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I. EUSKARAREN ERABILERA IRUNEKO ETA TUTERAKO
ELIZBARRUTIETAN: EGOERA OFIZIALA

Euskarari edo euskararen erabilera pastoralari buruzko eliz-doktrinaren az
terketa bat egitean denboran oso atzera jo genezake, horrela nahi izanez gero.
Izan ere, euskara aztergai eta eztabaidagai izan da betidanik Nafarroako Elizan,
gure lurra kristautu zen antzinako mendeetatik, hain segur. Anitz gauza idatzi dai
teke ikuspegi historiko zabal horretatik, eta anitz gauza legoke oraindik esateke.

Baina gure asmoa ez da historialariarena, apalagoa baizik. Gaur egungo ego
era aztertzera mugatzen gara eta, bigarren atalean eskainiko dugun datuen ikus
pegiari begiratu aitzin, eguneroko lanean eragin saihestezina duen elizbarrutiko
arautegiari so egin nahi izan diogu. Errealitatea kokatu eta bere neurrian aztertu
ahal izateko nahitaezko lana baita. Horregatik ez gara denboraz oso atzera joa
nen; azken hogeita hamar urteetako egoera ofiziala aztertzera mugatuko gara.

Izan ere, Nafarroako pastoraltzaren erantzule nagusiek, Apezpikuek eta
kuriako erakunde nagusien arduradunek, alegia, ardura izan dute, oro har, eus
kararen erabilpenari buruzko iritziak emateko. Ideia, gogoeta eta arau horiek
maila teoriko batean kokatzen gaituzte betiere, eta kontuan hartu behar da aI
de teorikoak, praktikari aurre egiten diolarik, hainbat arazo eta eragozpenekin
talka egiten duela. Errealitateak, batzuetan, ez du zehatz-mehatz isladatzen al
dez aurretik pentsatu den portaera. Dena den, aIde teorikoak ezagutzeak auke
ra ematen du ofizialki esaten dena zertan datzan ikusteko eta eguneroko erre
alitatearen zerizana behar bezala aztertzeko.

Euskararen erabileraren inguruko begirada ofizial hori ezagutzeko azken
hogeitamar urteak hartu ditugu erreferentzia gisa, izan ere, diktadura garai ilu
netan ezer gutxi esan zen praktikan baztertua eta askotan pertsegitua zegoen
gure hizkuntzaren erabilera liturgiko eta pastoralari buruz. Egia da egoera go
gorrenetan ere badirela euren komentzimendu sakonei eusteko prest egoten di-
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ren pertsonak, eta zerrenda luze bat osa genezake frankismoaren garai ilune
tan euskararen aldeko Ian isil eta handia egin zutenen izenez. Baina lantxo ho
netan alderdi publiko eta ofizialera mugatuko gara.

Azken hogeita hamar urte hauetan hiru Artzapezpiku izan ditu Irufieko
Elizbarrutiak: Jose Mendez, eta berarekin batera, Jose Maria Larrauri, Apez
piku laguntzaile gisa; Jose Maria Zirarda eta gaur egun Artzapezpiku karguan
jarraitzen duen Fernando Sebastian.

1. JOSE MENDEZ ARTZAPEZPIKUAK ETA JOSE MARIA LARRAU
RI APEZPIKU LAGUNTZAILEAK SINATUTAKO «IRUNAKO
APEZPIKUTEGIAK EUSKERARI BURUZ PASTORALGINTZA
ALDETIK» IZENEKO OHAR PASTORALA (1)

Ohar pastoral horrek hasiera bat markatzen du euskarari buruzko arautze
ofizialari dagokionez; izan ere esan daiteke hori izan zela Nafarroako Apez
piku batek, modu ofizialean, euskararen erabilerari buruz zerbait agintzen zu
en lehen aldia. Ondoren etorri diren beste irizpide eta gogoeta gehienek idaz
ki horren esanak erreferentzi gisa hartzen dituzte.

Agiria hiru ataletan banatua dago: «I. Egoera», «II. Argibideak», «III. Zer
egin».

Egoera aztertzean, I. atalean, hiru puntu interesgarri hartzen ditu kontu
an: nork erabiltzen duen euskara, euskara nafar kultur ondarea eta euskararen
erabilerak azken denboretan egin duen atzerapena (2):

• «Naparroako kristau erriak erabiltzen dituen izkuntzetako bat da euskera... Ori
gertatzen da, batez ere, Euskarazko Pastoraltzako Lurraldea deitutakoan, baita
Pirineo aldeko leku batzuetan ere, eta ezin aztu dezakegu Iruilan eta Iruila-in
guruan bizi diran ainbat euskaldun.

• Kultura eta kondaira aldetik napar erriak dituen ondasunetako bat euskera duo (...)

• Azken aldiotan, euskerak atzeraldi kezkagarri egin duo Asko izan dira atzeral
di orren eragilleak, batzuk geiago, besteak gutxiago. Zergatik gertatu den ori,
ez da emen aztertzekoa, bailan bai bere gordin guzian aitortzekoa; orregatik
erantzukizuna guztiona bait-da, baita Elizarena ere, egoki jokatu bearra dugu
gure izkuntzaren geroari buruz».

Hitz hauetatik ondorio batzuk atera ditzakegu:

- Euskararen erabilera pastoralak barnean hartu behar duen lur-eremua
ren lehen zedarritze bat seinalatzen du, oso orokor eta zehaztapenik ga-

(I) 1974ko abuztuaren 15ean sinatua eta 1974ko iraileko E1izbarrutiko Aldizkari Ofiziale
an argitaratua, 545-550 or.

(2) Testuak aipatzean jatorrizko idazkiak erabiltzenduen euskara errespetatu da.
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bea izan arren. Honakoa litzateke: Euskarazko Pastoraltzako Lurraldea
(ez da zehazten zein den); Pirinio aldeko leku batzuk; eta Irufiea eta
Irufierria.

- Bereziki aipatu egiten da euskararen erabilerak atzera jotzen duela mo
du kezkagarriaz. Egoera sakontasunez aztertu ez arren, aipatzen du Eli
zak ere bere erantzukizuna izan duela emandako atzeratze-prozesu
horretan eta, aurrerantzean, egoki jokatu beharko duela «gure hizkun
tzaren geroari buruz».

Argibideetan, II. atalean, beste hiru iritzi esanguratsu eskaintzen zaiz
kigu:

• «lgo. (... ) gure Elizak euskera erabilli bearra dauka bere erriko kristau euskal
dunei ebanjelioa ots-egiterakoan eta kristau ikasgaiak ematerakoan. (...)

• 2en. Elizak... erriari zor dion leialtasunagatik, aitortzen du eskubide dutela
gure erriak eta erriko guziek beren izkuntza erabiltzeko egunoroko bide be
zala Jainkoarekin eta gizonekin dituzten artu-emanetan; baita beren kultur-al
deko zafiei sendo eusteko ere, beren izaera beraren zati berezi bait-dire zafia
oiek.

• 3en. Are geiago: gogoan izanik euskerak gure artean dituen oztopoak, Naparro
ako Elizak uste du, bereziki leiatu eta saiatu bear duela zaintzen eta lantzen gu
re gizonek eta kristauek duten kultur-ondasun aundi au.»

Hitz horietatik ondorio hauek atera daitezke:

- Elizak euskara erabili behar du ebanjelioa hots egitean. Horretarako
Gaudium et Spes Vatikano II.eko Konstituzioa aipatzen da bereziki.

- Euskararen erabilera herritarren eskubide bat da, eta erlijio- zein eliz
eremuetara eraman behar da.

- Eliza saiatu behar da euskara bereziki zaintzen, arriskuan dagoen kul
tur ondare bat baita.

Ghar pastoralaren III. atalak, «Zer egin» izenekoak, arau konkretu batzu
etan laburbiltzen du lehen aipatu den euskararekiko jarrera praktikoa bidera
tzeko planteamendua. Honako hauek dira:

• «lgo. (... ) Jakingarrien diren Elizbarrutiko agiri guztiak gazteleraz eta euske
raz argitaratuko dire.

• 2en. Legezko balio ematen zaie Eliz-landan euskeraz idatzitako agi
rieL

• 3en. «La Verdad» delakoaren zati bat (irakurletan euskaldunak zenbat diren ara
beran) euskeraz argitaratuko da.

• 4en. Oso-osoan euskaldun diren errietan liturjia euskeraz egin bearra da, jaki
na.
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• Sen. Bi izkuntzetako errietan, geienek euskera erabiltzen dutelarik, euskera era
billiko da geien liturji elizkizunetan (... )

• 6en. Euskera garbiki atzera egiten ari den errietan, ikus bedi nola lortu laiken
arentzat toki egoki bat elizkizunetan.

• 7en. (... ) beharrezkoak dire euskerazko elizkizunak Irunan eta beste erri batzu
etan ere (... )

• Sen. Beilak direla-ta, edo erromes joatea dala-ta, nabarmena delarik euskaldu
nen taldea, gogoan izan bitez emen azaldutako iritziak eta eman bezaio euske
rari dagokion tokia.

• gen. Liturjirako emandako iritzi auek berek balio dute kristau-ikasbidea delarik
gai (... )

• lOen. Ikasle euskaldunak dituzten Elizako ikastetxeetan gogoan izan bearko du
te egoera ori, naiz liturjirako, naiz beste elizkizunetarako. (... )

• lien. Euskaldunak artzen dituzten erietxeetan, eta batez ere Irunako eritegi na
gusienetan, izan bitez eri euskaldunei ongi serbi dezaieketen euskaldun apez eta
erlijiosoak.

• l2en. Euskaldunak naiz biltzen diren Naparroako Santutegi nagusienetan, on
ona izango da euskerazko elizkizunak egitea, eta aitortzak euskeraz entzun de
zazketenak izatea.

• l3en. Pastoralgintzako arau auek bete bear dituzten etxeak dituzten erlijiosoen
nagusiek al guzia egin bear dute euskaldunei ongi serbituko dieten erlijiosoak
izan daitezen».

Euskararen erabilera non gauzatu behar den esaten saiatzen dira arau ho
riek. Hala ere konkrezio maila oso orokorra da. Zereginak atalean euskararen
erabilera gauzatzeko burutu behar diren ekimen hauek aipatzen dira:

- Garrantzizko eliz agiri guztiak elebiz argitaratzea.

- Zati bat euskaraz argitaratua La Verdad astekarian.

- Liturgia eta elizkizunak euskaraz egin herriaren euskaldun-kopuruaren
arabera.

- Kristau-ikasbidean edo katekesian euskara erabili herriaren euskaldun
kopuruaren arabera.

- Elizako ikastetxeetan burutudaitezkeen balizko elizkizun eta beste eki
menak euskaraz ere eskaintzea.

- Gaixoei zerbitzua euskaraz eskaintzea.

- Erromesaldi eta santutegietan aitortzak euskaraz egiteko aukera eskai
ni, euskaldunen presentziaren arabera.
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Pertsona eragileak: agiria irakurri ondoren, lana bere gain hartu behar
duten pertsonetako batzuk seinalatu daitezke:

- La Verdad-en kolaboratzen dutenak.

- Apezek, zentzu onak gidatuak, antolatu behar dute euskaraz eman be
harreko zerbitzua herrietan.

- Itzulpen ofizialak eta lrufie-lrufierriko euskarazko elizkizunak antola
tzeaz «Euskarazko Pastoralgintza Zerbitzua» arduratuko da.

- Ikastetxeetako arduradunak.

- Erietxeetan zerbitzua ematen duten apez eta erlijiosoak.

- Santutegi Nagusietako arduradunak.

