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SARRERA
Euskararen aIde historian zehar saiatu diren, eta lan egin duten,
hainbeste eta hainbesteren oroimenez hasi nahi nuke Euskaltzaindiko
nire sarrera mintzaldi hau. Egoera gogorretan batzu, esker gutxiren truke
gehienak, baina Erromaren aurretik hemen zegoen hizkuntzak iraun
dezan eta gureganaino iritsia izan dadin lortu duten guztiak gogoratu
nahi nituzke. Euskara nondik datorren eta nola 'sortua den inork ez
baldin badaki ere, oraindik zailagoa ote den, nago nola euskarak orain
arte iraun ote duen eta nola bere inguru guztietan Erromako hizkuntza
nagusitu zenean, latina alegia eta bere ondorekoak, nola diot euskarak
iraun ote duen gureganaino.
Eta euskarak gureganaino iraute horetan gu bakoitzaren gurasoek
inork baino esanahi haundiago izan dutela aitortu ondorean, oroitu eta
gogoratu egin behar ere, orain berriro ezkutatu zaizkigun hiru euskaltzainak, Aita Intza, Manuel Lekuona eta Koldo Mitxelena.
Grain dela seiren bat hilabete egon nintzen Manuel Lekuonarekin
arratsalde batez. Gela ilun samar batetan, argiak bestan kalte egiten
omen zion, karpeta haundi batzu paperez beteak aurrean erakutsiz irripar
murritza egiten zuen. Idazteko makina portatil edo eramateko horietako
bat zeukan. -Bi behatzez besterik ez dakit idazten, esan zidan; baina
halere hamabigarren tomoa laister argitaratuko didate- eta irriparra egiten zuen arrotasun apur batez.
Koldo Mitxelena ere aipatu egin behar nahi ta nahiez, zeren eta
euskara gaurko bizimodurako tresna egokia egiten, hau da euskararen
batasun Iiterarioa egiten, bera izan baita, hain zuzen ere, aintzindaririk
nabarmenena. Euskara idatzia denok berdin erabiltzeko ez du izandu
gure hizkuntzak, beste hainbeste hizkuntzek izan dutena; zera alegia,
estatu bat edo instituzio politiko nagusi bat. Nafarroako erreinua bera
ere, nahiz euskalduna izan, ez zen euskaraz idazten zuen erreinua bilaka-
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tu. Villasante jaunak bere Historia de la Literatura Vasca liburuan adierazten du (sarrera hiru) Nafarroako erreinuak hizkuntza ofizialtzat erromantzea hartu zuela, Kastillak berak baino lehenago. Baina orain euskararen
batasuna, bere zailtasun, akats eta aurrera edo atzera joan-etorriekin
egindako edo agintxea dagoen zerbait da, beste askoren artean, Mitxelenari esker.
Baina, halere luzeago egin behar dudan aipamena aita Damaso Intza
deitutakoarena da, zeren eta haren tokian naiz ni euskaltzaindiko kidea
eta ohitura zabaldu bat da akademia bateko kideak lekua utzi dionaren
aipamena egitea.
Ohiturak dakarkidan zor hori pozik beteko dut, Aita Damaso Intza
izenaz ezagutua izan zen nire aurrekoa aipatuz.
Ehun urte betetzeko hogeitazortzi egun falta zitzaizkionean, 1986ko
Irailaren 21.ean hil zen Damaso Intza. Haren jatorrizko izena Migel
Olasagarre Zubillaga zen, Intzan jaioa eta erbesteraturik bizitu zen 32
urtez gainerako gehienak lrufiean igaro zituelarik.
lrufiean, Tuteran eta Zangotzan egin zituen bere ikasketa guztiak eta
1910ean kaputxinoen kide bezala apaiza egin zen eta lrufiean gelditu.
Bertan bizitzekoa zen 1936 arte. Urte horretan Ondarribiko kaputxinoen
fraile etxera joan zen eta gerraren hasieran fraile etxe hartan gertatutakoengatik lehendabizi atxilotu egin zuten eta gero berriz Ameriketara
joan zedin erabakia harrerazi zioten kaputxinoen buruzagitzari. Ameriketan, Txilen hain zuen ere, egon zen Damaso Intza 1936tik 1968a arte.
Beraz hogeitamabi urte.
Euskarari buruzko Damaso Intzaren lanak, batez ere gerrate aurrekoak dira. Ondorekoak 1968-tik honuntzakoak ez dira asko, esan bezela
82 urterekin eta gaixoturik itzuli baitzen.
Honela bada batez ere gerrate aurrekoak aztertu beharko nituzke.
Hiru lan egite edo ekintza azpimarratu beharrak aurki litezke, lehendabizi
aldizkari bat, irugarrengo prantziskotarra izenekoa; 1913ean sortzen da eta
23 urte irautekoa zen; 1921ean aldizkari honek 4.000 harpidedun zeukan.
Azpimarratu beharra dago Nafarroan sortutako aldizkari zela, bertan egiten zela, lrufiean hain zuzen ere, eta alegia jende askori iristen zitzaiola.
Sei urte geroago, 1919an, Damaso Intzaren eraginez batez ere, zeruko
argia aldizkari erlijiosoa sortu zen; honek ere 1936a arte iraunen zuen eta
beran ere lrufiean egiten zen. (argia izeneko aldizkaria ez da gauza bera).
