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Bilboko gazte euskaldunen 
ezaugarri  l inguist ikoez

Iñaki Gaminde

1 .  Sar r era

Mendebalde Kultura Alkarteko lagunek aurtengo jardunaldien gaiaren
zuzuan Bilboren gainerako idazteko eskatu didate eta ezin ukatuzko gonbi-
dapena izan da, izan ere, alde batetik, nire ibilbideko gairik kutunenetarikoa
izan da beti Bilbo eta bertan egiten den euskara (Gaminde, 1987, 1990, 1993,
1994, 2002, 2004, 2007b), bestetik, gaia neronek aukeratzeko askatasun osoa
eman didatenez gero, ezetz esateko zirrikitu guztiak itxi dizkidate1.

Orain arte Bilboko euskararen ezaugarriak aztertu ditudan guztietan
atzera adi jardun dut, arteragokoen ezaugarriak baino ez ditut erabili; orain-
go honetan aurrera aditu gura izan dut eta gaurko gazte euskaldunen ezau-
garri batzuen azterketa ekarri gura izan dut bertora.

Lan hau, bestalde, Hegoalde osoan gazteen prosodia aztertzeko burutzen
ari naizen proiektu orokor baten barruan kokatu behar da. Berau haren zati-
txo bat besterik ez izanik, proiektu osoa emaitzak edukitzen hasi da
(Gaminde 2009c).

Caminok (2005) esaten zuen moduan, euskararen bariazio soziolinguisti-
koaren ikerketen atarian gaude oraindino. Hala ere, egin diren eta egiten ari
diren ikerketa batzuei esker, hasi gara ataritik harago barneratzen. Euskararen
esparruan gertatzen ari diren aldaketez egin diren lan batzuk badaude: Aurre-
koetxea eta lag.-ek edo Laka eta lag.-ek (Aurrekoetxea, 2003, 2004, 2006, 2008,
Aurrekoetxea eta Ormaetxea, 2006; Laka eta lag. 2008) oinarrizko datuen bil-
ketaz eta azterketez arduratu dira; lan horien emaitzarik nabarmenena Euska-
ra Dialektalaren Ahozko Korpusa (EDAK) proiektua eta Euskal Dialektologia
(EUDIA) ikerketa taldea osatu izana dira (EUDIA, 2008). Hualde (2004), alda-
keten eragileez teoria linguistikoaren ikuspuntutik arduratu dena eta marko
teoriko sendo baten barruan azalpenak eman gura izan dituena.

1 Lan honen bertsio baten irakurketa eta oharrak egiteagatik bihoazkie nire eskerrik beroenak
Gotzon Aurrekoetxeari, Esther Elgoibarri eta Txipi Ormaetxeari.
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Dialektologia tradizionalak eraginda, ahozko barietateak deskribatzeko
jaso diren ezaugarriak, goia jota, hangoekin eta hemengoekin erkatu dira
kasurik onenean. Egon dira eta ugarituz doaz forma bildumekin batera
azterketak ere egiten dituzten lanak; era berean, datu horiek baliatuta apli-
kazioak lortu nahi dituzten bakan batzuk ere hasi dira agertzen. 

Ikuspuntu horretatik lekukoak gehienetan aukeratzen izan dira baldintza
zehatz batzuen arabera: pertsona nagusiak, herrian bertan jaioak, gurasoak
bertakoak eduki dituztenak, bertatik mugitu ez direnak, euskaraz analfabe-
toak, e.a. Era horretako lekukoak bizimodu eta gizarte harreman batzuekin
lotuta egon dira eta daude; nahiz egun azken hau guztiz egia ez izan, izan
ere, inguruko mundutik ezin ihes egin dezakete kanpaia baten barruan
baleude bezala. Ezin ukatuzkoa da metodologia honek hizkuntzaren gaine-
ko ideologia zehatz batekin lotzen dena, beronen sustraiak XIX. mendeko
dialektologia tradizionalean topa daitezke. Usu horrela jokatu dugu iner-
tziaz; hau da, arteragokoek hala egin dutelako eta korrontearen abaroak
babestu gaituelako. Gaur uste dugu badela sasoia hau guztia errebisatzeko
eta aurrera pausuak egiteko.