- Erlijiosoen nagusiek, euren ordenetako komentuak aipatu toki edo ze
reginetan inplikatuak badaude.

Gogoeta batzuk:

• Ghar pastoral horren azterketaren ondorio gisa esan daiteke, euskara
ren erabilerari dagokionez, gertaera garrantzitsu baten aurrean aurkitzen
garela. Nafarroako Elizak, bere maila gorenetik, euskararekiko kezka
eta konpromisoa agertzen ditu instituzio gisa. Zentzu horretan azpima
rratu beharrekoa da Nafarroako Elizaren jokabidea, 1974. urte horretan,
aurrekari bat kontsideratu daitekeela; izan ere instituzio zibilen aldetik
oraindik maila sinbolikoa gainditzen ez zuen ekitaldiren bat baizik egi
ten zelarik, Elizak bere baitarako ardura gisa hartu eta euskararen era
bilerari arautze positibo bat emateko ausardia izan zuelako. Frankismo
aren azken urte horietan ez zegoen euskarari buruz hain argi mintzo zen
gizarte-erakunde ofizialik.

• Ghar pastoralaren lehenbiziko arauak esaten duenez (3) «nolabaiteko
garrantzirik duten Elizbarrutiko agiri guztiak euskaraz eta gaztelaniaz
argitaratuko dira». Ritz horiek ofizialtasun oso zabala ematen diote eus
karari.

• Gaineratu daiteke, era berean, emandako arau horiek hutsuneak dituz
tela. Rorietako nabarmen bat tokiak eta arduradunak aipatzean erakus
ten duen konkrezio falta litzateke. Dena den, garaiko egoera eta iker
tze sozio-linguistikorako baliabideak kontuan hartuta zaila zen oro gaur

(3) Iritziak iritzi. aipatu behar da kasu honetan euskarazko itzuJpena ez deJa oso zehatza.
jatorrizko testuak -segur aski erdaraz idatzia- horreJa baitio: <dodos los documentos eclesiales di
ocesanos de relativa importancia se publicanin en castellano y en euskera»; itzulpenak. ordea. ho
rrela dio: «jakingarrien diren Elizbarrutiko agiri guziak gazteleraz eta euskeraz argitaratuko dire»,
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egun onargarri egiten zaigun konkrezio-maila batera iritsi ahal izatea.
Bestaldetik, pentsatzekoa da Elizak horrelako erabakiak hartzean, kon
tzientea zela apezen eta erlijiosoen joeren aniztasunaz. Ohar pastoral
hori ematean zuhurtasunaz jokatu zuten.

• Seinalatu daitekeen beste hutsune nabarmena Seminarioaren arazoa li
tzateke, ez da ezer aipatzen apezgaien heziketaz eta, oro har, teologia
Elizbarrutiko ikastetxeetan ikasten dutenen programetan euskarak izan
beharko lukeen tokiaz.

2. JOSE MARIA ZIRARDA, IRUNEKO ARTZAPEZPIKU JAUNAK
SINATUTAKO «OHAR ZONBAIT EUSKERARI BURUZ PASTO
RALGINTZA ALDETIK» IZENEKO OHAR PASTORALA (4):

Jose Maria Zirarda Artzapezpikuaren ohar pastoral horrek bere egiten du
bere aurrekoek esandako guztia eta, horiek arautua utzi zutenetik abiatua,
1981. urteko errealitate berriari egokitzeko asmoa agertzen du (5). Ohar pas
torala sarreratxo batekin hasten da eta hiru ataletan banatua dago: «I. Oinarri
Orokorrak»; «II. Gaurko Giroa»; eta «III. Ekintza-arauak». Hirugarren atala
beste hiru azpi-ataletan bereizita dagoela.

Oinarri Orokorrak izeneko I. atalean, funtsean, Jose Mendezen ohar pas
toralaren lehenengo atalean esandakoa gogoratu eta horren balioa berretsi bai
no ez da egiten. Horrela, herriak eta herritarrek Jainkoarekin eta gizonekin di
tuzten harreman~tan euskara erabiltzeko eskubidea gogoratzen da, euskara
nafarren kultur ondare bat dela esaten da eta, euskarak bizi duen atzeratze
egoeraren aurrean, Elizak euskararen erabileraren bultzatzaile izateko eginbe
harra duela azpimarratzen duo Azken baieztapen horri garrantzia berezia ema
ten zaio eta Elizaren euskararen aldeko joera seinalatzen duen paragrafo bat
gehitzen du:

«Iltzeko zori larrian dagon egiazko oroigaillu bizia baldin bada euskera, buruz eta
gogoz ahal egin behar dugu denok, Eleiza barne, beraren salbatzeko, Naparroak ondo
rez izan dituen erti-aberastasun diren hainbat oroitarri salbatzera lehiatzen garen be
zala (6»>.

(4) 1981eko irailaren 8an sinatua eta urte bereko urriko Elizbarrutiko a1dizkari ofizialean
argitaratua, 309-316 or.

(5) «Gure egun hoketan gaurkotasun haundiagoa du orduan esan eta aginduak. lrufien eta
Naparroako herri batzuetan ikastolak ugaritu diren hortan, lingua navarrorum, naparren izkuntza
berezia deitutako euskerak, kuItura eta kondaira aldetik, egunetik egunera oniritzi haundiagoa iri
txi bait du bere aide. Egoki da, beraz, delako argibidearen pundu eta egi nagusiak oroitaraztea eta
gaurkoratzea, gure egunetako egoera eta Eleizaren erabakiak kontuan edukiz; Liturgi-liburuak eus
keratzeko eta beste herri-izkuntzetara itzuItzeko eman ziren erabakiak bereziki». Ik. Elizbarruti
ko aldizkaria, 1981eko urria, 313.or.
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Gaurko giroa izeneko II. atalean, ohar pastoralak dio Jose Mendezen
arauak argitaratu zirenetik pasa diren zazpi urteotan ez dela toki guztietan Ian
berbera egin eta, horregatik, ondorioak ez dira herri guztietan berdinak izan.
Apezen erantzukizunak erabaki du, azken unean, euskararekiko pastoralgintza
ren nondik norakoa. Zentzu berean gogoratzen da, 1980eko ekainean, Presbi
terio-Kontseiluak egindako bileran, apez euskaldunek egoerari erantzun egoki
bat emateko eskatu zutela. Horren ondoren, Pastoraltzazko Bikaritza Nagusi
ak hainbat bilera burutu zuen lehengo arauak berrikusteko eta «egunean egu
neko beharren arabera indarberritzeko (7)>>.

Ekintza-arauak izeneko III. atalak euskararen erabilerari buruzko ha
masei arau ematen ditu. Hiru azpi-atal edo multzoetan banatzen dena: «I.
Euskararen legezko balioa»; «II. Liturgi ospakizunak»; «III. Ezi Pastoral
gintza» (Hezkuntza-Pastoralgintza). Hona hemen baieztapen garrantzizkoe
nak (8):

I. Euskeraren legezko balioa

- «( ) euskera erdara bezala, Eleizaren izkuntza ofiziala izanen da Naparroan.
( )

- Euskeraz idatzitako agiri eta Sakramendu-Liburuei legezko balio emanen zaie
eleiz-landan (oo.)

- «La Verdad» orrian argitaratuko da, orain arte bezala, igandeetako Ebanjelioa
ren argipena. Beste zonbait berri ere emanen dira euskaraz.

II. Liturgi ospakizunak

- Oso-osoan euskaldun diren herrietan, liturgia euskeraz eginen da. (... )

- Bi izkuntzetako herrietan, gehienik erabiltzen dan izkuntza erabiliko da gehien
bat irakurgai, kantu eta sermoietan. Elizkizun berean bi izkuntzak erabili dai
tezke, behar neurrian (... )

- Euskera garbiki atzera egiten ari den herrietan, euskera oso gutxi erabiltzen du
tenetan, apaizek zentzuz eta zuhurki begiratuko dute euskerak xoko atsegin bat
ukan dezan, eleizan bederen, herrian gelditzen diran euskaldunendako, euskal
kantu eta otoitz herrikoi ezagutuenak erabiliaz.

- Irufien eta jenderik gehiena erdalduna dan herrietan sakabanaturik bizi diran
euskaldunentzat (oo.), elizkizun bereziak eratuko ditu.

- Beilak direla, edo erromes joatea dala, nabarmena bada euskaldunen taldea,
emanen zaio euskerari dagokion lekua elizkizunetan.

(6) Ibidem, 3I3.or.
(7) Ibidem, 314.or.
(8) Ibidem, 314-316.or.
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- Naparroako zonbait lekutan: Orreaga, Aralar adibidez, biltzen dira kristau eus
kaldunak. Egoki da holakoetan aitortzak euskaraz entzuteko apaiz euskaldunak
bertan izatea.

- Eri-etxeetan, bereziki Irufiekoetan, beharrezkoak dire zonbait apaiz euskaldun,
eri euskaldunen serbitzuko, bereziki eri euskaldunak konfesatzeko.

- (... ) euskera ez dakiten apaiz, erlijioso eta kristauek ahal guzie egin behar lu
kete euskerazko kantu eta liturgiko erantzun zonbait ikasteko. Rola adieraziko
dute heuren senide-atxikimendu eta begi ona Eleiz-Barrutiko kristau euskaldu
nekin.

III. Ezi-pastoralgintza

- (... ) Euskal lurraldeko eskola bildu eta ikastetxetan, eta Naparroa guziko ikas
toletan euskera erabiliko da kristau-ikasbidea ematean. (... )

- Eleizaren eskoletara joaten diran ikasle euskaldunak, izanen dituzte heurenda
ko elizkizun zonbait euskaraz (... )

- Ezi-arau hauek bete behar dituzten etxeetako erlijioso-nagusiek eginen dute ahal
guzia bertara biltzen diran ikasleek ukan ditzaten gisaz begiratuko dituzten
apaiz eta irakasleak».

Oro har esan daiteke Jose Maria Zirardaren arau horiek 1974. urtean Men
dez Artzapezpikuak emandakoak berretsi eta osatzen saiatzen direla. Badute,
hala ere, aipagarri den ekarpen berri bat: euskara, gaztelaniarekin batera, Na
farroako Elizako hizkuntza ofizial bezala hartzen dute.

Gogoeta batzuk:

• Esan dezakegu arauak euskararen erabilera non, zertan eta nork gauza
tu behar duen erantzuten saiatzen direla. Non gauzatzeari dagokionez
gauzak ez dira gehiegi aldatzen; lehen esandakoa errepikatzen da eta,
herri euskaldun, erdi euskaldun eta euskara atzeraka dabilen herriez
mintzatzen da. Lehen bezala santutegi eta ospitaleak euskal pastoraltza
ren gune bezala seinalatzen dira. Rala ere, santutegiak aipatzean Ara
lar eta Orreaga seinalatzen ditu espreski. Erietxeez mintzatzean Irufie
koak bereziki aipatzen ditu. Eta azpimarragarria da ohar pastoral honek
Elizaren ardurapeko eskolak bereziki aipatzen dituela kristau-ikasbidea
euskaraz emateko gune berezi gisa.