Eta Damaso Intzaren euskarari buruzko beste ekintza bat, berriz, "euskeraren adiskideak" deitutako elkartean, edo "euskaltzaindiko" eta "eusko
irakaskuntzako" kide bezela egindako lanak dira. "Euskararen adiskideak" deitutako elkartea 1925an sortu zen lrufiean eta bere buruzagitzan
Bernardino Tirapu azaltzen da berritu zen hiru aldietan; eta azkenekoan,
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1933an baita ere Ignazio Baleztena. "Euskeraren adiskideak" elkarteari
buruz, Damaso Intzak hamabi orrialdeko historia labur bat idatzi zuen.
Bertan hona zer dioen hasierako urte haietaz ari delarik, "billatu nitun
buru eta zuzendari izateko Larratxe'tar Jenaro jauna, Iruiia'ko alkate izan
berria, Udaletxeko artxibero zana, Olibier'tar Leandro jauna, Apaiztegiko
Euskal-irakasle, Intxaurrondo'tar Migel jauna, Tirapu'tar Bernardino sendalari jauna. Lau edo bostak Larratxe'tar jaunaren etxean bildurik, gure
eginkizuna eta eginbideak aztertzen asi giiian. Aldundian giiieuzkan zorionez Irujo'tar Manuel eta Baleztena'tar Ignazio jaun ospetsu eta euskaltzaleak. Oiengandik iritsi nuan gure errietako eskoletan euskeraz irakurri eta
idatzi egiten erakusteko baimena. Baita, ikasten zuten aurrei "Aurezki
kutxa"ko libretaz diru-sariak emateko eskubidea ere."
Damaso Intza Euskaltzaindian 1921ean sartu zen, Elizondoko udaletxean egin zuen sarrerako hitzaldia, urtarrilak 27an eta Ramon Olabide
jaunak eman zion erantzuna. Gaia "zuketako" hizketa izan omen zen.
Damaso Intzaren euskara oso argia eta ulerterraza da. Ekintza eta
laneko gizona bezela azaltzen zaigu; euskara erabiltzea da bere .kezkarik
nagusienetakoa, aldizkariak tresna bezela ulertzen ditu, edozein helburu
estetikotatik oso urruti. Horrengatik ez da arritzekoa gerrate aurrean izan
ziren ikastola bakanen bultzatzaile bezela ere agertzea. "euskararen adiskideak" elkarteak bi ikastola sortu zituen Nafarroan, biak 1927an, elkarren artea 32 ikaslerekin hasi eta 128 ikasletara iritxi zirenak 68 pertsonen
laguntzaz.
Ikus litekeen bezela joandako garaiak ez dira beti hobeak izan.
Harridura sortu didan zerbait aipatu nahi nuke, Damaso Intzaren
harremanetan ez dut aurkitu Arturko Kanpionekiko erlaziorik, ezta bere
"euskararen adiskideak" elkartearen kondairan aipamenik ere. Etaharritzekoa dela diot hori guztia, gogoan izanik Kanpion euskararen inguruko
gora behera guztietan, behintzat Nafarroa eta Iruiieari dagokionez, azaltzen zaiguna dela.
Ameriketatik etorri ondorean, Euskaltzaindiko kide izaten jarraitzen
du; zaharra da ordurako, 82 urte, oraindikan beste hamazortzi biziko
bada ere; 1968ko Abenduan, etorri berria zelarik, Euskaltzaindiaren urrezko eztaiak ospatzeko egiten den Iruiieko biltzarrean bere garaiako beste
euskaltzain batzuren aipamen bitxiak egin zituen eta lehen garaietako
Euskaltzaindiaren lekukotasuna azaldu.
Damaso Intza ez zen literaturgilea, baizik eta gizartean euskara tresnatzat erabiltzea helburu zeukan ekintza gizona. Aldizkarietan egindako
lanetaz "gainera itzulpen batzu argitaratu zituen, eta horien artean, Esteban Adoingoaren bizitza; egin zituen baita ere erlijioso mailan lan batzu,
esate baterako Mateo Mujika gotzaiaren aginduz egin zuen kristau ikasbi-
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dea. Eta azkenik aipatu behar da Nafarroako Euskal-Esaera Zarrak,
Nafarroako Diputazioak 1974an argituratua. Liburu honek berak badu
beste argitaratze bat Bilbon 1927an esaera zarrak izenburu soilaz.
Aipatu beharra dago baita ere Damaso Intzak ez zuela ongi ikusi
euskararen batasunerako bidea, edo gutxienez ez zituela inoiz ontzat
hartu nahi izan ortografia ereduak. Nahiz eta bere aditza, euskara batuko
aditzarekin nahiko bat datorren.
Ezagutu nuen aita Damaso Intza, orain dela hiru urte; ordurako
osotara itsuturik zegoen, baina gogoan zituen bere gazte denborako
eginahalak eta saminak. Eta batez ere gogoan zituen euskararen aIde lan
egindako pertsonak.