Ez dugu ukatu nahi azterketa klasikoen balioa; euskararen historiarako
material interesgarriak bil daitezke, hizkuntzaren gaineko azterketak egite-
ko datuak ematen dizkigute eta zenbait esparrutan aplikazioak garatzeko
ere balio diezagukete, beti ere hurrengo urratsari ekiten bazaio eta datu bil-
duma hutsetan geratzen ez bagara.

Argi dago gure ohiko aztergaiak eta metodologiak egokitu behar ditugu-
na aztergai honi oratu nahi badiogu. Ideietan egin behar dugu lehen alda-
keta eta onartu hizkuntza guztiak aldatuz doazena espazioan zehar ez eze,
denboran zehar ere. Aldaketa horiek ez dute degenerazioa edo galera inpli-
katu behar ezinbestean; aitzitik, hizkuntzaren bizieraren zantzutzat interpre-
ta daitezke. Ikusmolde aldaketa honekin batera bariazioari eragiten dioten
faktore sozialak hartu behar ditugu gogotan.

Hizkuntz ezaugarrien bariazioa aztertzeko gomutan hartu behar ditugun
aldagaietan oinarrizkoenetarikoak hiztunen tipologian gertatuz etorri dire-
nak ditugu. Iazko jardunaldietan esaten genuenez (Gaminde, 2009a), ger-
taera historikoek oso hiztun tipologia konplexua eragin dute aspaldion; hiz-
tun gazteen multzoan konplexutasun hori areagotu egiten da, baina hura
presente daukagula baizen ezin uler daitezke gaurko euskararen aldaketa
bortitzak bezain azkarrak.

Bestalde, aldaketa guztiak ez dira ez une berean ez eta intentsitate berbe-
rez gertatzen. Aldaketa batzuk abian jarri dira, geroaren epaiaren aiduru, beste
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batzuk oso aurreratuta daude, edo gurago bada, aldaketa batzuk daborduko
burutukotzat jo daitezke, beste zenbait oso aurreratuta daude euren burutze
bidean, azkenik, badira ortzi mugan agertu besterik egiten ez direnak.

Egoera honetan uste dugu aldaketen agerpenak kuantifikatu egin behar
direla eta topatzen ditugun fenomenoak eredu matematikoen bidez azter
ditzakegula hizkuntzaren egoera zertan den jakiteko eta norantz joan daite-
keen aurrez ikusteko.

Gauzak honela, sarrera honen ostean, lana bost zatitan banatuta aurkez-
tuko dugu. Bigarren zatian, datuak jasotzeko eta aztertzeko erabili dugun
metodologia aurkeztuko dugu. Hirugarren zatian datuen analisia bera egin-
go dugu. Laugarren zatian hizkuntz ezaugarrien arabera informatzaileen sail-
kapena aurkezten dugu. Bosgarren zatian grabitate ereduen teknika erabili-
ta, Bilbok gainerako herrietan dauzkan eragin indizeak kalkulatu ditugu,
hala nola, garaiteko herriek Bilbon daukatena ere. Azkenik, seigarren zatian
atera ditugun ondoriorik garrantzitsuenak laburbiltzen ahaleginduko gara.

2 .  Me todo log ia

Lekukoen hizkuntzaren araberako sailkapena egiten badugu, konbinazio
asko aurkitzen ditugu. Lekukoak mailakatzeko irizpide nagusi bi erabil
ditzakegu: Lehen hizkuntza eta Euskara erabiltzeko aukerak. Lehen hizkun-
tzatzat jotzen dugu etxean txikitan lehenengoz ikasi dena eta etxeko giroan
erabil daitekeena. Honetarako guraso biak euskaldunak izan behar dira,
izan ere, eurotariko bat erdalduna izan den kasuetan hasierako erlazio lin-
guistikoetan umearekin hizkuntza erabil daitekeen aukera guztietan %33an
baino ez da erabiltzen. Jo dezagun A eta B gurasoetan eurotariko bat erdal-
duna dela, umearekin egotean hiru aukera daude (AU, BU eta ABU), jakin
dakigun moduan, erdalduna dagoen kasu guztietan erdara egingo da, bera
elebakarra delako; kasurik onenetan umeari zuzenean berba egikeran eus-
kaldunak euskara erabiliko du, baina argi dago honelako kasu gehienetan
umea elebiduna izango dena jatorriz eta ez euskaldun hutsa. 