• Egin beharreko lanari dagokionez honako hauek aipatzen dira:

- herri euskaldunetan liturgia euskaraz eginen da;

- bi hizkuntzak erabiltzen dituzten herrietan euskara zein gaztelania
erabili beharko da elizkizunetan, irakurgai, kantu eta predikuetan, be
har den neurrian;
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- euskara atzera egiten ari den herrietan euskarak toki atsegin bat izan
behar du elizkizunetan, kantu eta otoitz ezagunenak erabiliz;

- Irufiean eta euskaldun multzo sakabanatua duten hiri handietan eliz
kizun bereziak antolatuko dira euskaldunendako;

- kristau euskaldunak biltzen diren santutegietan (Aralar eta Orreaga
bereziki) aitortza sakramentua euskaraz egiteko aukera eskaini behar
da. Gauza bera eskainiko da Irufieko ospitaleetan;

- ikastetxe eta ikastoletan kristau-ikasbidea euskaraz eskainiko da eta
Elizaren ikastetxeetara joaten diren ikasle euskaldunek aukera izanen
dute haiendako elizkizun batzuk euskaraz izateko; horretaz gain, Eli
zaren ardurapeko eskola-zuzendariek ahalegin bat egin beharko dute
euskara eta euskal kultura suspertzeko.

• Lan hori egiteko pertsonak ere aipatzen dira eta badira hainbat gauza
bereiztekoak. Euskararen erabilera pastorala bultzatzeko eragile nagu
siak apezak izanen dira. Horien ardura da euskara «La Verdad» asteka
rian erabiltzea, liturgia-azalpenetan eta berriak ematean. Haien ardura
pean dago herrietako liturgia antolatzeko erantzukizuna eta euskaraz
zein erdaraz eginen diren gauzak zehaztea. Hala ere, Irufieko euskaraz
ko elizkizunak antolatzea Pastoraltzazko Bikaritzaren esku geratzen da,
artzapez eta erretoreekin batera (9). Agiri ofizialak eta liturgia-liburuak
euskaratzeko, Euskarazko Pastoralgintzarako Idazkaritza bat sortuko da
(10). Berezitasun gisa seinalatu behar da euskara ez dakiten apez, erli
jioso eta kristau laikoei ahalegin bat eskatzen zaiela (<<senide-atxiki
mendua» esaten da zehazki) hainbat euskal kantu eta otoitz herritarrak
ikasteko, elizkizun inportanteenetan euskaldunekin batera konpartitu
ahal izateko. Hezkuntza arloan egin beharreko lana eliz-ikastetxeetako
erantzule diren erlijiosoen nagusiengana jotzen da; haiek arduratu be
har dira euskarari dagokion ikasketak gauzatzeko gai diren erlijioso edo
irakasleak bilatzeaz (11).

• Ohar pastoral horren arabera, Elizak euskararen babesean egin behar
duen ahalegina deigarria da. Eliza ez da gizarte-arazo horren aurrean
kanpo geratzen, ahal duen neurrian eta, betiere, bere lan-eremura mu
gatua, baina euskararen defentsarako jarrera aktibo bat hartzeko boron
datea erakusten duo Aurrekariekin konparatua hezkuntza arloari ematen
dion garrantzia beste ekarpen bat litzateke. Lehenengo ohar pastorale
an aipamen xume bat egiten zen 10. arauan; orain azpi-atal oso bat es
kaintzen zaio gaiari, hiru artikuluz osatua. Aipagarria da, halaber, erli
jiosoei, eliz-ikastetxe askoren arduradunak diren neurrian, bereziki

(9) 8. araua.
(10) I. araua.
(11) 16. araua.
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egiten zaien euskal pastoraltza bultzatzeko erantzukizun eskaera, Hu
tsune bezala, jadanik aipatua izan den erabilera-guneak zehazterakoan
duen konkrezio faltaz gain, berriz ere, Seminarioaren eginkizuna aipa
tu gabe gelditzen da.

3. ELIZBARRUTIKO SINODOA ETA EUSKARA:

1987-1989 urteen artean, Irufie eta Tuterako Elizbarrutiek Sinodo bat os
patu zuten. Sinodoa gertakari handia izan zen gure Elizaren bizitzan eta Eliz
barrutiaren zeregina eta norabidea birplanteatu nahi izan zituen kristau guzti
en ahotsak entzunez. Asmo horretan ez zen faltatu euskarari buruzko
hausnarketa.

Sinodoa, gertakari handia izanik, fase diferente eta progresibotan garatu
zen. Lehenbizi parrokia eta elkarteen lana burutu zen. Horretarako Nafarroa
ko Eliz eta gizartearen errealitatean sakontzea ahalbidetzen zuten bederatzi gai
prestatu ziren. Aipatu behar da gai horien arteko 9.ak «Fedea eta kultur aniz
tasuna Nafarroan» izena zeramala eta, besteak beste, euskara eta bere erabile
ra aztertzen zuen. Lehenbiziko fasetik Sinodoko batzarre nagusietan, bigarren
fasean alegia, ordezkariek eztabaidatu eta bozkatu beharko lituzketen propo
samenak aterako lirateke. Euskarari dagokionez zortzi proposamen eraman zi
ren batzar nagusietara (12):

152. Elizbarrutiko Euskal Pastoraltzaren ldazkaritza sor dadin, era
kunde horrek euskara hizkuntza ofizial bezala onartzen zuten
74ko 8aren 15an argitaratutako Euskarari buruzko Pastorala eta
81 eko 9aren 8ko ohar pastorala bultza eta praktikara eraman di
tzala.

153. Euskarara itzultzeko talde bat existitu dadila, Elizbarrutiko agiri
ofizial eta argitarapen guztiak, baita liturgi eta katekesi materia
lak, baldintza berberetan zabal daitezen, bai gaztelaniaz, bai eus
karaz.

154. Euskarazko katekesia arretaz zain dadin eta apez euskaldunak izen
da daitezela eskatzen duten lkastetxe guztietan Ian egiteko.

155. Euskararen eskubideak aldarrika daitezen, bere zapalketa salatuz,
eta eska diezaiela Nafarroako instituzioei behar duen laguntza guz
tia eman dezaten.

(12) 1k. Sinodo Pastoralerako proposamenak, 152-159. Proposamenak gaztelaniaz idatzita
daude eta itzulpena gurea da.
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156. Elizbarrutietan dauden Zentro Sozial publikoetan (ospitaleak, kar
tzela, erreformatorioak, psikiatrikoa...) kaperauak izenda daitezen,
apez ministerioa euskaraz gauzatzeko.

157. Ahal den parrokia guztietan sakramentuak euskaraz ospatu ditzake
en apez bat egon dadin eta parrokia guztietan eukaristia eta hile
ta-elizkizunak euskaraz ospa ahal izan daitezen.

158. Egin daitezela pastoral-ekimenak eta ospakizun liturgiko elebidu
nak, gertakizun aberasgarria eta tolerantzia eta bizikidetzaren sor
tzailea izanen delakoan.

159. Elizbarrutiak euskara gehiago erabil dezala bere zerbitzu pastora
lean, batez ere ospakizun liturgikoetan, ez bakarrik sinestunak eus
kaldun diren tokietan, baizik eta -modu egoki batez- euskaldunak
minoria direnetan ere, esaterako Xabierraldietan.

Esperatzekoa zenez, proposamen horiei buruzko eztabaida aberasgarri eta,
une batzuetan, gogorra ere izan zen. Euskara entzun zen batzarrean, baita pro
posamen horien kontra mintzatzeko ere. Azkenean, bozketetan, proposamenek
emaitza eskasa lortu zuten. Gehienek ez zuten bozken %50a gainditzea lortu.
Bakar bat onartu zen, lehenengoa, Euskal Pastoraltzaren Idazkaritza baten so
rrera eskatzen zuena eta beharrezkoa zen bi herenen bozkak lortu gabe. Rala
ere Sinodoko zuzendaritza-batzordeak ahalmena zuen bi herenak gainditu ez
zuten proposamenen artetik, bozketen erdia baino gehiago lortua balute, onar
tutzat emateko, eta kasu honetan horrela egin zuen (13).

Sinodoak ez zuen ekarpen deigarririk eman; aitzitik, eztabaidaren egoera
bere gordinean agertu zuen. Dena den euskararen inguruko pastoraltza egiaz
bultzatzeko tresna bat sortzeko agindua eman zuen, horixe baitzen, hain zu
zen ere, Euskal Pastoraltzaren Idazkaritzaren zeregina.

4. EUSKAL PASTORALTZAREN IDAZKARITZATIK FERNANDO
SEBASTIAN ARTZAPEZPIKUAK SORTUTAKO EUSKAL PASTO·
RALTZAREN SAILERA:

4.1. Euskal Pastoraltzaren Idazkaritza:

1991ko azaroaren 17an Jose Maria Zirarda Artzapezpikuak Euskal Pasto
raltza Idazkaritzaren sorrera agindu zuen dekretu baten bidez (14). Erakunde be
rriaren sorrera aurrerapauso handi bat izan zen euskara pastoralgintza-Ianera era-

(13) Ik. Nafarroako Elizaren Sinodoaren Estatutu Nagusiak, to. or.
(14) Ik. Elizbarrutiko Aldizkari Ojiziala, 1991eko abendua, 775-778. or.
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mateko helburuari begira. Baina dekretuak bere garrantzia du, hain zuzen ere
bertan ordura arte agertu ez ziren hainbat elementu berri atzeman baitaiteke.

Dekretuaren testu batzuk:

«Elizbarrutiko Pastoral Sinodoak eskatu zuen Euskal Pastoral Idazkaritza bat,
Jose Maria Mendez Jaunak 1974-ko Abuztuaren 15-ean eta neronek 1981-eko
Irailaren 8-an argitaratutako Argibideen arauak aurrera eramateko.

Argibide hoien arabera, euskera, erdara bezala, Elizaren hizkuntza ofiziala
izanen da Elizbarrutian C... )

Arau hauen arabera, argitaratu ditu gure elizak azken urte hauetan euskaraz
eta erdaraz herriari zuzendutako gotzaien idazkiak; euskeratu ditu liturji li
buruak eta kristau ikasbideak, beste euskal elizbarrutiekin elkar lanean; «La
Verdad» astekarian idazten dira zenbait Ian euskaraz.

Garrantzi berezia du gai honek gaurregunean. «Ley del Vascuence» dela
koak eskakizun berriak planteiatzen ditu: alde batetik, Kristau ikasbidea
euskaraz erakusteko irakasleak behar dituzten ikastola eta elebidun ikas
tetxe berriak sortzen ari dira; bestaldera, berriz, euskara eta erdara era be
rean ikasten duten haur eta gazteen kopurua handiagotzen doa, euskara in
darberritzen hasten dela C... )

IDAZKI HONEN BITARTEZ:

• Sortzen da lrufie-Tuterako Elizbarrutian euskarazko Pastoral Idazkaritza;

• Idazkaritza honen elburua hau izanen da: planifikatu eta burura eraman kome
ni diran ekinbideak Nafarroako euskal eta elebidun kristau elkarteen pastoral
zerbitzurako;

• Apezpikuaren Ordezkari bat izanen da Idazkaritzaren buru. Honi lagunduko dio
te Idazkari Orokor batek eta litUlji, pastoral itzultzaile... , alorretako arduradunek;

• Idazkaritzak Elizbarrutiko Gotzai-Kontseiluarekin bat eginik bere lana eginen
du gai orokorretan, eta Elizbarrutiko Idazkaritzekin gai berezietan».

Ghar pastoralen aginduak ez ziren erabat bete, noski; hala ere esan behar
da zenbait ekimen burutu zirela Idazkaritza honen bitartez eta bideratua zego
en, dagoenekoz, euskal pastoraltza aurrera eramateko erantzukizuna izanen zu
en Elizbarrutiko baliabide nagusia.