Oraingoak bezala zailak ziren denbora haietan zuhurtasunez eta hain
luzaroan Intzak bete zuen tokiak eta haren asmoetako batzurekin bat
natorren honek, hitzaldi honetan nire kezkarik sakonena ukitu (aztertu)
nahi nuke, euskararen etorkizunerako oinarri eta baldintzak. Eta gai hori
Euskal Herriko zati batetik Nafarroako ikuspegitik begiratuta batez ere.
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Argitu nahi nuke ordea aldez aurretik; ez noala ohizko den euskararen atzerakadaz mintzatzera, baizik eta gure hizkuntzak bere etorkizun
eta zabalkunderako nahitaezkoak dituen baldintzataz. Euskara bizi egin
daitekeela lehendabizi gu, geu, -gu, gerok- ohartu eta aitortu behar
dugu. Nahiz eta baldintzatua dagoen etorkizun hori; arriskutan alegia.
Euskararen etorkizuna jendearen eta herriaren borondatean oinarritu
beharra daukagu. Borondate hori herri honek duen gizarte oso eta zabalean, herri honek dituen ezberdintasun eta diferentzia guztien artean
tinko eta tente eustean eta ezartzean legoke.
Jendearen edo gizartearen borondatea berriz ekonomia eta soziologia eta kultura mailako arrazoinek baldintzatzen edo mugatzen dute. Eta
ondorioz baita arrazoin, gora behera eta arazo politikoek ere.
Gainera gizartearen borondatea gizarteko edo hobeki esateko gizasemeen beharrekin loturik dago. Beharra eta borondatea elkarrekin bizimoduak lotu egiten dituela gaureguneko edozein pentsamoldek onartutakoa
da.
Gizartearen borondate hori eta gizarteko beharrak, loturik daude
bizimoduko ekonomiaren, kulturaren eta soziologiaren harreman sarean.
Hizkuntza, gizartearenak diren harreman gehienetako tresna bat da,
tresnarik garrantzitsuena, beste tresna eta bitartekoekin uztarturik dagoena baina azken finean tresna bat. Tresna denez gero egokia izan beharra
dauka bete behar dituen premiak, helburuak edo egitekoak betetzeko.
Eta premia edo beharrak bizimoduaren egoera bezela aldakorrak dira;
gero eta aldakorragoak gainera. euskara Euskal Herriko bizimodurako
tresna egokia izatea baldin bada ba, lehendabiziko baldintza, bigarrena
tresna beharrezkoa bilakatzea litzateke. Baina guzti hori gizartearen eta
gizarte honetako gizaseme eta emakumeen borondatearen medioz, bitartez; ez bakarrik biderik egokiena delako baizik eta bide bakarra delako
ere. Gaur egun, bortxaz edo indarrez euskararen zabalkunderik ezin
liteke lor, gogoan izanik gainera gure gizartean dagoen borroka eta aurkakotasunak hizkuntza tartean hartu duela. Era berdinean ezin dugu ahaztu
ere, tamalgarria eta harritzekoa bada ere aitortu behar izatea euskarak
etsaiak ba dituela gure artean. Eta ez da askibortxa ez egitea, baizik eta
bortxaren edo inposaketaren irudirik ere, edo aitzaki biderik ere ez da
utzi behar.
Euskararen etorkizunak gizarteko gora behera Soziologia, demografia, eta harreman guztiekin duen zerrikusia Koldo Mitxelena zenak maisutasunez adierazi izan zuen eta nik behin baino gehiagotan entzuna diot
euskararen batasunaz ari zenean. Zera esaten zuen Mitxelenak, Bilbo uri
euskalduna izan balitz batasunaren eredua edo oinarria Bilboko euskalkiak ezarriko zukeela, demografia hutsaren eragina ezin bestekoa irudi-
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tzen bait zitzaion. Eta berdin baita ere, euskararen batasuna biologiarekin
lotzen zuen Mitxelenaren esaldi ezagun hark.
(Hizkuntza), (eta) euskara (hizkuntzaren artean) gizarteko tresna bizimodurako egokia eta beharrezkoa eta gizaseme emakumeek borondate
eta aukera lipez askez onartzen dutena bilakatzea da -horixe da euskararen etorkizuna nahi dugunon helburua. Eta ondorioa berriz gizarteko
m.aila guztietako harreman eta gora beheratan euskararen erabilpena
bilakatuko da.

2.

GAUR EGUNGO EUSKARAREN EGOERA NAFARROAN.
EUSKARAREN ERABILPENA

Aingeru Irigaraiek 1935ean (Euskera 1956, 1-42, orr.) Nafarroak zeukan egoeraren azalpen edo deskribapena egiten duo Idazle berak 1974ean
eta "una geografia diacronica de euskera en Navarra" izenaz lan beraren
berritze bat ematen duo Bigarren lan honetan ordea eta lehendabizikoaren erreferentzia berdin berdina eginez mapa bat dakar. Mapa horretan
hiru lerro azaItzen dira Nafarroak euskararen muga non zeukan azalduz,
lehendabizikoa 1778koa Lizarra eta Tafalla ukitzen dituena; bigarrena
berriz Bonaparteren garaiekoa, 1983koa, Irufiea kanpoan utziaz Gofii,
Orobia, Ibero eta Erronkariko harana barruan hartzen dituena; hirrugarren lerroa, 1935ean Irigaraiek ezartzen duena, Gofiiko harana, Erronkarikoa eta Ororbia, Ibero eta horrelakoak kanpoan uzten dituena. Irigaraien liburu hau Jose Maria Sanchez Carrion, Txepetxek 1970ean
egindakoaren azterketa batez hasten da. Baina, Sanchez Carrionen azterketa bera ere -El estado actual del vascuence en la provincia de NavarraNafarroako euskalduntzat hartzen diren 145 herritan euskara duen azterketa da. (Barranka, Burunda, Araiz, Larruan, Basaburua haundia eta
txikia, Bidasoa, Bertiz Arana, Baztan, Esteribar, Odieta, Ulzama, Imoz,
Atez, Gulina).