Beraz, jatorrizko euskaldunen artean mota desberdinak edukiko genituz-
ke; lehen hizkuntzatzat euskara jaso dutenak eta elebidunak izan direnak.
Lehenengoen artean, era berean, beste mota bi dauzkagu, batetik euskara-
ren barietate klasikoren bat jaso dutenak eta, bestetik, euskararen barietate
berriren bat jaso dutenak; azken horien artean euskaldun berrien seme-
alaba euskaldun zaharrak kokatu beharko genituzke. Lehen aipatu ditugun
populazioaren mugimenduek eraginda, beste bereizketa bat egin beharko
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genuke euskararen barietate klasikoren bat jaso dutenen artean, izan ere, ez
da berdin barietate horren jatorrizko inguruan bizi izatea edo beste lekuren
baten bizi izatea. Esan nahi da ze, jatorrizko inguruan bizi izan direnak hiz-
kuntzaren inguruneko bilakaeraren parte izan direla eta bilakaera horren
barruan gertatu dela euren hizkuntzaren garapena. Haatik, jatorrizko ingu-
runetik kanpo bizi izan direnek, demagun ingurune erdaldun batean, hiz-
kuntza etxeko funtzioetara zokoratuta garatu dute eta eskolan eta lagunar-
tean beste barietateren bat erabiltzen dute eskuarki. Hau guztia gogotan
jatorrizko hizkuntzatzat euskara eduki dutenen artean hiru multzo nagusi
egin ditzakegu (A1, A2 eta A3):

A1 Barietate klasikoa jaso dutenak, barietate horren ingurunean

A2 Barietate klasikoa jaso dutenak, barietate horren ingurunetik kanpo

A3 Barietate berria jaso dutenak 

Jatorrizko hizkuntza gaztelania eduki dutenen artean badirudi, halaber, mul-
tzo bi bederen egin behar ditugula. Batetik, ingurune erdaldunagoetan bizi iza-
teagatik edo euskara eskolako esparru formal hutsetarako utzi dutelako lekuko
batzuek, D ereduetan ikasiagatik ere, oso egoera zehatzetan baino ez dute era-
biltzen euskara (B1). Bestetik, ingurune euskaldunetan bizi direnak ditugu;
hauek, nahi izanez gero, egoera gehiagotan erabil dezakete euskara eta berta-
ko euskaldunen ezaugarriak eurekandu egiten dituzte kasu askotan (B2). 

Lan honetan aztertuko dugun corpusa osatzeko Bilboko 63 lekukoren
datuez baliatu gara. Lekuko guztiak bilbotarrak izan dira, 1979-1991 urte bitar-
tean jaiotakoak eta D ereduan ikasi dutenak. Euron ama hizkuntzaren arabera
hiru talde nagusitan sailka ditzakegu; euskara ama hizkuntzatzat eduki dute-
nak, hauen artean talde bi egin ditzakegu, barietate klasikoren bat jaso dute-
nak (A taldea) eta guraso biak euskaldun berriak eduki dituztenak (C taldea);
bestetik, ama hizkuntzatzat gaztelania eduki dutenak, hau da, euskara eskolan
ikasi dutenak ditugu (B taldea). 1. taulan talde bakoitzeko eduki ditugun leku-
ko kopuruak generoaren arabera sailkatuta ikus daitezke.
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Proba bitan jasotako materialak erabili ditugu gure azterketa burutu ahal
izateko. Batean ondoko testua irakurtzeko agindu zitzaien:

Errigoiti eta Gernika artean Citroen Xara motako auto bat bide-
tik irten eta irauli egin da. Horren ondorioz kotxean zihoazen
pertsona bi zauritu egin dira. Hala ere, zauri arinak dituztela
adierazi du Ertzaintzak. Anbulantzia bat eta ertzainak joan dira
istripua gertatu den tokira.