4.2. Euskal Pastoraltzaren Saila:

Euskal Pastoraltzaren Idazkaritzak hiru urteko bizitza izan zuen. Izan ere,
1994an, ordurako Irufieko Artzapezpikua zen Fernando Sebastianek, Idazkari-
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tza zena Sail edo Departamentu bihurtzea erabaki baitzuen (15). Status alda
keta hori 1994ko azaroaren lean emandako dekretu baten bidez gauzatu zen
(16). Dekretuak, horrelako agirietan gertatzen den bezala, Eliza eta euskara
ren arteko harremanen historia egiten duen sarrera batez hasten da; bertan Eli
zak kultur arloan euskararen aide egindakoak nabarmentzen ditu:

«( ... ) gure Elizak aitzin-aitzinatik erabili du euskara (... ) gogora dezagun
euskal literaturaren testu klasiko buruenak elizgizonek idatzi dituztela eta,
askotan, pastoral eta erlijio helburu bakarra bilatuz.

(... ) Pastoraltza arloan Elizak euskara erabiltzeak badu, baita ere, garrantzi
haundia ahozko tradizioan, nahiz predikuan, nahiz katekesian, nahiz sakra
mentuen ospakizunetan, eukaristiarenean bereziki. C..) Elizak euskararen
erabilpenean egin duen ahalegin berriena, Bibliaren itzulpen ekumenikoa
izan da»: Elizen arteko Biblia (17).

Sarreran bertan, aurrerago, Apezpikuak argi uzten du zein den Elizaren
asmoa euskarazko pastoraltza bultzatzean:

«Euskararen erabilpen honek Elizaren bizitzan eta bere Ian apostolikoetan,
erlijio eta pastoral helburua bilatzen du lehenik. Baina baditu garrantzi han
diko balio eta kultur ondorioak ere; gure euskara beneragarria aberasten,
duintzen eta zabaltzen laguntzen baitu» (18).

Beraz, Elizak ez du euskararen aldeko lana interes kultural huts batengatik
egiten, ezta beste motako interesengatik ere. Elizak helburu pastoralak bilatzen
ditu lehenik. Rorrek ez du esan nahi bestelako ondorio baikor eta onuragarriak
ekar ez ditzakeenik, baina lanaren asmo nagusia argi eta garbi utzi behar da. Ro
netan dekretuak argitasunez hitz egiten duo Segituan aurrekari doktrinalak gogo
ratzen dira eta 1991tik aurrera Idazkaritzak egindako lana goraipatzen.

Sarreraren ondoren, dekretuak EPSren eraketa eta etorkizunean izanen
duen izaera berria definitzen ditu azalpen batzuen bidez; ikus ditzagun:

• Eraturik geratzen da Euskal Pastoraltzaren Saila (EPS), Elizbarrutiko Gotzai
Kontseiluari zuzenean loturik.

• Elizbarrutiko Ordezkaritzek eta Idazkaritzek prestatu eta proposatutako egintza
pastoralak euskal lurralde eta taldeetan bultzatzea eta koordinatzea da EPSren
egitekoa.

• (... ) EPSko bazkideak Elizbarrutiko Ordezkaritzetan edo Idazkaritzetan parte
hartuko dute, erakunde horien konpetentziek euskal parrokien eta taldeen pas
toraltza ohizkoarekin edo apartekoarekin zerikusi zuzenik baldin badute.

(15) Elizbarrutiaren organigraman, Idazkaritza izateak Gotzain-Ordezkaritza baten menpe
egotea suposatzen du; Saila izaten, ordea, zuzenean Gotzain-Bikaritzaren menpe geratzen da, tar
teko hierarkia gehiagorik gabe.

(16) Elizbarrutiko Aldizkari Ofiziala, 1994ko abendua, 800-804.orr.
(17) Ibidem, 802.or.
(18) Ibidem, 803.or.
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• EPSkide baten presentzia ezinbestekoa izanen da honako erakunde hauetan:

- Kristau Hezkuntza Ordezkaritza: Katekesi arloa eta Irakaskuntza arloa.

- Liturgia Ordezkaritza.

- Apostolutza Sekularraren Ordezkaritza: Gizarte-Idazkaritza, Caritas, Gaixoen
Pastoraltzaren Idazkaritza.

- Apezen Heziketa eta Biziera Ordezkaritza: Bokazio Pastoraltzaren Idazka
ritza.

- Gizarte Komunikabideen Zerbitzua.

• (...) EPSren garrantzizko egiteko bat zera izanen da: liturgi testu guztiak eus
karara itzultzea, fededun euskaldunentzat baliagarriak izaten ahal diren beste
dokumentu eta gai pastoralak egokitzea eta, halaber, lagungarri propioak era
tzea. Lan horretarako bere itzulpen zerbitzu bat izanen du EPSk.

• EPSk harreman hertsia izanen du CSETekin eta Elizbarrutiko Apezgaitegiare
kin, zenbait teologi gai euskaraz eman daitezen aukeragarri bezala eta, halaber,
euskal hizkuntza eta kulturaren ezagupen egokia eskaini ahal dadin.

• EPSk harreman hertsia izanen du, baita ere, biztanlego euskalduna daukaten
beste Elizbarrutiekin lankidetza zabal baten bitartez (... ) (19)

Dekretuaren harira gogoeta batzuk egin daitezke:

• EPSren helburua definitzean badira diferentziak aurrekoarekin konpara
tzen badugu. Jose Maria Zirardak sortutako Idazkaritzak «Nafarroako
kristau-elkarte euskaldun eta elebidunen zerbitzu pastoralerako ekimenak
planifikatu eta burura eraman behar zuen»; Euskal Pastoraltza Sailak, or
dea, honako helburu hau izanen du: «Elizbarrutiko Ordezkaritzek eta
Idazkaritzek prestatu eta proposatutako egintza pastoralak euskal lurral
de eta taldeetan bultzatzea eta koordinatzea». Idatzitakoaren arabera Idaz
karitzak planifikatu eta burutu behar zituen ekimen pastoralak; Sailak, or
dea, ez du ekimenik asmatu behar; Elizbarrutiko gainerako erakundeek,
Ordezkaritzek eta Idazkaritzek proposatutakoa betetzeko tresna bat da.

• Gauzak horrela, dekretuak garrantzi handia ematen dio EPS eta Elizba
rrutiko Erakundeen arteko lotura instituzionalari, EPSren ardura baita
ekimen pastoralak euskal parrokietan eta taldeetan gauzatzea. Horrega
tik EPSek ordezkari bat izanen du: Kristau-Hezkuntzan, Liturgian, Se
kularren Apostolutzan, Apezen Heziketa eta Bizieran eta Gizarte-Ko
munikabideetan, eta Ordezkaritza horien guztien menpe dauden
Idazkaritzetan. Indartua ateratzen da Euskal Pastoraltza Sailaren presen
tzia pastoraltza-eremu guztietan.

(19) Ibidem 803-804.or.
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• Bestalde, dekretuak itzulpen-Iana ere indartzen du; liturgi testuak eus
karatzeko agindua ematen du eta itzuli behar dira, halaber, euskaldu
nentzat baliagarriak diren beste dokumentu eta material pastoralak. Ho
ri guztia 9. puntuan zehazten da eta hemen ere atea irekita uzten da,
beharrezkoa denean, material lagungarri propioak atera ahal izateko.

• 10. puntuak orain arte ukitu gabe zegoen gai bat plazaratzen du: euska
ra apezgai eta teologia ikasleen heziketan. Horretarako eskatzen zaio ha
rreman hertsia manten dezala CSETekin eta Seminarioarekin, euskara eta
euskal kulturaren ezagutza eta irakaskuntza bideratzeko eta, are gehiago,
zenbait teologi arloak euskaraz emateko aukera aztertzeko eskatzen zaio.

• Bukatzeko arautua geratzen da EPSek lankidetza bultzatu eta eskaini
behar diela beste euskal Elizbarrutiei elkarrekin Ian egiteko aukera.

Konstatatu behar da EPSek egindako bidea ez dela beti erraza izan, dife
rentzia nabarmenak eta nolabaiteko hausturak ere gertatu direla iritzi kontra
jarriek eraginak. Hala eta guztiz ere uste dugu egindako lana eta ahalegina es
timagarria izan dela. Gaur egun Zuzendari batek, Zuzendariordeak eta
Idazkariak osatzen dute EPSren partaidetza osoa.

5. IRUNEKO OSPAKIZUN LITURGIKOAK ETA EUSKARAREN
ERABILPENA:

Euskara liturgian ongi erabiltzea eta bultzatzea betiko asmo bat izan da.
Hala ere, horrelako asmoek, burutuak izateko, konkrezio-arauak behar dituz
teo 1995ean Apezpiku-Kontseiluak helburu hori betetzeko agiri bat publikatu
zuen Elizbarrutiko Aldizkari Ofizialean (20). Agiriak bataio, jaunartze, sendo
tza eta hileta-elizkizunetan jarraitu beharreko irizpideak ematen ditu, batez ere
horiek elebidunak direlarik. Lau puntu hauek zehazten dute jarraitu beharreko
prozedura:

• Irizpide orokorrak:

- Ospakizuneko pertsona edo pertsonen egoera linguistiko-kuIturala.

- Familiaren edo ingurune familiarraren egoera Iinguistiko-kulturala.

- Ospakizunean parte hartzen duten gutxi gora beherako portzentaia... Erreto-
rea izanen da hartu behar den erabakien erantzulea.

• Euskararen erabilpenaren balizko uneak: orientazio gisa... euskara erabil daite
ke ospakizunaren hurrengo ataletan: sarrerako monizio laburra; damu-otoitza
Erruki Jauna abestuz; Hitzaren irakurgairen bat; aipamen laburra homilian; es-

(20) EAO. 1995eko abendua. 799-801 or.
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kariren bat Herriaren Otoitzean; Gure Aita abestia; abesti herrikoiren bat jaunartzean;
azken agurraren monizioa.

• Euskarazko mezak: beharrezkoa da parrokia guztietan publikoki jakinaraztea
mezak euskaraz ospatzen dituzten hiriko elizen zerrenda eta dagozkien egun eta
orduak...

• Liturgia-liburuak: gomendagarria da parrokia guztiek Meza Liburua eta Elizen
arteko Biblia, bederen, izan ditzaten... (21)

Fernando Sebastian Artzapezpikuak euskarari buruz esandakoak osatzeko
1999an idatzitako «Euskara Elizan» izeneko gutun pastorala aipatu behar da.
Dena den, guk ezagutzen ez ditugun arrazoiengatik, gutun pastoral hori ez zen,
ohikoa denez, Elizbarrutiko Aldizkari Ofizialean argitaratu, beraz ez zen eza
gutzera eman eta ez zitzaion ofizialtasun publikorik eman. Rorregatik eta gu
re azalpen hau Irufieko Artzapezpikuen agiri ofizialetara mugatu nahi izan du
gunez, ez ditugu bertan esandakoak aztertu. Rala ere, Fernando Sebastianen
apaiz-ordenazioaren 50. urteak bete diren honetan, haren omenezko liburu bat
berriki atera da. Liburu horretan Apezpiku izendatu zutenetik berak egindako
idazki pastoral guztiak biltzen dira eta euskarari buruzko gutun pastorala ar
gitaratzen da (22).

(21) Ibidem, 801.or.
(22) Gutun pastorala irakurtzeko ik. Sebastian Aguilar, Fernando, El euskera en la Iglesia,

in Gonzalez Carderal, Olegario, La verdad del Evangelio, Salamanka, 2003, 665-668.or.



II. EUSKARAREN ERABILERA IRUNEKO ETA TUTERAKO
JARDUERA PASTORALEAN

Irunea, 2003-IX-I9

Xabier Lasa

AURKEZPENA

Irufie eta Tuterako Elizbarrutiak bost Zonalde edo Bikaritzetan banatua
daude: Mendialde, Irufiea, Pirinio-Erdialdea, Lizarra eta Erribera.