Villasante jaunak berak aipatutako liburuan Nafarroan euskarak duen
egoerari buruz ari denean, Irigarai aipatuz, azalpen edo deskribapen
geografikoa ematen du soilik (2.kap.23.).
Baina gaurko egoera ez daiteke azalpen edo deskribapen geografiko
hutsarekin egin.
Gutxiengoen jatorrizko hizkuntzak aztertzerakoan ohizko izan diren
ikerketa geografikoak Estatuko beste hizkuntz politiketan ez badute barne
ondorio zuzenik izan ere, helburuak desberdinak zirelako, Nafarroako
hizkuntz politikan zerikusia izan du bai Foruen Amejoramendurako legean
nola ondoreko euskararen legean ezarri den "zona" edo lurralde konzeptoarekin. Eta ondorio hori benetan tamalgarritzat jo beharra daukagu.
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Mapa linguistiko batek edo azalpen geografiko soil batek izan lezake
helbururen bat edo beste, bai dialektologiaren alorrean nola euskararen
aldaketetan ere, baina gaur egun gizarte maila batetan euskara Nafarroa
osoko ondasuntzat hartzekotan mapak eta ikuspegi geografikoak baztertu
egin behar ditugu, abiapuntu bezela behintzat.
Hona hiru arrazoi esandakoa oinarritzeko: A) Gaur egun euskaldunik gehiena dagoen Nafarroako herria Irufiea da; 25.000etik 30.000era,
Irufieko udalak eragindako ikerteta batek azaldu duenez. B) Gainera
Iruiiea Hiriburua da eta bertan herrialde guztiko ekonomiaren, kulturaren eta gizarteko harremanen erdi-gunea eta bide-gurutzea dago. Administralgoarekiko harremanak, ekonomiako gorabeherak eta kultura eta
ikasketako arazo eta harremanak han dituzte ez bakarrik bertakoek baizik
eta Nafarroako beste herri ta herriskatakoek ere. C) Gogoan izan behar
da ere Tafailan, Imozko haranean baino euskaldun gehiago dagoela Jadanik eta Lizarran berriz Larraunen baino gehiago.
2.1.2. Jose Anjel Irigaraik, -lehen aipatutako Irigarairen semeaEuskera eta Nafarroa bere liburuan (Aranzadi 1973), bere bostgarren
kapituluan, gaur eguneko euskararen egoeraz ari denean ez du eredu
bezela mapa linguistiko bat erabiltzen, baizik eta kultura mailan, garai
hartan orain dela hamabosten bat urte zeuden gora beherak dakazkigu.
Orain dela hamabost urte gorputza hartzen hasi ziren ikastolak eta euskaldun berrien kopuruak esan nahi bat edo toki bat eskatzen zuen
dagoeneko gure gizartean. Geroztik eta gero eta presa haundiagoz aldatzen joan da euskararen egoera. Pakita Zabaletak euskal ikaskuntza Nafarroan. Normalizazioaren oinarriak izena duen bere liburuan 1985/86 ikasturteko datuak ematen dituenean eskolaurrean eta oinarrizko heziketa
orokorrean ikastoletan 6.889 ikasle dagoela dio, Nafarroa guztiko % 8.
Eskola publikoetan berriz ikasturte berean 1921 ikasle dago. Orain gutxi
argitaratu diren aurtengo datuen arabera ikastoletako haurrek zazpi milako kopurua osatu dute eta eskola publikoetan euskaraz ikasten dutenak
hiru milara inguratzen dira. Gainera euskararen irakaskuntza 4.509 haurrei ematen zaie eskolaurre eta OHO delakoan.
Helduen euskalduntze eta alfabetatzeari buruz lehen aipatutako liburuan dagoenez 1984/5ean 2.529 ikasleri ematen zitzaien euskalduntze
edo alfabetze bidea; eta erakusketa hori Nafarroan hirurogei euskaltegietan egiten zen horietariko 24 Irufiean kokatuak zeudelarik. Ikasturte
honetako zifrarik ez da oraindik argitaratu baino kopuruan hazkunde
handia ez bada espero ere gero eta uzketa gutxiago ematen dela aipatu
behar.