Testu irakurri hau soinu batzuen gauzapenak jasotzeko erabili dugu
batez ere. Bat-bateko materiala jasotzeko komiki bat kontatzeko eskatu
zitzaien denei. Komikia 1. irudian agertzen dena da.

Testuak, grabatu eta digitalizatu ostean, “praat” (Boersma eta Weenink,
2009) aztergailuaren bidez etiketatu eta aztertu dira. 

3 .  Da tuen  Ana l i s i a

Lan honetan aztertuko ditugun datuak hiru multzo nagusitan sailkatuta
aurkeztuko ditugu. Lehen multzoan soinu egiturari dagozkion ezaugarriak
arakatuko ditugu, bigarren multzoan morfologiari dagozkionak eta azkenik,
hirugarren multzoan, ezaugarri lexiko batzuk ikertuko ditugu.

3.1 .  Soinu Egitura

Bilboko gazte euskaldunen soinu egituraren azterketarekiko hurbilpena
egiteko, lau motatako ezaugarriak aztertuko ditugu. Ezaugarri horietariko
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batzuk soinu inbentarioari dagozkio, “j”ren ebakera eta “tx” eta “tz” afrika-
tuen gauzapenak. Soinu bilkuren esparruan hiru ezaugarri aztertuko ditugu;
“u” eta “i”ren osteko “a” bokalaren itxiera (a>e/i,u (C)___) eta “t” eta “n”
kontsonanteen “i”ren osteko palatalizazioak (t>tt-tx/i___; n>ñ/i___).

3.1 .1 .  “ j”ren ebakera

Aditz partizipioen “j”ren ebakera da ataltxo honetan aztergaitzat hartu dugu-
na. 2. taulan ikusten den moduan, hiru aukera aurkitu ditugu: herskari aurre
sabaikaria /y/, afrikatu aurre sabaikaria /dx/ eta /j/ frikari belarea. Nabarmen-
tzekoa da informatzaile batzuek herskaria eta frikaria erabiltzea batera:

“yoan da argazkian jartzera” (joan da argazkian jartzera)
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Frikari belarea da portzentajerik altuenak dauzkana multzo guztietan;
afrikatua A taldekoen artean baino ez da agertzen eta ebakera nahasiak B
eta C taldekoen artean agertzen dira.

3.1 .2 .  tx>tz

Bizkaiko beste barietate batzuetan gertatzen den moduan (Gaminde,
2007a eta 2009b), Bilbon ere, “tx” “tz” bihurtzen da hainbat lekukoren
artean2. 3. taulan eta 3. grafikoan aldaketaren portzentajeak erakusten dira

3.1.3. ataltxoan xehekiago agertzen den moduan, aldaketa hau andraz-
koen artean baino ez da agertzen gure hemengo datuetan; ez dugu adierazi
nahi andrazkoen aldaketa denik baina, bai aurrera dezakegu euron artean
daukala portzentajerik altuena.

2 Soinu hauen ezaugarri akustikoen gainean Hualderen lana (2009) ikus daiteke.
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3.1 .3 .  tz>tx

Aurreko ataltxoan “tx”ekin egin dugun bezala, oraingo honetan kontrako
aldaketa aurkezten dugu, hots, “tz”ren ordez “tx” egitea. 4. taulan eta 4. gra-
fikoan erakusten dira bakoitzaren portzentajeak.