Nafarroako Elizbarrutietako egituraren antolaketa:

Zonalde bakoitza lurralde-unitate txikiagotan bereizten da: artzapezbarru
tiak, eta horiek parrokietan. Beraz, parrokia da eliz-egituraren maila konkre
tuen eta oinarrizkoena. Parrokiak, bizilagun-kopuru gutxiko izateagatik, pas-
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toralgintza-Ianerako urriegi geratzen direlarik, Parroki Vnitateetan biltzen di
ra, parrokia txikiez osatutako parroki multzo batean, alegia. Horrela gertatzen
da, batez ere, populazioaren barreiatzea oso altua delarik.

Ikerketaren rnugak:

Ikerketa honek Nafarroan, Eliza mailan, dagoen euskararen erabilera
neurtu eta horren berri ematea du helburu. Asmo horretaz ikerketak zedarritu
ditu euskarak eraginik edo erabilpen pastoralik dituen lurraldeak. Printzipioz
Nafarroa osoa kontuan hartu nahi izan da, baina, zehaztasunak ematean, eus
kararen erabilpena ia tokirik ez duen lurralde-eremu zabala ikusita, eragina na
barmendu daitekeen zonaldeak kontsideratu ditugu bereziki. Horrela egin da
konkrezio-maila on bat bilatu nahi izan delako. Bereziki aztertu ditugu Men
dialde, Irufiea eta Pirinio-Erdialdeko iparraldea (Erronkari, Zaraitzu, Aezkoa,
Erroibar, Auritz, Orreaga, Luzaide), Pirinio-ibarrak deitu dugun lurraldea. Az
terketa zehatzetik kanpo geratu dira Lizarra eta Erriberako bikaritza osoak eta
Pirinio-Erdialdeko tarte zabal bat, Artzibar, Orotz-Betelu, Vrraul Goiti eta Na
bazkoze osatzen duten ipar-ardatzetik Erriberako mugetaraino biltzen den lu
rraldea, hain zuzen.

Hala ere, kanpo utzitako lurralde horretan parrokiaren batek, era mini
moan bada ere, euskara erabiltzen badu, txostenean sartu dugu. Horregatik
Zangoza, Tafalla, Lizarra eta Tutera bezalako biziguneek duten garrantzia
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dela eta, gure ikerketaren egitasmoan sartzen dira, euskara erabiltzen duten
beste herriak bezala: Agoitz, Irunberri, Gares eta Oibar, hain zuzen. Izan ere,
bizigune horietako eliz-bizitzan, proportzioren batean, euskara erabili egiten
da edo azken urteotan erabili izan da eta, neurri batean, gehien-gehien er
daldun diren lurraldeetan egin daitekeen euskararen erabilera pastorala era
kusten dute.

Ikerketa gauzatzean jarraitu den prozedura:

Tokian tokiko egoera zehatza ezagutzeko, lehenbizi, inkesta bat prestatu
dugu bizitza pastoralari buruz interesgarri izan daitezkeen datu guztiei buruz
galdetuz. Konkretuki sei aldagai hartu dira kontuan:

- euskararen erabilera igande eta jaiegunetako mezetan;

- euskararen erabilera gainerako sakramentu eta elizkizunen ospakizune
tan;

- euskararen erabilera katekesian;

- euskararen erabilera parroki kudeatzean;

- euskararen erabilera artzapezbarrutiko bilera pastoraletan;

- euskararen erabilera parrokietako eliz-komunikabideetan.

Esan bezala, inkesta Mendialde, Irufiea eta Pirinio zonalde pastoraletako
parrokietan eta aipatutako bizigune nagusietan arduradun diren erretoreei igo
rri zaie. Berrehun eta berrogeita hamarretik goitiko inkesta osotara. Eta nabar
mendu behar da erantzuna ona izan dela eta toki gehien-gehienetatik eskatu
tako datuak jaso ditugula. Horrela gertatu ez den kasu bakan batzuetan, ahal
izan denean, beste iturri batzuetara jo dugu, hala nola, parrokia horien bizitza
ongi ezagutzen dituzten pertsonengana edo erretore ez den beste apezarenga
na. Egiaztatu behar dugu,· egon badirela eskuratu ezin izan ditugun datuak,
baina .hutsune horiek ez dute inoiz ere lurralde konkretu baten behin betiko
emaitza zalantzan jartzen. Parrokia gutxi dira eta kasu ia guztietan, txikiak bi
zilagun-kopuruari dagokionez. Emaitzak azaltzean aipatzen ditugu hutsuneei
buruzko zehaztasunak.

Konkretatuz berrehun eta hogeita hiru parrokietako datuak jaso dira, Men
dialde, Irufiea eta Piriniotako zonaldeetatik eta muga horietatik kanpoko ga
rrantzi nabarmeneko beste hirietatik. Emaitza onargarria dela uste dugu eta Na
farroako Elizaren barreneko euskararen erabilera pastoralaren egoera, lehen
aldiz, sistematikoki neurtzeko fidagarria.
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DATUEN AZALPENA ZONALDEZ ZONALDE

EUSKERA - XLVIlI, 20m, 2

1. EUSKARAREN ERABILERA MENDIALDEKO BIKARITZAN:

Kokapen geografiko eta eklesiala:

Mendialde deituriko Zonaldeak udalerri hauek hartzen ditu barnean:

- Ziordia, Olazti, Altsasu, Urdiain, Itunnendi, Bakaiku, Ergoiena, Etxa
rri-Aranatz, Lizarragabengoa, Arbizu, Lakuntza, Arruazu, Uharte-Ara
kil, Irafieta, Arakil eta Irurtzun.

- Araitz, Betelu, Larraun, Lekunberri, Imotz eta Basaburua.

- Leitza, Areso, Goizueta eta Arano.

- Ezkurra, Eratsun, Saldias, Labaien, Urrotz, Oitz, Donamaria, Zubieta,
Ituren, Elgorriaga, Doneztebe eta Sunbilla.

- Bertitzarana.

- Arantza, Igantzi, Etxalar, Lesaka, Bera.

- Baztan, Zugarramurdi eta Urdazubi.

~ Ultzama eta Atetz.

Agerikoa denez Mendialde zonaldea Sakanatik hasten da mendebaldean,
eta Baztan, Ultzama, Atetz eta Imotzek markatzen dute muga ekialdean. Sei
nalatu behar da hemen dauden udalerri gehienak Nafarroako Euskararen Le
geak eremu euskalduna deitutakoan sartzen direla; denak bat izan ezin, Atetz,
hain zuzen, azkeneko hori «Mistoa» deitutako eremuan kokatzen baitu.
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Udalerri horietan dagoen parrokia-kopurua ehun eta hogeita hamahirukoa
da. Horietatik zortzik bakarrik gainditzen dute 1000 biztanleen kopurua eta ba
tek bakarrik (Altsasuk) 5000 biztanleena. Beraz populazioaren barreiatze-por
tzentaia handia da ezaugarri nabarienetako bat. Bizigune txiki ugarietan ba
rreiatuak egoteak, aide batetik, eta apezen eskasia eta pastoralgintzaren eskema
berrien aplikazioak, bestetik, parrokia txikien zerbitzuak Parroki Unitateetan
biltzera eraman duo Horrek suposatzen du gaur egun ez direla zerbitzu pasto
ral guztiak parrokia guztietan betetzen. Anitz kasutan katekesia zentralizatua
dago (Basaburua, Ultzama...) eta, neurri txikiagoan, igandeko mezaren ospa
kizuna ere bai. Dena den, gure ikerketan parrokia guztiak, txikienak barne,
hartu dira oinarri gisa, eta ez Parroki Unitateak; izan ere, Parroki Unitate ho
riek ezartze-prozesuan daude eta denbora falta da oraindik egiazko errealitate
sendo bilaka daitezen.

Inkestari dagokionez, Mendialdeko ehun eta hogeita hamahiru parrokie
tatik ehun eta hamaikak erantzuna igorri digute, eta gainerako hogeita biek ez.
Baina bidali ez duten horietatik hamalauk 100 biztanle baino gutxiagoko he
rrietan daude, zazpik 200 baino gutxiagoko herrietan eta bakar batek 300 bi
zilagunak gairiditzen ditu. Konkretuki zonalde osoak barne hartzen dituen
51764 biztanleetatik, erantzun ez duten parrokiek 1914 bizilagun hartzen du
te barnean, ikertutako populazioaren %4a, alegia.

1.2. Mendialde zonaldeko datu orokorrak:

Mendialdeko datu orokorrak aurkezteko hiru aldagai aukeratu dira:

- euskararen erabilera igande eta jaiegunetako mezetan;

- euskararen erabilera beste sakramentu eta elizkizunen ospakizunetan;

- euskararen erabilera parroki kudeatzean.

Ikerketan kontuan hartzen diren beste hiru aldagaiak, era konkretuago ba
tez ikertzen dira gero, artzapezbarrutikako azterketan.

1.2.1. Euskararen erabilera igande eta jaiegunetako mezaren ospakizu
netan:

Kopurua Portzentaia

Euskaraz 83 %51
Gaztelaniaz 40 %25
Elebiz 39 %24

GUZTIRA 162 %100
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Mezaren hizkuntza Mendialden

%51

III euskaraz II gaztelaniaz 0 elebiz I

• Mendialde zonaldean, osotara, igandetako mezen kopuru erdia euskara
hutsez ospatzen da, laurden bat elebiz eta beste laurdena gaztelaniaz.
Datu hauek analisi sakonago bat merezi dute, horregatik, artzapezba
rrutien datuak aztertzean, berriz ere haztakatzen dira.

• Agerikoa denez, ikerketak ez du kontuan hartzen meza horietan parte
hartzen duten sinestunen portzentaia, ez zen hori gure helburua. Dena
den, datu osagarri gisa, jakin behar da Nafarroako Elizak, 1998an egin
dako azterketaren arabera, Mendialdeko bikaritzan biztanleen %31,3a
joaten dela mezara igandean.

Segituan Mendialdeko bikaritzan asteburu eta festa egunetan elebiz ospa
tzen diren 39 mezak atalka aztertuak eskaintzen ditugu. Elebizko meza bat zer
tan datzan ezagutu ahal izateko ospakizuna sei ataletan bereizi dugu eta atal
bakoitzean erabiltzen den hizkuntzaz galdetu dugu.

Mezaren ataletan erabiltzen den hizkuntza adierazten duten koadro eta
grafikoa:

Euskaraz Gaztelaniaz Bi hizkuntzez

Kantuak %39 0 %61
Oharrak/monizioak %11 %26 %63
Irakurgaiak %7 %36 %48
Homilia %4 %36 %60
Eukaristi Otoitza %48 %4 %48
Bukaerako oharrak %21 %29 %50
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Meza elebidunen atalak hizkuntzaren arabera
%
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• Koadroak elebizko meza bat zertan datzan ulertzea ahalbidetzen digu.
Izan ere zaila da batzuetan meza elebiz ospatzen dela esatean, egiaz
hizkuntzari ematen zaion balioa zein den jakitea. Datuek erakusten du
ten arabera, Mendialden meza elebiduna esatean, kantuak eta eukaristi
otoitza gehienbat euskaraz egiten direla esan nahi da eta oharrak, ira
kurgaiak eta homilia gehienbat gaztelaniaz.