Komunikabideen harremanak, administralgoaren geroeta eginkizun
zabalagoak, gizartearen beraren mugikortasunak eta Nafarroa beraren
izaerak batasun batera garamazki eta euskara, Nafartar guztion ontasun-
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tzat besterik ez daiteke hartu. Mapek edo azalpen geografikoek ez dute
egia osoa azaItzen helburuak at utziaz eta nahiz ekonomiaren, lanaren
eta administralgoarekiko harremanen munduan gure hizkuntza oraindik
atzera egon emandako datu edo adibideetatik euskararen etorkizuna Nafarroan herrialde osoarentzat defendatu behar dugula eta herritar bakoitzaren eskubidea zaindu behar dugula aterako nuke ondorio bezela.
2.1.3. Joan den udaberrian Tuterako euskaltegi berria inauguratu
zenean eta hiri hartako euskararen egoera aztertzerakoan, orain dela
hogei urteko lruiieko zenbaki berberak agertzen zitzaizkigun: 1985/86
ikasturtean 32 ikasle zegoen orain dela 20 urte lruiieko San Jose Plazako
salsipuedes atererarik gabeko kalean hasi zen ikastolan ziren bezelatsu.
Hirurogei eta hamar pertsona heldu ari ziren euskara ikasten; orain dela
20 urte lruiieko peiiatan ere lehen euskarazko eskoletan holatsuko kopurua ari zen.

Euskara tresna da, baina gure herriaren sinbolo eta ezaugarririk
nabarmenena den bezela, Kanpionek hainbestetan errepikatzen zuen modura baita ere herri guziaren ondasuna da eta ondorioz herritar bakoitzaren
eskubidea. Zentzu horretan ezin ahaztu korrikaren lekukoa edo testigutxoa herribeherako zelai lehorrak barrena doanean askotan euskaraz ikasteko zaharregiak direnen atzaparretan joaten dela gizaldi galdu baten
itxurara edo nahi baduzue gizarteari galdutako katamaila edo eslaboi
galduaren antzera. Eta horiek ere eskubide dutenak dira, euskara den
ondasunarekiko.

2.2.

Euskararen egokitzea

EuskaItzaindiaren bete beharrik nagusiena gaurko bizimodurako euskara egokitzea da. Horrekin loturik baditu ere instituzio mailan bere
zereginak bai euskal komunitateari dagokionez eta baita ere Nafarroari
berari dagokionez. Honela adierazten bait dute bai euskal komunitate
autonomo nola Nafarroako hizkuntz lege bereziek.
Lehenik euskararen batasuna· zen beharrezkoa. Gero -hizkuntza
bizia izateaz gainera- zientzia eta teknika mailatako gora beheratan sartzea. Hor daude gaurregun Euskal Komunitateko unibertsitateko lanak,
Udako Euskal Unibertsitatea eta beste maila askotako kuIturgintza.
Baina egunerokoa hizketaren premiak, telebista, zinema eta irrati
hizketak sortzen duten premia eta ohitu beharrak, guzti horrek lana
egiten jarraitu beharra dakar.
Euskaldungoa berritzen ari da, euskaraz hitzegiten ari direnen multzoa aldatzen ari da. Baina muItzo horrek gainera hizkuntza minorizatuek
eta gutxiengo batek erabiItzen duteneko arazo guztiak dauzka. Nafarroan
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euskaraz bostetatik batek baino zerbait gutxiagok dakigu, 500.000tik, 90.000ak
gutxi gora behera; baina dakigun horiek ere gure harremanik gehienetarako ez dugu euskara erabiltzen.
Orduan ba, Odgen eta Ri'chard, eta beste hizkuntzalari askok esan
zuen bezela hizkuntza bitartekoa izatez gainera, depositua ere baldin
bada kulturarentzat, hain bazterturik dagoen hizkuntzari asko falta zaio
normaltasunera iristeko. Asko falta zaigula ezin ukatua da, bai hikuntza
edo hizketa hitzegina bezela, nola idatzitakoa bezela, nola kultur edukin
edo depositu bezela ere.
3. Nafarroan euskararen egoera zein den aztertzeko ordea, esandako guztietaz gainera, hau da, hitzegiten den hizkuntzaz eta idazten edo
erakusten den hizkuntzaz gainera, hizkuntzari buruz zer pentsatzen den
ere aztertu beharra dago.
Begirada bat eman behar zaio horretarako Nafarroako gizarteari ea
zer pentsatzen ote duen, ea zer asmo ote duen eta ea norainokoak ontzat
hartuko ote lituzkeen eta norainokoak ez. Hau guztia alegia ez da berdin
Nafarroa osoan, baina orokorki eta banaz bestekoan hartu beharra daukagu.
Aipatu beharrezkoa da gainera esandako ikuspegi hori hurrengo hiru
arrazoinengatik:
A) Nafarroako gizartean erakunde edo instituzioen eta komunikabideen jarrera ez delako beste hiru probintzietan bezelakoa. Komunitate
autonomoan ez dute behar haina egiten, euskara baztertu egiten da
normalki, politikoek oso gutxitan erabiltzen dute adibidez, baina hala eta
guztiz ere inork ez du zalantzan jartzen euskararen garrantzia eta euskara
erabiltzeko eskubidea, gutxienez agirian eta denen aurrean. Nafarroan
ordea euskararekiko eskubidea ukatzen da eta eztabaidatzen da egunero
eta bizimoduko maila askotan.
B) Gizarteak zer pentsatzen duen euskarari buruz oso garrantzitsua
da, kontuan hartzen badugu horrek zerikusi izagarria izanen duela ondorean ematen diren erantzunekin.
