gabe egoteaz gain, termino hauen berauen baitan dago erantzunik ezin eman
izatea. Dikotomia sinplea errepresentatzen du te, ja mugagabeki konplexua den egoera batean.
Honela erabili izan dira zenbait dimentsio ezberdinetako fenomenoak bereizteko, ondoriozko
nahasketa eta gainjartzeekin. Termino hauen erabilerak zatiketa ezarri du sarritan jarraitua den
zerbaitetan, argi eta garbi kontrakoak bal ira bezala agerteraziz, oso muga difuso eta zehazgabeak
dituztenean benctan. Amerikar eta ingelesek ingelesaren dialektoak hita egiten al dituzte, edo
amerikarrek bakarrik hitzegiten dute dialektoa, edo amerikanoa hizkuntza bereizia ote da
agian? Hizkuntzalariek zalantzarik gabe diote frantsesa erromantzearen dialekto bat dela.
Honelako gainjarpenak deserosoak dira, baina hizkuntzalaririk gehienek tresna praktikotzat
onartu dituzte, aldi berean aitortuz, Bloomfield-ekin batera, "bereizketa hau erlatiboa dela"
(1933, 54. or.)
Einar Haugen. "Sociolinguistics". 1972

2. TESTUA
Gutxienez hogei estatuk, edo gehiagok, Arabiar Emirato Batuak banan hartzen badira,
daukate arabea hizkuntz ofizialtzat eta honen estatusa toldan tokiko Kontituzioen artikulu
bereziak babesten dute. Geografia aldetik estatu hauek hamahiru milioi km 2 -tik gorako lureremua okupatzen dute eta gutxi gorabehera ipar latitudeko 15 9 eta 30 9 paralekoen artean
daude kokatuak, eta eki longitudeko 10 9 eta 60 9 meridianoen artean. Ehun eta berrogei milioi
biztanle dituzte, nahiz eta datu hau gutxi gorabeherakoa den, iturri ofizial desberdinak ez bait
datoz bat.
Beraz, ikusten denez, arabea hizkuntza omultinazional» agertzen zaigu eta munduko
bederatzi hizkuntza zabalduenen artean dago. Bestalde, arabea Islam-aren jardun-hizkuntza
dela kontuan hartzen badugu, bere izakera totalitarioagatik, Koram-a itzulezina bait da, erritopraktiketan nagusi dela eta zuzenbidean eragin haundia duela, jabetuko gara bere erabileraeremuak mundu musulman osoa harrapatzen duela, beste 500 milioi pertsona hartzeraino.
Oman, Giovanni. "Sviluppi storici e problemi linguistici dei pae" ,
Officina Edizioni Argit., Roma, 1976.
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3. TESTUA

Esatu Batuetan espainiera-hiztunen biztanlegoaren hizkuntz egoera beren berenez
bere egoera sozio-ekonomikoarekin lotuta dago, munduan zehar edozein hizkuntz
minoria dagoen bezalaxe; izan ere, hizkuntza minoritarioen errekonozimendu ofiziala
bere biztanleen gizarte, ekonomi a eta politika mailaren menpe dago. Material-baldintzak
dira, errekonozimendu hori eman edo ukatzea ezezik biztanleen hizkuntz lehentasunak,
hizkuntza batentzako hainbat funtzio galdu edo mantentzea, eta hizkuntz aldaketak ere
erabakitzen dituztenak. Estatu Batuetan, XIX eta XX. mendeko prozesu historikoek
espainiera menpeko eta osperik gabeko hizkuntza izateko baldintzak sortu dituzte;
ingelesaren bultzadaren aurrean etengabe amore eman behar izan du. Eta hori herrialde
horretan sei milioi espainiera-hiztun baino gehiagoren hizkuntza dela.
Estatu Batuak munduko sutontzia del a esan da, non hainbat nazionalitatek elkar hartu
duten, gero berri bat sortzeko: iparramerikarra. Egia esan, komunikabide guztietan eta
hezkuntz erakunde eta gobernaren erakundeen bidez, ideologi a nagusi a sakabanatzeak,
asimilazio menperatzailea ekarri du. Baina akulturazio hori gorabehera, estratifikazio
sozialak klase sozial desberdinen banaketa sortu eta mantentzen du, kontraesanezko
baldintza batzuk sortuz, hizkuntza gutxiengotua baztertzera bultzatzen dutenak, eta era
berean, here erabilera indartzera, gutxiengotuak diren bizitokiak daudelako. Estatu
Batuetan, talde minoritarioak hirugarren munduko nazio-minoriak ezezik, neurri haundian, langile klaseko minoriak dira. Horregatik, hizkuntza gutxiengotua batetik, kultur
sinboloa da eta, bestetik, ospe txarrekoa; izan ere, hizkuntza menperatzailea, ingelesa,
gizarte eta ekonomian arrakastara daraman hizkuntza bait da.
Estatu Batuetan hispaniar jatorriko biztanlegoa 15 milioikoa da, Zentsu Departamentuko estatistika ofizialen arabera. mexikar, ertamerikar eta hegoamerikar jatorriko
agiririk gabeko langile biztanle ugari egonik, agian biztanlegoa 20 milioikoa izango da.
Oraingoz, hispaniar jatorriko taldea herrialdeko bigarren minoria da, beltzen minoriaren
atzetik, 26,5 mil ioikoa. Inmigrazioaren ondoriozko jaiotze eta hazkunde-tasa dela eta,
2(X)0. urtean hispaniar jatorriko biztanlegoak beltzena gaindituko duela uste da.
Hispaniar minori a ez da talde homogeneoa. Hainbat nazionalitate biltzen du, herrialdeko hainbat lekutan banaturik, eta zenbait ekonomi baliabide du. Zentsu Departamentuak
«hispaniar jatorria» («Spanish origin») klasifikazioa darabil ondorengo taldeak identifikatzeko:
Hispaniar jatorriko biztanlegoa
Mexikar jatorria
Puertorrikoar jatorria
Kubar jatorria
Erta edo hegoamerikar jatorria
Hispaniar jatorria