1.2.2. Euskararen erabilera beste sakramentuen ospakizunetan:

Eukaristiaz gain, parrokietan ospatzen diren beste sakramentu edo elizki
zunak eta ospakizun horietako hizkuntza-erabilera:

Euskaraz Gaztelaniaz Elebiz

Bataioak 56 %52 25 %24 25 %24

Leben Jaunartzeak 69 %65 11 %10 27 %25

Sendotzak 58 %64 5 %5 28 %31

Hileta elizkizunak 61 %56 17 %15 32 %29

Aitortzak 55 %53 23 %23 24 %24

Kasu honetan, datu eta portzentaiak ez dira ospakizun-kopuru osotik ate
ratzen baizik eta parrokia-kopurutik.

Sakramentu eta ospakizun horietan erabiltzen den hizkuntzaren koadro
konparatua:
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Sakramentuen ospakizunak Mendialden

III euskaraz _ gaztelaniaz 0 elebiz

Emaitzen arabera sakramentu guztien ospakizunetan euskara da nagusi,
gaztelania nahiko proportzio baxuan erabiltzen da, kasu batean ere ez da
%24tik igotzen, eta sendotza eta lehen jaunartzetan nabaritzen da gehien eus
kararen nagusitasun liturgikoa.

1.2.3. Euskararen erabilera parroki kudeatzean:

Parroki kudeatzea edo Ian administratiboa, batzuetan ezkutuan dagoen la
na izan arren, hagitz inportantea da parrokien bizitzan. Hemen sartuko lirate
ke, besteak beste, sakramentu-liburuen kudeatzea, bataio- eta ezkontz-agirien
tramitazioa, aurrekontuak, e.a. Aldagai hori neurtzeko hiru datu hauek hartu
ditugu kontuan:

- euskararen erabilera parroki liburuen erregistroak idaztean;

- parroki zigiluaren hizkuntza;

- parrokiak inprimatzen dituen orri eta gutunazalen idazpuru edo men
breteen hizkuntza.

A. Parroki liburuak:

Parrokiaren kudeatzean sakramentu-liburuak eramatea da Ian nabarietako
bat. Historiarako uzten den testigantza garrantzizkoa da, halaber. Ikus dezagun
zer eragina duen hizkuntza bakoitzak Ian horretan:
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Euskaraz Gaztelaniaz

Bataio-liburuak 25 %24 30 %29
Sendotza-liburuak 28 %27 31 %29
Ezkontza-liburuak 24 %23 31 %29
Hilen liburuak 24 %23 32 %30

Sakramentu Iiburuen hizkuntza Mendialden
%
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Elebiz
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• Kudeatze lanean erregistratze elebiduna nagusitzen da. Kasu honetan
elebiz egiten dela esateak ez ditu gauzak gehiegi argitzen, izan ere nor
malean erregistro bakarra idatziko da eta hizkuntza batean. Gure ustez
litekeena da elebiz esaten delarik inprimakia elebiz egotea, nahiz eta
datuak gaztelaniaz idatzi. Beraz, elebiz dagoena liburua da baina erre
gistroa gaztelaniaz egiten da gehienbat.

B. Parrah zigilua:

Euskaraz
Gaztelaniaz
E1ebiz

GUZTIRA

Kopurua

37
51
10

98

Portzentaia

%38
%52
%10

%100
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Parroki zigiluen hizkuntza Mendialden

%10

tEl euskaraz • gaztelaniaz 0 elebiz

C. Parrokietako orri eta gutunazalen idazpuruak:

Kopurua Portzentaia

Euskaraz 13 %36
Gaztelaniaz 13 %36
Elebiz 10 %28

GUZTIRA 36 %100

Tinbreen hizkuntza Mendialden

%36

tEl euskaraz • gaztelaniaz 0 elebiz

Idazpuruekin hizkuntzen arteko pareko erabilera nagusitzen da.
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1.3. Datuak Mendialdeko artzapezbarrutietan:
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Mendialdeko bikaritza bi artzapezbarrutietan bereizten da ofizialki: Baz
tan-Bidasoa eta Aralar. Hala ere, praktikan hiru artzapezbarruti bailiran joka
tzen da. Izan ere, tradizioaz eta hurbiltasun geografikoaz, Sakanak zonalde be
rezi bat osatzen du eta Larraunek eta bere inguruek beste bat. Horregatik,
ikerketa honetan hiru eremu bereiziko ditugu Mendialde barrenean: Baztan
Bidasoa artzapezbarrutia, Larraun ko-artzapezbarrutia eta Aralar ko-artzapez
barrutia.

Artzapezbarrutiz artzapezbarruti aurkezten dugun datu-azalpen honetan
lau aldagai hartu dira kontuan:

- euskararen erabilera igande eta jaiegunetako mezetako ospakizunetan;

- euskararen erabilera katekesian;

- euskararen erabilera bilera pastoraletan;

- euskararen erabilera parrokietako komunikabideetan.

1.3.1. Baztan-Bidasoa artzapezbarrutia:

Baztan-Bidasoa artzapezbarrutiak bame hartzen ditu Baztan harana, Zu
garramurdi, Urdazubi, Etxalar, Bera, Lesaka, Igantzi, Arantza, Sunbilla, Do
neztebe, Bertizarana, Donamaria, Oitz, Urrotz, Eigorriaga, !turen, Zubieta, La
baien, Saldias, Eratsun eta Ezkurrako udalerrietan dauden eliz-komunitateak
eta beren parrokiak.

Eliz-egiturari dagokionez aipatu behar da, osotara, hogeita hemezortzi pa
rrokia sartzen direla artzapezbarruti honen barrenean; horietatik bik 100 biz
tanle baino gutxiago dituzte; hogeita seik 100 eta 500 biztanle artean; zazpik
500 eta 1000 artean; eta lauk, Elizondok, Doneztebek, Berak eta Lesakak,
1000 biztanle baino gehiago dituzte. Ondorioz, biztanlegoa sakabanatua egon
arren, badira bizigune inportanteak eta ez da Mendialdeko beste lur-eremuta
ko populazioaren barreiatze-dentsitatera iristen. Artzapezbarrutian dagoen biz
tanle-kopuru osoa 21870 lagunekoa da.

Ikerketa burutzeko erabili ditugun datuak hogeita hemezortzi parrokiako
ak dira. Horrek esan nahi du Baztan-Bidasoako erretore guztiek guk igorrita
ko inkestari erantzun diotela eta segituan ematen ditugun datuak hagitz fida
garritasun altua dutela.
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A. Igande eta jaiegunetako mezak Baztan-Bidasoa artzapezharrutian:

Kopurua Portzentaia

Euskaraz 45 %69
Gaztelaniaz 4 %6
Elebiz 16 %25

GUZTIRA 65 %100

Meza kopurua Baztan-Bidasoan

%6

Ill! euskaraz _ gaztelaniaz 0 elebiz
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- Meza guztiak euskaraz ospatzen dituzten parrokietako udalerriak:
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Udalerria

Eratsun
Ezkurra
Huren
Zubieta
Etxalar
Labaien
Saldias
Sunbilla
Elgorriaga
Arantza
Igantzi
Donamaria
Urrotz
Oitz

Kopurua

1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1

- Elebizko edo gaztelaniazko mezak ospatzen dituzten parrokietako uda
lerriak:

udalerria euskaraz gaztelaniaz elebiz

Baztan 14 2 9
Zugarramurdi 1 0 I
Urdazubi 0 0 1
Bertitzarana 3 0 1
Doneztebe 0 0 3
Bera 3 2 2
Lesaka 1 0 2

• Baztanen kasuan hamabost parrokietatik hamarrek euskara hutsez
ospatzen dute meza; Elbete, Elizondo, Arizkun, Irurita eta Orono
tzen gaztelaniazko edo elebizko mezak ospatzen dira euskarazkoez
gain.

• Bertitzaranan parrokia guztietan euskara hutsez ospatzen da meza Oie
regin izan ezik, bertan elebiz egiten baita.

• Malerrekan Doneztebe parrokiako mezak elebiz ospatzen dira.

• Euskara erabiltzen da nagusiki liturgian. Ez dago meza gehienak gaz
telaniaz ospatzen dituen parrokiarik.
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B. Katekesia Baztan-Bidasoa artzapezbarrutian:

Segituan Baztan-Bidasoan katekesian erabiltzen den hizkuntzaren koa
droa eta grafikoa eskaintzen ditugu. Bertan ikus daiteke zenbat parrokiek
ematen duten katekesia maila bakoitzean eta zer portzentaietan erabiltzen du
ten euskara eta gaztelania maila horietan. Katekesi-maila batzuetan kateke
sia gaztelaniaz eta euskaraz ematen dute hainbat parrokiek; horien berri ere
ematen da:

Parroki kopurua euskaraz gaztelaniaz Bi hizkuntzez

Jaunartzea 35 31 %89 0 0 4 %11
Sendotza 34 27 %79 0 0 7 %21
Helduak 9 4 %44,5 4 %44,5 1 %11
Ezkont. Ikas. 20 14 %70 2 %10 4 %20
Bataio. Gur. 27 21 %78 2 %7 4 %15
Jaun. Guras 29 22 %76 0 0 7 %24
Send. Guras. 29 23 %79 1 %4 5 %17

Katekesi mailetan erabiltzen den hizkuntzaren grafiko konparatua:

Katekesiaren hizkuntza Baztan-Bidasoan
%
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lehen sendolza helduen ezkonlza balalo jaunarlze sendolza
jaunarlzeak kalekesla Ikaslaroak gurasoak gurasoak gurasoak

III euskaraz • gazlelaniaz 0 eleblz

• Katekesi mailen konparaketak erakusten digu helduen katekesia dela
gutxien ematen dena eta, portzentualki, helduekin erabiltzen da gazte
lania gehien. Dena den datu horrek kontraste egiten du bataio, lehen
jaunartze eta sendotzako katekesiko gurasoenarekin, zeren eta, orduan
bai, euskara erabiltzen baita gehien. Beraz, horrek esan nahi du heldu
en katekesian gaztelania erabiltzearen arrazoia bilera beraren dinami
kan, materialetan edo beste gauzetan bilatu beharko dela; segur aski, ez
euskara ez jakitean.
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• Katekesian nabaritzen da gehienbat euskarak eremu honetan duen na
gusitasuna.

C. Bi/era pastoralak Baztan-Bidasoa artzapezbarrutian:

• Apaizen erretiroak artzapezbarruti mailan antolatzen dira eta euskaraz
egiten dira.

• Artzapezbarrutiko bilerak (katekistak, e.a.): erdaraz egiten dira.

• Pastoraltza-kontseilua duten parrokien datuak:

Parroki Kopurua euskaraz Gaztelaniaz elebiz

Pastoraltza·Kontseilua 13 6 %46 %8 6 %46

• Kasu hauetan elebiz esatean, bileraren hasieran kantuak eta otoitzak
euskaraz egiten direla adierazi nahi da, baina gaien azterketa normale
an gaztelaniaz.

• Katekesi lanetan euskarak nagusitasun handi bat erakusten badu ere, ka
tekisten prestakuntzarako erabiltzen diren bilerak elebiz egiten dira.

• Artzapezbarrutiko Pastoraltza-kontseilurik ez dago; hala ere, artzapez
barrutiko katekisten bileretan Pastoraltza-kontseiluari dagozkion gaiak
aztertzen dira eta horren funtzioak betetzen dira behin-behineko modu
an. Bilera horiek gaztelaniaz egiten dira.

D. Eliz-komunikabideak Baztan-Bidasoa artzapezbarrutian:

Parroki kopurua euskaraz gaztelaniaz elebiz

Orri I aldizkariak

irratsaioak

20
3

9 %45

3 %100

o
o

o
o

II %55

o 0

• Parrokiek prestatzen dituzten komunikabide idatzietan euskara da na
gusi; hala ere gaztelaniak ere bere tokia du elebiz argitaratzen diren
idazkien bidez.