C) Eta hirugarren arrazoina berriz zera da, aldatu egin dela, euskarari buruz Nafarroako erakunde eta komunikabiderik nagusienek pentsatzen dutena; Orain dela gutxi arte, euskararen aide ez zeudenek -utz
dezagun "etsaia" hitza beste baterako- gutxietsi edo gutxitzat jotzen
zuten; despreziatu eta askotan parre egin. Orain ordea ez dute aurrrez
aurre eta zuzenki euskararen kontrakorik esaten. Baizik eta euskara batuaren kontra hitzegiteari eman diote, artifiziala dela, ez dela ulertzen, eta
holakoak; giro horretan lehen ahaztuta zituzten euskalkiak goraipatzen
hasi dira.
Nafarroako euskaldun zaharren artean ere euskarari buruzko eritzia
pixkaheka aldatzen ari da. Badira oraindik Sanchez Carrionek 1970an
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azaldu zuen bezela berena den euskara gutxietxi eta batzutan gorrotatu
ere egiten dutenak; hain zuzen ere beren bizimodurako ez dielako erreztasunik eman, baizik mugak jarri. Baina inguru urbana edo hiritarretan
euskararen balorapena haunditzen ari den neurrian, Irufierrian batez ere,
balorapen txar hori gutxitzen ari denik ezin uka.
Azkenik badira politikan erradikaldu multzoren bat edo beste euskara arrotz bezela hartzen dutenak eta edozein eskakizun, ez baldin bada
behintzat ongi erabiltzen eta azaltzen, inposaketatzat salatzen dutenak.
Eta jarrera guzti hoiek kontuan izan behar dira, hurratsak aurrera
eman nahi baldin baditugu, hersiak gainetik igaro nahi ditugunean gure
puskak han utzi gabe.
3.1. Nafarroako politiko batzuen artean ere, oso nabarmena da giro
berria. Euskara batuaren kontra hitzegiten dute, -batere ezagutu gabe
gehienetan- eta bapatean euskalkien aide agertu zaizkigu. Ez euskalki
horiek ikasten edo erabiltzen dituztelako, ez; baizik eta euskara beraren
aurka hitzegin gabe, eta askotan goraipatuz, euskara batua gaitsetsi nahi
dutelako.
Halere eta inon batuaren beharra argi egotekotan, Nafarroan dago,
euskaldunik gehiena den herrian, lrufiean -25.000-tik, 30.000-ra- euskalki bakarra batua besterik ez daitekelako izan. Eta berdin beharko luke
Lizarran edo Tafallan.
3.2. Euskalkien kontra ez doa euskara batua, baizik eta euskaraz ez
hitzegitea. Batuak izan litzake hutsegiteak eta akatsak, baina ez dago
beste biderik euskarak iraun dezan eta aurrera joan dadin.
Nahitanezkoa jartzen ari zaigu Nafarroan azalpen eta esplikaziorik
zabalenak ematea euskara batuaren aide. Behar bada kanpaina baten
moduan eta guzti.
3.3. Euskararen zabalkundeak Nafarroan nahitanahiez elebitasuna
hartu behar du oinarritzat. Elebitasuna berriro ere defendatu beharra
daukagu buru belarri. Badakigu elebitasunak ezin egoneko oreka gogoerazten digula, ekilibrio mugikor bat bururatzen digula, arrisku bat alegia.
Badakigu diglosiaren itzalak estali egiten duela elebitasunaren ahala edo
posibilitatea, baina gure gizarteak ez du inolaz ere beste biderik ontzat
hartuko. Eta bide hori berriz ahala da, ibiltzeko modukoa.
Liburu batek, argitaratua euskararen borroka izena duen Eusko Jaurlaritzak hiru probintzietako egoeraren definizioaren estadistika ematen
duenean, Arabako probintzian erantzun guztiz ezberdina ateratzen da
beste bi probintzietakoaren aldean. Gehiengo batek, % 34ak beren helburutzat "nahi luketen guztiek ikas dezaten lortzea" dela aitortzen dute.
Beste bi probintzietan berriz erantzunak askoz ere erradikalagoak dira.
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Nafarroan berriz, eta dakigunez batez ere Irufiean helburu hori "nahi
luketen guztiek ikas dezaten lortzea da" gehiengo haundi batek ontzat
hartzen duo Hortik beste hurratsa, gehiengo batek ere onartzen duena,
"nahi duten guztiek erabili ahal izan dezatela lortzea da".
Niri oraingoz teorizazio aldetik oso defendagaitza izan arren askorentzat gure eskakizunetan abiapuntu horri erantsi behar gatzaizkiola
deritzait.
Aide batetik hizkuntza tresna denez gero, nahiz kuttuna eta maitagarria izan askorentzat, gauza arrunta eta erabiltzeko erraza izan behar
duelako gehiengoarentzat, galdu gabe erabil daitekeena edo gutxi galduz.
Eta horretaz gainera nire iduriz betiko edo jatorriz euskaldun direnak eta
euskaldun berri eta ikastola edo eskolatan euskaldunduak holatsuko egoera batetan elkarrekin topo egin behar dutelako.