15 milioi
%60
%14
%6
%8
%12

Estatistika hauek, oso sinesgarriak ez direnak, horrela identifikatzen diren egoiliarrak
baino ez dituzte biltzen: batez ere, hispaniar jatorriko lehen, bigarren eta hirugarren
belaunaldiko pertsonak. Pertsona guzti hauek ez dira espainiera-hiztunak baina, hala ere,
espainiera da herrialdean hiztunen kopururik haundiena duen hizkuntza gutxiengotua;
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horregatik, beldur izan dira bertakoak ea hispaniar jatorriko taldeek, hezkuntza elebidunerako proposamenak eginez, estatu eta herri mailako bloke politiko bat era ote
zazaketen. Mundu osoan eta bereziki Quebec kanadiar inguruan kultur eta hizkuntz
mugimenduen inguruari atxekitako iharduera politikoa dela eta, Hayakawa senatoreak
(Kalifornia), ohispaniar kultura eta hizkuntza» sustatzeko hispaniar taldeak dirulaguntza
federalak erabili nahi izateko beldur izanik, ingelesa ofizialki nazioko hizkuntza deklaratzea proposatu du, horrela legezko eta gobernuko agiriak espainieraz argitara ematera
galeraziz. Lege proposamen hau ez da oraindik ontzat eman. Reagan Lehendakariak,
hizkuntza gutxiengotuak mantentzeko elebidun hezkuntza erabiltzea amerikarren aurkako kontzeptua dela deklaratu zuen eta horrelako herrialde batean hizkuntza gutxiengotuak zaintzea sekulako problema bihurtu da, ez bait du laguntza ofizialik.

Sanchez, Rosaura: «La población hispano-hablante en Estados Unidos»;
Revista de Occidente. II. Zenbaki berezia
10-11 zkiak, otsaila, 1982.

4. TESTUA

-¿Cuál es la tierra de España?
-La tierra de España es la mayor parte de la Península Ibérica, colocada providencialmente por Dios en el centro del mundo.
-I, Por qué decís que la lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro?
- La lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro porque el inglés y
el francés, que con ella pudieron compartir esta función, son lenguas tan gastadas, que
van camino de una disolución completa.
- ¿Se hablan en España otras lenguas más que la lengua castellana?
-Puede decirse que en España se habla solo la lengua castellana, pues, aparte de ésta,
tan solo se habla el vascuence que, como lengua única, sólo se emplea en algunos caseríos
vascos y quedó reducido a funciones de dialecto por su pobreza linguística y filolófica.
-¿Y cuáles són los dialectos principales que se hablan en España?
- Los dialectos principales que se hablan en España son cuatro; el catalán, el
valenciano, el mallorquín y el gallego.

Menéndez-Reigada: Catecismo patriótico español, Salamanca, 1939.
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LAN- PROPOSAMENAK

I. Bana itzazue europear hizkuntzak hi taldetan:

a) Estatua duten hizkuntzak.
b) Estaturik gabeko hizkuntzak.
2.Bi talde egin. Batean Jugoslavia, Suitza eta Belgikako errealitate soziolinguistikoa ikertu, eta bestean, gauza bera egin frantses eta italiar errealitatearekin.
Azaldu emaitzak eskolan eta gonbara itzazu.
3.Egin itzazu honako kasu hauen zerrendak:
a) Minorizazio-prozesuan dauden hizkuntza maioritarioak. Adierazi tokia eta nota
gertatzen den.
b) Minorizazio-prozesurik jasaten ez duten hizkuntza maioritarioak.