• Elizatik kanpoko komunikabideetan, irratietan alegia, euskara bakarrik
erabiltzen da.
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1.3.2. Larraun ko-artzapezbarrutia:

EUSKERA - XLVIII, 2003, 2

Larraun ko-artzapezbarrutiak bame hartzen dituen udalerriak: Goizueta,
Arana, Leitza, Areso, Basaburua, Ultzama, Atetz, Imotz, Larraun, Lekunberri,
Betelu eta Araitz. Udalerri horiek guztiak Nafarroako Euskararen Legeak ere
mu euskalduntzat hartzen ditu, Atetz izan ezik, azken hori mistoa deritzon ere
muan kokatzen baitu.

Eliz-egiturari dagokionez aipatu behar da, osotara, hirurogeita lau parro
kia hartzen dituela bame; horietatik berrogeita lau, 100 biztanle baino gutxia
goko herrietan kokatuak daude eta hiru bakarrik, Lekunberri, Leitza eta Goi
zueta, 500 biztanletik gorako herrietan. Beraz, populazioaren barreiatze
handiko eremua da.

Ikerketa burutzeko erabili ditugun datuak berrogeita sei parrokiakoak
dira; horrek esan nahi du hemezortzik ez diotela inkestari erantzun. Hori
en artean Betelu herria eta Araitz, Imotz, Atetz eta Larraungo herrixka ba
tzuk daude. Horregatik Betelu ikerketatik kanpo geratzen da eta aipatu di
ren ibarretan hutsuneak kontuan hartu beharko dira; horrela egiten da datu
konkretuak azaltzean. Osotara, inkestaren datuetatik at gelditzen den parro
kien biztanle-kopurua 1354 lagunekoa da; ko-artzapezbarrutiko biztanle
kopuru osoa 10042koa denez, biztanleriaren %13,5a ikerketatik kanpo ge
ratu da.
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A. Igande eta jaiegunetako mezak Larraungo-artzapezharrutian:

Kopurua Portzentaia

Euskaraz 28 %53
Gaztelaniaz 14 %26
Elebiz 11 %21

OSOTARA 53 %100

Meza kopurua Larraunen
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- Meza kopurutik % lOOa euskaraz ospatzen duten parrokietako udale
rriak:

Udalerria

Goizueta
Arano
Areso
Basaburua
Araitz (*)
Larraun (*)

Kopurua

3
1
1
9
2
5

(*) Larraun udalerriaren kasuan hamar herri geratu dira zenbatu gabe; beraz emandako da
tua ez da oso esanguratsua.

(*) Araitzen kasuan 6 herritatik 4 geratu dira zenbatu gabe; honetan ere emandako datua
eskas geratzen da.
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- Elebizko edo gaztelaniazko mezak ospatzen dituzten parrokietako uda
lerriak:

Udalerria euskaraz gaztelaniaz elebiz

Leitza 2 1 1
Lekunberri 1 2 2
Imotz (*) 3 0 3

(*) Imotzen kasuan hiru herri gelditu dira ikerketatik kanpo, baina horrek ez du emaitza
nabarmenki aldatzen.

- Parrokien meza gehienak gaztelaniaz ospatzen dituzten parrokien uda
lerriak:

Udalerria

Ultzama
Atetz (*)

euskaraz

1
o

gaztelaniaz

9
2

elebiz

3
2

(*) Atezen kasuan bost herri gelditu dira ikerketatik kanpo, baina joera berbera mantendu
ko dute segur aski.

• Datuek erakusten dute liturgia gehienbat euskaraz ospatzen dela Larrau
nen.

• Leitza eta Lekunberri bezalako herri handietan meza gehiago eskain
tzen dira eta horietako batzuk gaztelaniaz eta elebiz.

• Gainerako lurraldeetatik hegoalde-ekialdean dauden Ultzaman eta Ate
tzen gaztelania nagusitzen da.

B. Katekesia Larraungo artzapezbarrutian:

Parroki kopurua euskaraz gaztelaniaz Bi hizkuntzez

Jaunartzea 29 18 %62 0 0 11 %38
Sendotza 26 12 %46 0 0 14 %54
Helduak 3 3 %100 0 0 0 0
Ezkont. Ikas. 16 7 %44 2 %12 7 %44
Bataio. Gur. 17 7 %41 0 0 10 %59
Jaun. Guras 22 7 %32 5 %23 10 %45
Send. Guras. 19 4 %21 5 %26 10 %53
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Katekesiaren hizkuntza Larraunen
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• Euskara da katekesian gehienbat erabiltzen den hizkuntza.

• Badira katekesian bi hizkuntzak erabiltzen dituzten parrokia asko.

• Helduen katekesian, grafikoan %100a agertzen da euskaraz, hala ere
datua fiabartu behar da, izan ere kontuan hartu behar dugu hiru parro
kietan bakarrik ematen dela.

• Gaztelaniaren erabilera hazten da gurasoekin egindako katekesian eta
oso neurri txikian erabiltzen da haur eta gazteekin.

C. Bilera pastoralak Larraungo artzapezbarrutian:

• Apaizen erretiroak ko-artzapezbarruti mailan antolatzen dira eta euska
raz egiten dira.

• Ko-artzapezbarrutiko bilera pastoralak (katekistak, e.a.): euskaraz egi
ten dira.

Parroki kopurua euskaraz gaztelaniaz Elebiz

Pastoraltza
kontseilua 9 7 %78 2 %22 o o

• Pastoraltza-kontseilua duten parrokiak honako hauek dira: Leitzako Pa
rroki Unitatea, Goizuetako Parroki Unitatea, Ihaben, Beruete eta Le
kunberri.

• Horietatik bilerak euskaraz egiten dituzte Leitzan, Goizuetan eta Beru
eten eta gaztelaniaz Ihabenen eta Lekunberrin.
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• Ko-artzapezbarrutiko Pastoraltza-kontseilua badago eta bilerak euska
raz egiten dira. Aipatu behar da Ultzamako eta Atezko parrokiek ez du
tela parte hartzen ko-artzapezbarrutiko bilera horietan guztietan.

D. Eliz-komunikabideak Larraungo artzapezbarrutian:

• Parrokiako orriak edo aldizkariak zabaltzen dituzten parrokiak honako
hauek dira: Etxaleku, Eraso, Gartzaron-Erbiti, Orokieta, Uztegi, Azpi
rotz, Errazkin, Gaintza, Beramendi, Udabe, Itsaso, Goldaratz.

• Parrokoak irratsaioetan parte hartzen duen parrokiak: Etxaleku, Leitza,
Lekunberri. Hiru kasuetan euskaraz.

Parroki kopurua euskaraz gaztelaniaz elebiz

Orri/aldizkariak
Irratsaioak

13
3

9 %69
3 %100

o
o

o
o

4
o

%31
o

• Nabarmentzekoa da parrokiek egiten dituzten orri edo aldizkarien arte
an euskara dela nagusi.

• Parrokietatik kanpo antolatzen diren komunikabideetako partehartzeak
euskaraz izaten dira.

1.3.3. Aralarko artzapezbarrutia:

Aralarko artzapezbarrutiak barne hartzen dituen udalerriak: Ziordia, Olaz
ti, Altsasu, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri-Aranatz, Lizarragabengoa, Er
goiena, Arbizu, Lakuntza, Arruazu, Uharte-Arakil, Irafieta, Arakil eta Irurtzun.

Eliz-egiturari dagokionez seinalatu behar da, osotara, hogeita hamaika pa
rrokia hartzen dituela bame; horietatik hamaikak 100 biztanle baino gutxiago
dituzte; hamabik 100 eta 500 biztanle artean; hiruk 500 eta 1000 artean; lauk
mila eta 5000 artean eta batek (Altsasu) 5000 biztanleen kopurua gainditzen
du erraz. Guztira 19852 bizilagun. Aipagarria da 100 biztanle-kopurua gaindi
tzen ez duten herriak Arakil eta Ergoiena ibarretan biltzen direla gehienbat.
Bestaldetik esanguratsua da oso Altsasuren kasua, bertan 7281 bizilagun bil
tzen dira, artzapezbarrutiak hartzen dituen kopuru osoaren %37a,alegia.

Ikerketa burutzeko erabili ditugun datuak hogeita zazpi parrokiatik jaso
ak dira, beraz lau parrokiek ez diote inkestari erantzun: Arakil udalerriko hi
ruk eta Irafietakoak. Dena den, parrokia horietako udalerriek biltzen dituzten
biztanle kopurua 560koa da, biztanleria osoaren %3a. Datua kontuan hartuz,
esan daiteke ikerketaren emaitzek Sakanako parrokietako kristau-elkarte ia de
nak hartzen dituela barne.
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A. Igande eta jaiegunetako mezak Aralarko-artzapezbarrutian:

Kopurua Portzentaia

Euskaraz 10 %23
Gaztelaniaz 22 %50
Elebiz 12 %27

GUZTIRA 44 %100

Meza kopurua Aralarren

%50

1m euskaraz • gaztelaniaz 0 elebiz
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- Meza kopurutik %lOOa euskaraz ospatzen duten parrokietakouda
lerriak:

Udalerria

Arruatzu
Lizarragabengoa

Kopurua

- Elebizko mezak ospatzen dituzten parrokietako udalerriak:

Udalerria euskaraz gaztelaniaz elebiz

Ergoiena 3 0 2

Etxarri-Aranatz 1 0 2
Lakuntza 1 0 1

Bakaiku 0 0 1

Urdiain 1 0 1

Arbizu 2 0 1

- Meza gehienak erdaraz ospatzen dituztenak:

Udalerria

Araki! (*)

Iturrnendi
lrurtzun

Olazti
Ziordia
Uharte Arakil
Altsasu

euskaraz

o
o
o
o
o
o
o

gaztelaniaz

6
1

4
2
1
2

2

elebiz

3
1

o
o
o
o
2

(*) Arakilgo Hiriberri, Ihabar eta Satrustegi ikerketatik kanpo geratu dira.

• Gaztelania da nagusi Aralarko Iiturgian eta euskara hutsezko meza ko
purua ez da Iaurdenera iristen.

• Euskara gehien erabiltzen da Arruatzutik Urdiainerako tarte geografi
koan, Iturmendiren salbuespenarekin. Beraz Uharte Arakilek ekialdean
eta Altsasuk mendebaldean zedarritzen dute euskararen eta gaztelania
ren arteko muga.
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• Nabarmentzekoa da Uharte Arakil, Olazti eta lrurtzungo kasuan, bizigu
ne handiak izan arren, bertan ospatzen diren meza guztiak gaztelania hu
tsez izatea. Euskarak, beraz, oso toki gutxi du herri horien eliz-bizitzan.

B. Katekesia Aralarko artzapezbarrutian:

Parroki kopurua euskaraz gaztelaniaz Bi hizkuntzez

Jaunartzea 21 8 %38 7 %33 6 %29
Sendotza 16 7 %44 3 %19 6 %37
Helduak 6 2 %33 3 %50 1 %17
Ezkont. Ikas. 18 3 %17 11 %61 4 %22
Bataio. Gur. 19 3 %16 12 %63 4 %21
Jaun. Guras 20 3 %15 12 %60 5 %25
Send. Guras. 12 3 %25 7 %58 2 %17

Katekesiaren hizkuntza Aralarren
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• Euskara haur eta gazteen katekesian erabiltzen da gehien, jaunartze- eta
sendotza-katekesian batez ere.

• Helduen katekesian, ezkontza-ikastaroetan eta gurasoekin egiten den
katekesian gaztelania erraz nagusitzen da.