3.4. Euskararen aukera, -nahi duenak ikas beza, nahi duenak erabil
beza- gaur egun Nafarroan nonahi defendatu daiteke eta askotan gainera
aurrera atera. Aukera hori ordea bortxaketa edo inposaketa bezela agertaraz baldin badezakete, nahiz gezurra izan, ez dago deus egiterik.
Aukera, opzioa, askatasunez jendeak egin dezakeen erabakia... hori
dena defendatu daiteke legeei buruz, komunikabideei buruz, ofizialtasunari buruz ere; eta baita ere ekonomiako eta laneko munduari buruz
(eperen baten barrenean). Eta hori dugu bidea; gainea bitarteko ekonomikoak lortzeko ere.
(Eta guzti hau zergatik? Ez ote naiz ari ni neu mugak jartzen? Nire
helburua eta saiaera betire ez da hori, baizik eta bideak bide eta ez hesi
izan ditzagun lortzea. Gaur egun elebitasunak arrazoin teoriko serio eta
garrantzitsuengatik duen prentsa edo irudi txarrak galeraz bait liezaguke
lorpen zehatzak izatea).
(Askatasun edo aukera hori alegia ekonomiakoa) gero eta zailagoa
eginen zaio edonori aukeraren bidetik egiten den eskakizuna ukatzea
Nafarroan.
4.1. Gizarteak euskara tresna bezela bere bizimodurako erabil dezan,
eta horretarako borondaterik izan dezan, tresna horrek egokia izan beharra dauka.
Egokitze hori ez dezake eta ezin ahal izan du Nafarroak. Ez diezaioke holako lanari ekin ere. Ez Euskal Komunitateak ere. Hori Euskal
Herri osoaren egitekoa da edo eta ez du inork eginen.
Bereizi behar da ordea, tresna beraren egokitzea eta baita ere tresna
hori erabiltzen dutenen jabetasuna. Adibidez latina zientzia eta teknikatarako hizkuntza egokia zen orain dela ehun urte, medikuek eta batzutan
injenieroek ere latinez ikasten bait zuten, baina ez zen hizkuntza bizia.
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Euskarari dagokionez, behar beharrezkoa da hizkuntza biziaren eta
zientzia eta teknikarako egokitasuna batetaratzea; behar beharrezkoa zaigu betiko euskaldungo zaharra eta euskaldungo berria harremanetan
sartzea... eta hori egiteke dago Irufierrian; herrietatik etorritako euskaldunak eta euskaldun berriak eta/edo eskola-ikastoletatik ateratakoek harremanik ez daukate; eta horrek kentzen dio indarra euskaldungoaren kopureari.
4.2. Euskaltziandiak, Euskal Herri osoa besarkatzen duen erakunde
bakarra bezela, hizkuntza egokitzeaz gainera, hizkuntzaren etorkizun eta
zabalkuntzaz arduratu beharra dauka, nahiz eta helburu horiek lortzea ez
dagoen bere esku.
Horregatikan, bere esku ez dagoelako holako lorpenik burutzea,
hizkuntza egokitzeaz gainera, euskaldungo ezberdinen artean, herrialde
eta erakunde ezberdinen artean batetaratu edo gutxienez hurbilduko
dituen sarea sortzeko bulkatu egin behar.
Ez ote da ba lortuko egunen batean Europako erakundeek ondasun
garrantzitsu bezela onar dezaten gure euskara eta nazio arteko babesa
izan dezan.
Euskal Herria, euskaldunen herria, euskara daukagunon herria baldin bada, euskaraz bizi nahi dugun~m herria bilakatzera edo bihurtzera
iritsi behar duo
4.3. Euskal Herriaren osotasuna eta herritasuna azken finean euskarak, guztion ondasun horrek, definitzen ditu. Osatasun horrek bere
ondorioak ere izan ditu mendeak zehar. Hor dago, adibidez, Gipuzkoak
euskarari eustean, erdian egoteagatik beste herrialdeei zor diena. Herri
erdaldunekin kontaktoa Araban, Bizkaian, Nafarroan eta Iparraldean egiten zen; horietan zihoan euskara galtzen bere atzapar luze eta meheak
lurrak dituen mendi, muino eta harrobi guztien izenetan erantsiz... borroka horrek Gipuzkoako euskara zaintzen zuen bitartean.
Nafarroak ez baldin badezake bada euskararen etorkizuna beste herrialderik gabe pentsatu, ez da ere itxurakoa Nafarroarik gabeko euskararen
etorkizuna, oraingoz eta hemen larriago bald in bagabiltza ere.
4.4. Bestalde, hemengo egoeraz ari naizenean, aipatzeko besterik ez
bada ere, Foruen Hobekuntzarako lege foralaren 9garren artikuluan Nafarroa zatitu eginen zela ezartzen zen. Eta joan den urteko Nafarroako
euskararen legeak him zati egin du, euskalduna, euskalduna ez dena eta
mixtoa. Halere legearen zabalkunde guztia gobernuaren esku gelditu da.
Horrengatik euskararai dagozkion eskakizun guztiak, erreibindikazio guztiak zilegi dira eta egin beharrak etorkizunari begira, aipatutako 9garren
artikulua eta euskararen legea aldatzea lortu arte.