Aurreko ataltxoan aurreratu dugun moduan, afrikatuetan gertatzen diren
aldaketa hauek (tx>tz eta tz>tx) lekukoen generoarekin erlazionatuta daudela
pentsa daiteke. 5. taulan eta 5. grafikoan ikus daitekeen bezala, bien arteko
bereizketa %58,7koa da nesken artean (n.) eta %52,94koa mutilen artean (m.).
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3.1 .4 .  t>+sab/i__

“t”ren palatalizazio arau hau oraintsura arte oso arau garrantzitsua izan
da Bizkaiko barietate askotan (Gaminde, 2007a); gaur egun Bilboko gazteen
artean hondar arautzat jo dezakegu, izan ere, 6 kasutan baino ez da gerta-
tzen (%9,52); kasu guztiak A taldeko informatzaileak izan dira. Gauzapena-
ri dagokionez, 4 kasutan /tt/ moduan egin da eta kasu bitan /tx/ moduan.

3.1 .5 .  n>+sab/i__

Aurrekoan ez bezala, “n”ren palatalizazioa lekuko guztiek egiten dute,
hala ere, lekuko bik molde palatalizatuak eta palatalizatu bakoak batera era-
bili dituzte. Lekuko bietariko bata B taldekoa izan da eta bestea C taldekoa.

3.1 .6 .  a>e/i ,u (C)__

Arau hau guztiz zabalduta egon da Bizkaiko barietateetan; oso salbues-
pen gutxi ezagutu dira tradizioan, Mundaka, Lekeitio, Elorrio eta Ermua
(ikus Gaminde 2007a). Gure Bilboko datuetan 12 lekukok baino ez dute era-
biltzen (% 19,04) eta denak A taldekoak dira.

3.2 .  Morfologia

Lau dira azpi atal honetarako aukeratu ditugun ezaugarriak; soziatibo
kasu marka (-gaz/-rekin), aditz izenen morfemen (ten/tzen) banaketa, Nork-
Nor eta Nork-Nori-Nor adizki motak.
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3.2 .1 .  Soziatiboa

Soziatiboak marka bi eduki ditzake “-gaz” eta “-rekin”. Gauza jakina da

biak erabiltzen izan direna Bizkaiko tradizioan. Beste nonbait esan dugun

moduan (Gaminde 2007a, 113), leku batzuetan “-gaz” singularrean eta “-kin”

pluralean erabiltzen izan dira. 

Gaur egun Bilboko gazteen artean aukera bat edo beste egiten dela pen-

tsa liteke; lekuko batek baino ez ditu biak erabili. 6. taulan eta 6. grafikoan

erakusten dira erabilera bakoitzaren hedadura.
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3.2 .2 .  Aditz izenen morfemak

Aditz izenak egiteko bizkaieraren erabilera klasikoetan morfema batzuk
erabiltzen izan dira, nahiz gero aspektu ez perfektua egiteko gehiago agertzen
diren: -ten, -tzen, -tan, -tzean, e.a. Euskara batuan, ostera, -te eta -tze baino
ez dira erabiltzen eta bakoitzaren agerpena arau zehatzek gobernatzen dute. 

Erabili dugun corpusean hainbat dira agertzen diren “ataraten” eta “ipin-
ten” modukoak; horien guztien erabilerak aztertuta, lekuko batzuek “-ten”
(1) erabiltzen dute, barietate klasikoetan legez, eta beste batzuek “-ten” eta
“-tzen” euskara batuaren arauen arabera (2), azkenik, beste batzuek sistema
biak nahasten dituzte (3). 7. taulan eta 7. grafikoan mota bakoitzaren heda-
dura ikus daiteke lekuko taldeen arabera.

Bizkaiko molde zaharrak A taldeko lekukoen artean baino ez dira gor-
detzen; gainerakoan nahasirik agertzen dira lekuko talde guztietan propor-
tzio desberdinez.