4.Antolatu mahainguru bat, hizkuntz komunitateen lurralde-antolaketari buruz
zuen eritziak azaltzeko.
5.Kasu erreala: komenta ezazu.
"Valentziar batek, Valentzian gaztelaniaz bizi ahal zela egiaztatu
ondoren katalanera ezagutu eta erabili gabe, Madrilera joatea eta
kontrako egiaztapena egitea erabaki zuen: valentzieraz bizitzen saiatu.
M adrilenbi eg un oso eman ondoren, hainbatekin hitz eginbehar duelarik
(taxi,slak, kamareroak, ibiltariak, kioskariak, ea., ezelako problemarik
ez duela izan e g iaztatzen du: denaulertzen zuen,edo ulertzen ahalegintzen
zen. Sistematikoki katalaneraz zuzentzen zen, eta solaskideek, hori bai
apur bat aho-zabalik, gaztelaniaz erantzuten zioten. Berak ere, jakina,
ondo baino hobeto ulertzen zien. Batzuetan, haiek, interesgarritasunagatik edo, keinuen bidez aritzen ziren. Eta, gainera, ulergarritasuna
erraztelco, baziren aditzak infinitiboan erabiltzen zituztenak beti.
Problema -edo soluziobidea, kasua aztertzen den ikuspuntuaren
arabera- bigarrenegunaren amaieran gertatu zen. Tren geltokirazeraman
taxistak, berriketan aritu ondoren, zera esaten dio: «Yo tengo una tía en
Roma"
Cure gizon honek, barre zantsoari eutsi ezinik, gizalegez erantzun
zion: inoiz ez naiz Italian izan.
- ¿Que usted no es italiano?
- Ez -adierazten dio bidaiariak-. Valentziarra naiz. Eta ez daukat
besterik esaterik.
- Qué? De Va-va-va-len-cia, ¿eh? -totel hitz egin zuen taxistak.
Conque de Valencia?
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Bapatean taxia geratu eta gure lagunak Castellana Pasealekutik
behera joan behar izan zuen, atzetik /cohete hat eramango balu bezala,
taxistari ihesean" .
- Ulertu diote elkarri ala ez diote ulertu?
- Hizkuntza bat eta bera hitzegiten zuten? dialekto bat? antzerakoa?
- Zergatik haserretu da taxista?
6.Irakur itzazu arretaz ondorengo testuak. Komenta itzazu.

Aline-ren gurasoek patois-eran hitz egiten dute. Baina Alinek frantsesez egingo du.

"Gure hizkuntza ofiziala espainiera da, probintzia batzuetan katalanera, euskara, gale goa, valentziera, mallorkiera eta bestelako dialektoren bat ere hitz egiten bada ere".
Sánchez Pérez, Antonio: 0A mi alrededor».

"Espainian hitz egiten diren dialektoak. Denboraren joan-etorrian,
dialekto batzuk desagertu egin dira eta gaur egun Espainian, nagusiki,
gale goa, bah/ea edo asturiera, euskara eta katalanera hitz egiten dira;
hauekhain bizirikjarraitzendutenez , batzuk hizkuntzatzat harten dituzte ,
kontutan izanik euren literatura dutela" .
Alvarez Pérez A. eta Herrero Salgado, C.: «Lenguaje».

"Gale goa ez zen inoiz izan hitz egindako hizkuntza. Armenierafraide
batzuen astnakizuna izan zen legez, gale goa poeta-talde batek sort utako
zerbait izan zen" .
Valle-Inclán, (1928).

7.Komentatu ondorengo testua:

"Demografi aldetik gale goa Galiziako hizkuntza maioritarioa den
arren, orain arte egindako azterlan guztien arabera, galego-hiztunen
portzentaia biztanlegoaren %75 eta %80 artean da go-, gutxiengotua da
harreman formaletan eta gertakizun publikoetan eta gizarte mailan
garrantzitsuakdiren ekintzetan; famili mailan ere geroago eta tixikiagoa
da duen garrantzia, hirian eta herri mallan den bezalaxe, gaztelaniaz
baino txikiagoa, eta baserri giroan ere jaisten doa.
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Galego-hiztunen hizkuntz komunitatearen tamainu demo grafikoa zalantzazkoa da oso, kontutan hartuz gero gale goa hizkuntza bakartzat
dutenen kopurua jaitsi egin de/a, gaztelania dutenena, berriz, igo egin
de/a, eta elebidunen kopurua haundia de/a, gehienak jatorriz gale goz
/mino hitz egiten duten tokietatik etorritakoak; elebitasun honenfroga,
gale goaren hasierako elebakartasunetik gaztelaniaren azken elebakartasunerako transzisio-aldia izan go da".
Vilar Tr/ho, Xabier: «Notas sobre la caracteriza pm sociolingüística
do galego», Hizkuntza minorizatuen soziologia.
Ttarttalo, S. A. 1986.