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NAFARROAKO EUSKARAREN LEGEAREN ZABALKUNDEA

Lehen aipatu dudan bezela Nafarroako Euskararen legeak, hiru atal
edo gai ukitzen du:
Heziketa, komunikabideak eta koofizialtasuna, nahiz eta beste zenbait gaietaz aipamenik egiten duen ere.
5.1. Heziketari buruz, hona baldintza, hona gutxienez erabaki behar
litzatekeena: edozein nafartarrek eskubide izatea heziketa euskaraz berak
-edo bere seme-alabek- hartu ahal izan dezaten. Bestela guztiona den
ondasun hori ukatu egiten zaie batzuei. Eta gainera hizkuntzak berak ere
nahitanahiezkoa du, denona bezela onartua izan dad in, denok behar
dugu izan eskuratzeko bidea.
Nafarroako Gobernuak nahi bald in badu egin dezake zabalkundea
bere esku gelditzen bait da Urralburuk Eskola paktua dela eta ahalkera
egonen dela esan du berriro. Horregatik eskakizun edo erreibindikazio
hau ez da bakarrik behar beharrezkoa, legezkoa eta lor litekena baizik.
Nafarroako Gobernuak nahi baldin badu euskaraz heziketa izatearen
opzioa edo aukera ezar lezakelako bai Elizondon, nola Irufi.ean, Lizarran,
Tuteran edo Kaskanten. Orain erne egon behar dugu helburu hau lortzeko, hezketa euskaraz eta dokainik.
Hau dena ahaztu gabe, noski, Foru Hobekuntzarako Lege Foralak
eta bere ondorioa den Euskararen legeak euskarari ematen dion tratamendua gaitsesten dugula, Euskaltzaindiak egin zuen bezela.
Baina Nafarroako euskararen legeak Magisterio Eskolako salbuespenaz aparte ez du irakaskuntza ez unibertsitarioa besterik ukitzen edo
arautzen. Legetik kanpo gelditzen dira ondorioz, bai heziketa bereziak,
nola unibertsitate mailako ikasketa guziak. Horiek denek eskakizun edo
erreibindikazio baten helburu izan behar dute Nafarroako Gobernuak
onartu berri duen Unibertsitate Publikoan eta abar eskuak aske edo libre
dauzka nafartar guztioi euskaraz egindako heziketa edo ikasketaren aukera onar diezagun. Honetarako Euskal Herri osoko harremanak sendotzea
ordea ezinbestekoa da.
5.2. Gerora begira nahitanahiezkoa da elebitasuna egiazkoa izan
dadin hiriburari hiriburuaren trataera ematea, Bruselasen antzera adibidez administralgoa dagoen hirian, Iruiiean, euskararen egoera ofiziala
trinkotuaz eta sendotzuez. Ez du asko esan nahi Elizondo, Leitza edo
Ezkurran euskara ofiziala izateak, gero Iruiiean dauden erakundeekiko
harremanak ezin baldin badira hizkuntza horretaz baliaturik egin. Koofizialtasunari buruz, nahitanahiezkoa da egiazkoa izan dad in eta ez farragarrikeria bat kapitaleko elebitasuna ere sendotzea.
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5.3. Komunikabideei buruz berriz, beharrezkoa da gutxienez bai
irrati eta bai egunkari mailan euskararen presentzia orokorra bihurtzea.
Helburu hau ez da Nafarroak bakarrik egin dezakeena, edo hobeki esateko Nafarroako erkundeetatik bakarrik lortu behar dena, zeren eta komunikabidei dagokienez ere Euskal Herriaren osotasuna eta Euskal Herriko
herrialde eta lurraldeen harremana ezinbestekoa bilakatzen baita.
5.4. Legeetan agertzen diren hiru atal klasiko horietaz gainera ordea
-hezkuntza, ofizialtasuna eta komunikabideak- gizarteak dituen ekonomia eta kultura mailako harremanak eta batez ere sozial mailakoak ez
dira euskararentzat ukatuak utzi behar, baina euskarak gizartearen borondatea beste biderik ez dauka hor sartzeko.
Zaila da entrepresetako eta negozioetako munduak euskara sartu
nahi izatea, espainola bera ere kasu askotan baztertzen den bitartean.
Baina da dago horretarako biderik, adibidez abiapuntu bezela zerbitzuak
ematen dituzten erakunde publikoek, ofizialtasuna beraren eraginez elebidunak izaten lortzea eta Canada eredutzat hartuz, egokitzapenak egokitzapen, esan litezke hainbat urrats eremu hauetako helburuak lortzeko.
5.5. Euskal Herriak estatu bat izan balu, euskararen erabilpena, eta
baita normalizapena ere, eginik egon zitekeen. Baina estaturik ezean eta
gure zatiketa egoera gogoan harturik, hizkuntzari dagokionez, erakunde
harremanak, hau da harreman instituzionalak, baita estatuen arteko harremanak ba dira ere lortzea helburutzat jo behar dugu. Hau da beste
nazioarteko kasuetan gertazen den bezela euskarari buruzko hitzarmena
egitea ez bakarrik Komunitate Autonomo artean baizik eta estatuen
artean ere ezin ahaztu dugun helburua da nahiz eta urrutiko helburua
iduri.