46
Iñaki Gaminde

3.2 .3 .  Nork-Nor sai la

Nork-nor saileko aditz laguntzaileak aztertzeko, corpusean agertzen
diren kasuetan, du/dute erakoak diren edo erroan au/eu daukaten eduki
dugu kontuan. Horren arabera hiru multzo osa daitezke; batzuek (au) Biz-
kaiko barietate klasikoen erroak erabiltzen dituzte kasu guztietan (“dau”,
“deu”, “dabe”, “daurie”, “dere”, e.a.). Beste batzuek euskara batuaren adiz-
kiak erabiltzen dituzte kasu guztietan (u); azkenik, bakar batzuek era bieta-
ko adizkiak nahasi egiten dituzte (au/u). 8. taulan kopuru absolutuak eta
lekuko taldeen araberako portzentajeak ikus daitezke.

3.2 .4 .  Nork-Nori -Nor sai la

Aurreko sailean egin dugun legez, Nork-nori-nor saileko aditz laguntzai-
leekin antzerako banaketa egin dezakegu. Informatzaile batzuek beti erabil-
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tzen dituzte euskara batuaren adizkiak (i); beste batzuek, ostera, bizkaiera-

renak (“deutsat”, “dotzo”, “tzasu”, e.a.), sail honetako adizkien erabilera

ondo banatuta agertzen da, ez dirudi nahasterik gertatzen denik. 9. taulan

eta 9. grafikoan erabilera bakoitzaren portzentajeak erakusten dira, absolu-

tuki zein hizkuntz taldeen arabera

3.3 .  Lexikoa

Lexikoa aztertzeko 53 lekukoren bat-bateko testuen azterketan oinarritu

gara; 13 lekuko A taldekoak izan dira, 34 B taldekoak eta 5 C taldekoak.

Denetara 1798 sarrera jaso dugu. Berba desberdinak 212 izan dira. Hala ere,

euren agerpen frekuentziak oso desberdinak izan dira, ibiltartea 178-1 bitar-

tekoa izan da. 10. taulan gehien errepikatu direnen agerpen frekuentziak

(Af.) eta euron ehunekoak (%) agertzen dira.
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Lekukoek erabiltzen dituzten berba desberdinen kopuruak 14 eta 34 ibiltar-

tean kokatzen dira. 11. taulan taldeen arabera berba desberdinen batezbeste-

koa, desbidazioa, eta ibiltarteak adierazten dira maximoen eta minimoen bidez.

Taulan ikusten den moduan, batezbestekorik altuena C taldeko lekukoek

daukate. 12. taulan datu berberak ematen dira, baina berba errepikatuak

kontabilizatu dira. 
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Desberdintasun lexikoak aztertu ahal izateko sinonimoak diren, edo
sinonimotzat erabiltzen diren, bederatzi multzo aukeratu ditugu. Multzoak
honako hauek izan dira:

1. ahate-pato-paita

2. argazki-erretratu-fotografia-foto

3. jausi-erori

4. ipini-jarri

5. kamera-makina

6. ume-haur

7. gura izan-nahi izan

8. korrika-karraderan-ariniketan

9. estropezu egin- topo egin- tropezatu- oztopo egin- oztopatu- tupust egin- estropezatu

9 multzoko berbak sinonimotzat erabili diren arren, argi dago gauza des-
berdinak adierazteko erabiltzen direna; era berean, gaztelaniaren interferen-
tzia semantikoak agirikoak direlakoa daukagu.

Berba bakoitzaren agerpen portzentajea eta lekuko taldeen araberako
portzentajeak agertzen dira 13. taulan
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Berba multzoen frekuentziak aztertzen baditugu, gailentzen direnak
“ahate”, “argazki”, “jausi”, “jarri”, “kamera”, “ume”, “nahi izan”, “korrika” eta
“estropezu egin” dira. Informatzaileek gorengo frekuentzietan dauzkaten
berbak aztertuta, 3 eta 8 bitartean agertzen zaizkigu. 10. irudian ikus ditza-
kegu lekuko multzo bakoitzeko kopuruen hedadurak.

A taldekoek %46,15eko berba gailen erabiltzen dituzte, B taldekoek
%53,92 eta C taldekoek %62. Argi geratzen da berba hauen arabera, A tal-
dekoen hiztegiaren zati handi bat desagertuz joango dena.