8. lrakurri «A» paragrafoa eta komentatu Galizia mugaldeko galegoa eta beste
herrialde batzutan (León, Zamora, Asturias-en) hitz egiten den galegoaren arteko
efektua, galego-hizt unen azken zonaldeak (hizkuntz leialtasuna, sentimendu galegozalea...).

Orain gonparatu testuaren egilearen jarrera mugaldea Galizia eta Portugalen artean
dagoenean (B paragrafoa).
Eta, halaber, gonparatu B aldea C aldearekin: mugaldea Portugal eta Extremadurarekin jarritakoan.
Zer aldaketa aurki daitezke hitz egiten dutenen jarrerari dagokionez? Eta egileari
dagokionez?

o A» para grafoa , (21 eta 22. orrialdeak)
Galegoa kanpoko lurraldean, agian, dagoeneko galdutzat eman dezakegu. Vilafranca
do Bierzo-n, herriko hizkuntza den lekua, Becerreá edo Quiroga-n legez, aditu eta
ikasleen minoriak, jakin ere ez daki, galegoz egindako literatura badagoenik ere.
Bierzokoak, Administrazioak jarritako sasi muga benetazko errealitatetzat onartzen
duena, leondar ikusten du bere burua eta ez du onartzen galegotzat hartzea. Galizian
hizkuntza gutxiesten dutenek, aitortu egiten dute bere egunean garrantzitsua izan zela eta
oraindik ere, herrialdeko zati haundi baten hizkuntza dela; hala ere, galegoz hitz egiten
duen leondar, asturiar edo zamorar bat ez da horrelako eritzietan sartzen, zeren ez du
galegoa ez dela esaten bakarrik, gainera harrotasunez galegoaren aurka dagoela aldarrikatzen bait du.

«B» paragrafoa (22,23 eta 24. orrialdeak)
Galego-portugesa
Galego-portugesa deitu behar diogu Erdi Aroan Penintsularen mendebaldean hitz
egiten zen hizkuntzari. XV. mendera arte, Mirlo ibaiaren aide bateko eta besteko
koblakariek modu berean idazten zuten. Beste era batez esanik: hizkuntza bat darabilte
Xoán de Requei xo jnak, Chantadako semea, eta Dionís jnak, Lisboan jaio eta Ponugaleko
erregeak.
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Hiru Kanta-sorten (Ajuda, Vaticana eta Lisboako «Biblioteca Nacional»ekoa), azterlan-egileek, kanta-sorta hauek XIII eta XIV. mendeetako altxor poetikoa izanik, him
bilduma haundi hauen hizkuntz berdintasuna dela eta, maiz nahasten dituzte galegoak eta
portugesak.
Horregatik, hizkuntz batasuntzat hartu behar dugu Penintsularen mendebaldean erdi
aroko mendeetan ematen zena.

Gale goa eta portugesa (...)
Galego-portugesa noiz bihurtu zen galego eta portuges? Gehienek XV. mendearen
hasieran izan zeneko eritzia dute. Harrez geroztik Miñok banandu egiten zuen, eta
ordurarte Miñok, orokorrean, batu egiten zuen. Banatu egiten du, baina neurri batean
bakarrik, Miño ez bait da zehazki hizkuntz muga bat.
Dena den, galegoa eta portugesa, zuhaitz bereko adarrak, ez dira bi hizkuntza, nahiz
eta batasuna ez izan galego-portugesaren egunetan bezain trinkoa.

,<C» para grafoa (21. orrialdea)

Muga politikoak eta hizkuntz mugak bat ez datozenez bed, ez da anaroa espainiar
eskualde batzutan portugesa hitz egitea. Mugatik oso hurbil dauden Cáceres probintziako
him herriren kasua da (San Martín de Trevejo, Eljas eta Valverde del Fresno). Olivenza
herrian, mugatik gertu, Badajoz probintzian. Herri hauetan estratigrafia soziolinguistiko
bat ere aurkitzen dugu, galegooi familiar gertatzen zaiguna: klaserik «baxuen»eko
zaharrek, batzutan gaztelania ez dute ezagutzen; eta, gazteek, berriz, elebidunak izanik,
nahiago dute gaztelania.
Alonso Montero, Xesús: Informe -dramático- sobre la lengua gallega.
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