4 .  In for matza i l een  sa i lkapena

Informatzaileen artean dagoen distantzia linguistikoa aztertzeko eta
euron artean multzo esanguratsurik dagoen ikusteko multzokatze azterke-
ta erabili dugu. Horretarako soinu egituraren eta morfologiaren ataletan
aztertu ditugun hamar ezaugarriak erabili ditugu matrize dikotomiko bat
osatzeko. Behin azterketa eginez gero, 11. irudian agertzen den dendogra-
ma osatzen da.
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Lehen banaketaren ostean multzo esanguratsu bi bereiz daitezke. Alden-
tzen den multzoan A taldeko informatzaileak baino ez dira agertzen, dene-
tara 11 dira informatzaile horiek. Gainerako multzotan ez dago lekukoen
ama hizkuntzaren araberako banaketa argirik. Gainerako A taldeko leku-
koak, B eta C taldeetakoak denak agertzen dira nahasirik hiru multzotan. 

Eusko Jaurlaritzak (2008) egindako IV inkesta soziolinguistikoan ager-
tzen diren familia bidezko transmisioaren datuak erabilita eta A multzoko
informatzaileen portzentajearen estrapolazioa eginda, eurok Bilboko gazte
euskaldunen %7,75eko portzentajea dute. 

5 .  B i lbor en  erag ina

Bilbok, Bizkaiko hiriburua izanik eta euskaldun kopuru absoluturik han-
diena edukirik, derrigor eduki beharko luke eragin handia inguruko herrie-
tan. Balizko eragin hori kuantifikatzeak zailtasun batzuk dauzka, batez ere
dauzkagun datuak ez direlako oso zehatzak. Hori dela eta, hemen aurkez-
ten ditugunak hurbilpentzat baizik ezin har daitezke; edozelan ere, ideia
orokorra eman diezagukete.
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Gune biren populazioak eta elkarren arteko distantziak ezagututa, elka-
rren eragina kalkula daiteke grabitate ereduak erabilita (Chambers eta Trud-
gill, 1994 eta Hernández, 1999). Eragin hori populazioaren tamainarekin
zuzenki proportzionala da eta distantziarekin proportzioa alderantzizkoa da.
Eredu hauek aldaketa linguistikoen hedapenak ulertzen lagun diezagukete. 

Lan honen mugak gogotan, Bilbok gainerako guneetan eduki dezakeen era-
gina, hala nola, gainerakoek Bilbon eduki dezaketena ere aurkeztuko ditugu.
Indize horiek geroa nondik nora joan daitekeen aurreikustea ahalbide dezakete.

Gure azterketa burutu ahal izateko, Bilboz ostera, Bizkaiko gunerik
populatuenak aukeratu ditugu eskualdeen arabera. Gune horiek honako
hauek dira:

Balmaseda, Zalla, Trapagaran, Santurtzi, Portugalete, Barakaldo, Basauri,
Arrigorriaga, Galdakao, Igorre, Zornotza, Durango, Ermua, Markina, Onda-
rroa, Lekeitio, Gernika, Bermeo, Mungia, Derio, Leioa, Getxo eta Sopela.

15. irudian gune guztiak eta Bilborekin dauzkaten distantziak agertzen
dira Bizkaiko mapan. Bestalde, irudi berean guneen artean dauden komuni-
kazio erarik garrantzitsuenak ere irudikatzen dira. 

Kalkuluak egin ahal izateko, gorago esaneko moduan, hurbilpen bat
baino ezin egin dezakegu argitaratuta eta eskura dauden datuak erabilita.
Datu iturririk oinarrizkoena Soziolinguistika Klusterrak (2001) interneten
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daukan datu basea izango da. Datu base horretan aukeratu ditugun gune
guztien populazio osoak eta 2001. urtean egon ziren ume euskaldunen
kopuruak erabili ditugu gure azterketa saio honetan (kontuan hartu behar
da orduko umeak direla guk geuk gaur eduki ditugun gazteak). Grabitate
ereduak gurean aplikatu ahal izateko, badirudi indize zuzentzaile bat apli-
katu behar dela, izan ere, beste herrialde batzuetan aztertzen den hizkuntza
hori populazio osoarena da3. Gure kasuan ezagutzaren zenbakiak pondera-
tzeko erabilpenaren indizea erabili dugu (Soziolinguistikaren Klusterra,
2001). 15. taulan gune guztietako datuak ikus daitezke, populazioa (A), ume
euskaldunen kopuru absolutua (B), erabilera indizea (C) eta ume euskaldu-
nen kopuru ponderatua (D).
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Guneen elkarren arteko eragina kuantifikatzeko formula batzuk propo-
satu diren arren (Hernández, 1999), dauzkagun datuekin eta lan honetarako
guk ondoko hau aukeratu dugu:

Ekuazioa gunerik gune aplikatzen badugu 16. taulan eta 13. irudian ikus dai-
tezkeen eragin indizeak lortzen ditugu (A Bilboren eragina da eta B gaine-
rako herrien eragina Bilbon).

4 Ekuazio honetan P populazioa da D guneen arteko distantzia eta K zenbakiak erabilgarria-
go egiteko erabiltzen den konstante bat (0,0001).
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Bilboren eragin indize orokorra 962,13koa da eta gainerako herriek Bil-

bon daukaten eragin indizea 164,48koa (14. irudia). 

15. irudian agertzen dira Bilboren eragin indizeak zonaldeka banatuta;

bertan ikusten den moduan, Lea-Artibai eta Enkarterri eskualdeetan eraginik

txikiena gertatzen da.
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6 .  Ondor ioak  e t a  hurr engo  l anak

Gure lantxo hau mukurutzeko atera ditzakegun ondoriorik garrantzitsue-
nak laburbilduko ditugu jarraian. Lehen-lehenik argi dago gazteen euskarak
aldaketa handiak dauzkana eta egoerak bere honetan iraunez gero, gehiago
edukiko dituena. 

Aldaketak gramatikaren atal guztietan gertatzen ari dira; hemengo azterke-
tan ezaugarri fonologiko eta morfologiko batzuk baizik ez ditugu aztertu baina,
dakigunaren arabera, sintaxian ere aldaketa sakonak gertatzen ari dira. Lexi-
koan aldaketak hitzen erabilerari ez ezik, euren esangurei ere badagozkie. 

Aldaketa horien zio batzuk irudikatu baino egin ez ditugun arren, inte-
resgarria izango litzateke esparru hori aztertzea. Oraingoz zioak bazter utzi-
ta, argi dago aldaketa batzuk kasik burututa daudena, hala nola, afrikatu
ahostunen desagerpena. Beste batzuk lehia bizian ikusten ditugu, “j”aren
ebakerak edo afrikatu ahoskabeen nahasketa. Honek argi erakusten du alda-
keta guztiak ez direna aldi berean eta modu berean gertatzen.

Argi agertzen den beste puntu bat Bizkaiko barietate klasikoen eragin
eskasa da. Baliteke hau gertatzea barietate horiek guztiz baztertu direlako
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hezkuntzatik. Gaur egun A taldeko lekukoen pisua, informatzaileen sailka-
pena egitean ikusi dugun moduan, oso txikia da.

Azkenik, oso interesgarri deritzagu, ezaugarri batzuetan (afrikatu ahos-
kabeen kasuan) genero desberdintasunak agertzeari; uste dugu aspektu
hauek ikertzeak oso emaitza interesgarriak eman ditzakeela Bilbon ez eze,
garaiteko barietateetan ere. 

Bizkaiko euskararen susperraldian Bilboren eragina ezinbestekoa delako
gogorra daukagu; grabitate ereduen azterketan ikusi dugun moduan berori
ez da espero zitekeen adinako handia oraingoz, baina erabilera eta bertoko
euskararen ospea indartzen diren ginoan, batez ere guk geuk sinesten badu-
gu, zalantza izpirik gabe izango da etorkizun hurbilean. 
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