C. Bilera pastoralak Aralarko-artzapezbarrutian:

• Apaizen erretiroak artzapezbarruti mailan antolatzen dira eta elebiz egi
ten dira.
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• Artzapezbarrutiko bilerak (katekistak, e.a.): elebiz egiten dira.

• Pastoraltza-kontseilua duten parrokiak:

Parroki kopurua euskaraz gaztelaniaz elebiz

Pastoraltza
kontseilua 9 3 %33 6 %67 o o

• Artzapezbarrutiko Pastoraltza-kontseilurik ez dago; hala ere, artzapez
barrutiko katekisten bileretan Pastoraltza-Kontseiluari dagozkion gaiak
aztertzen dira eta horren funtzioak betetzen dira behin-behineko modu
an. Bilera horiek elebiz egiten dira.

• Artzapezbarruti mailan bilera guztiak gaztelaniaz egiten dira nagusiki,
euskal otoitzak eta kantuak tartekatu arren.

D. Eliz-komunikabideak Aralarko artzapezbarrutian:

Parroki kopurua euskaraz gaztelaniaz Elebiz

Orri/aldizkariak
Irratsaioak

13
2

o 0
2 %100

9
o

%69
o

4
o

%31
o

• Parrokiek moldatzen dituzten komunikabideetan, orri eta aldizkarietan
alegia, gaztelania erabiltzen da hagitz proportzio nagusian.

• Kanpotik antolatzen diren irratsaioetan euskaraz egiten da.

1.4. Mendialdeko artzapezbarrutien azterketa konparatua:

Grain arte datuak artzapezbarrutiz artzapezbarruti bereizita aurkeztu ditu
gu; segituan azaldutako aldagaiak modu konparatuan aurkezten ditugu:

1.4.1. Igande eta jaiegunetako mezak:

- Baztan-Bidasoan euskararen erabilerak nagusitasun handia erakusten
du: mezen %69a.

- Larraunen euskaraz ospatzen diren mezen kopurua erdia justu-justu
gainditzen du: mezen %53a

- Aralarren euskarazko meza-kopurua ez da laurdenera iristen: %23a.
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baztan
bidasoa

larraun aralar

1.4.2. Katekesia:
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- Haur eta gazteen euskarazko katekesia hiru artzapezbarrutietan nagusi
tzen da, Ara1arren justu samar ibili arren.

- Helduen katekesian -Larraungo datu bitxia aide batera utzita- gaztela
niak gorako joera erakusten du eta Aralarren erabateko nagusitasuna duo

1.4.3. Artzapezbarrutiko bilera pastoralak:

- Apaizen erretiroak euskaraz ospatzen dira Baztan-Bidasoan eta Larrau
nen. Aralarren, ordea, euskarazko atalak sartu arren, gehienbat gaztela
niaz egiten dira. Horrek erakusten du apez erdaldunek eragina izaten
dutela bilera horietan.

- Katekisten bilerak eta gainerakoak euskaraz egiten dira Larraunen eta
erdaraz Baztan-Bidasoan eta Aralarren. Aztertu beharko zen horren
arrazoia, katekistek hainbat gaietarako duten hizkuntza-hutsunea edo
euskarazko materialen falta ote den.

Apezen bilerak
Katekisten bilerak

Baztan·Bidasoa

euskaraz
gaztelaniaz

Larraun

euskaraz
euskaraz

Aralar

gaztelaniaz
gaztelaniaz
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1.4.4. Eliz-komunikabideak:
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- Hiru artzapezbarrutietan erabiltzen dira, neurri batean,komunikabide
ak. Parrokiak prestatutako orri eta aldizkarien kasuan euskara nagusi da
Baztan-Bidasoan eta Larraunen. Gaztelaniak sarbidea du bertan elebiz
egiten direnetan, gehienak Baztan-Bidasoan eta gutxienak Larraunen.
Aralarren, ordea, oso gutxi dira elebiz egiten direnak, %31a, eta gaine
rako guztiak gaztelania hutsez egiten dira.

- Irratsaioetan parte-hartze guztiak euskaraz egiten dira, tokian tokiko
irratiek euskaraz emititzen dutelako.

1.5. Mendialdeko egoerari buruzko ondorio batzuk:

• Oro har esan daiteke Mendialdeko parrokiek euskara neurri egokiaz
erabiltzen dutela beren Ian pastorala gauzatzean. Dena den tokian toki
ko egoera linguistikoak baldintzatzen du parrokien jokabide hori.

• Euskararen erabilera pastorala murriztuz doa geografikoki hegoaldera
jotzen dugun heinean, horrela Baztan-Bidasoa da euskara gehien era
biltzen duen artzapezbarrutia, Larraunen proportzioa, ona izan arren,
baxuagoa da eta Aralar da euskara gutxien erabiltzen duena.

• Larraunen kasuan Ultzama eta Atetz dira salbuespena. Ibar horietan
gaztelania nagusitzen da nabarmenki eta horrek ko-artzapezbarrutiaren
datuak baldintzatzen ditu. Argi dago bi pastoral mota diferenteak plan
teatu behar direla hizkuntzari dagokionez, Larraun ko-artzapezbarruti
ko parrokia gehienetan euskara errealitate nagusitzat hartu behar da eta
horrela tratatu. Ultzama eta Atetzen, berriz, euskara berreskuratzen ari
den hizkuntza da, gazteek eta adin zaharrekoek ezagutzen dute gehien
eta adin tarte horiei begira planteatu behar da gehienbat euskarazko pas
toraltza, beste adin tarteak aIde batera utzi gabe.

• Aralarko-artzapezbarrutian euskarazko pastoraltza Urdiandik Arruatzu
ra doan tarte geografikoan gauzatzen da. Eremu horretako herrietan eus
kara ohizkotasunez erabiltzen da pastoral-bizitzaren alor guztietan. Gai
nerakoetan, salbuespen batzuk kenduta, euskara ia ez da kontuan
hartzen. Harrigarria da lurralde horietako herri handi batzuen jokaera
(Olazti, Uharte Arakil, Irurtzun) non euskarak ia ez duen tokirik eliz
bizitzaren barrenean. Herri horiek, nagusiki erdaldunak badira ere, eus
kaldunen proportzio altuak dituzte eta euskara sarbideratzeko ahalegi
naren bat egin beharko lukete.

• Parrokia kudeatzean euskarak ez du beste arloetan adina garrantzirik.
Kontuan hartu behar da parroki liburuak erdaraz bakarrik argitaratzen
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zirela duela gutxira arte eta gaztelaniaz soilik daude parrokia aunitze
tan. Liburu elebakarrak liburu elebidunez ordezkatzeko joera ez da na
gusitzen. Etorkizunari begira infonnatika sartuko da eremu horretan eta
zaindu beharko da euskarazko baliabideak eskaintzea.

2. EUSKARAREN ERABILERA IRUNEKO BIKARITZAN

2.1. Kokapen geografiko eta eklesiala:

Irunea izeneko zonalde pastoralak Nafarroako hiriburua du erdigune na
gusia. Baina bame hartzen du, halaber, Irunerria osoa eta hiriburutik urrunxe
ago dauden beste anitz udalerri: Esteribar, Anue, Etxauri, Goni, Lantz... bes
teak beste.

Irunean eta Irunerrian biltzen da Nafarroa osoko biztanleriaren erdia.
2002ko populazio-datuen arabera, Iruneko biztanle-kopurua 189364koa da.
1996ko neurketaren arabera, iruindar euskaldun eta ia euskaldunen kopurua
23982koa da, horrek esan nahi du biztanleriaren %13ak euskaraz dakiela. Ra
la ere, datua nabartu behar da, izan ere bi neurketen arteko tartea sei urtekoa
izanik, pentsatzekoa da denbora horretan zehar euskaldunen kopuruak gora
egin duela eta, horren ondorioz, hiriburuko euskaldunen portzentaia zertxobait
igo dela. Rorrexegatik euskaldunen kopurua altuxeagoa litzateke gaur egun.
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Aipatzekoa da 200lean azken zentsu orokor bat egin zela Nafarroa osoan, bai
na emaitzak ez dira orain arte argitaratu. Ageri denez euskaldunen zenbakia
esanguratsua da eta datuei begira, Irufiea eta bere inguruak nafar gehien bil
tzen duen tokia izateaz landa, Nafarroako euskaldun gehien biltzen duen ko
kagunea da ere bai.

Giza kontzentrazio handi horrek eragin zuzena du eliz-egituretan. Hiriko
parrokiak handiak dira, bame hartzen duten sinestun-kopuruaren aldetik; ez
dago 1000 beherako biztanle biltzen duen parrokiarik eta, gaur egun, bere pas
toral-eremuan 14000 biztanle baino gehiago biltzen duena ere bada. Egoera
hori bestelakoa da, nabarmenki, Irufieko inguru urrunean barreiatua dauden he
rri txikietako parrokietan, ezen bakar batzuk iristen baitira 500 biztanleko jo
mugara.

Zonalde pastorala sei artzapezbarrutietan bereizten da: Irufiea-Egues eki
aldean, Irufiea-Elo hegoaldean, Irufiea-ZizUf hego-mendebaldean, Irufiea-Ba
rafiain hiriaren mendebaldean, Irufiea-Berriozar ipar-mendebaldean eta Irufiea
Zubiri iparraldean. Esan bezala Irufiea eta Irufierriaz gain, inguruko ibar batzuk
bame hartzen ditu.

Errealitate diferenteak kontuan hartu behar dira azterketa egitean. Horre
gatik Irufieko zonalde pastoraleko datuak ematean, hasteko, Irufiea eta Irufie
rriko biziguneak hartu dira kontuan. Gero, bigarren momentu batean, urrune
ko udalerri batzuen datuak aztertzen dira. Gutxi batzuena bakarrik: Anue,
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Lantz eta Esteribar, izan ere, horietan bakarrik atzeman daiteke euskararen pre
sentzia xumeren bat jarduera pastoralean. Horiek dira, gainera, Nafarroako
Euskararen Iegeak eremu euskaldunean kokatzen dituena.

2.2. Irmieko artzapezbarrutien deskribapena:

Zonalde honetako egoera ikertzean Irufieko parrokia guztiak eta 1000 biz
tanle baino gehiago dituzten Irufierrikoak aztertu dira. Horrela deskribatu dai
teke artzapezbarruti bakoitzak bere bamean hartzen dituen udalerri eta pa
rrokiak:

Iruiiea-Egues artzapezbarrutia:

Ekialdean kokatua dago eta honako auzo eta eskualde hauek hartzen di
tu bame:

- Irufieko AIde Zaharra, Bigarren Zabalgunea eta Mendillorri.

- Eguesibarra, Olatzibarra eta Aranguren ibarreko aIde bat.

- Gure ikerketan kontuan hartutako parrokiak: lruiieko Done Agus-
tin, San Lorentzo, San Nikolas, San Zernin, San Migel, San Frantzisko
Xabierkoa, Kristo Errege eta Gure Aita (Mendillorri).

Iruiiea-Elo artzapezbarrutia:

Hegoaldean kokatua dago eta honako auzo eta eskualde hauek hartzen di
tu bame:

- Irufieko Arrosadia.

- Beriain, Elortzibar, EIo, Ibargoiti eta Aranguren ibarreko aIde bat.

- Gure ikerketan kontuan hartutako parrokiak: Iruiieko San Henrike,
San Fermin, Ugandako MartiJ'i Santuak, Arangurengo Mutiloagoiti eta
Mutiloabeiti, Beriain, Potasas eta Elortzibarko Noain.

Iruiiea-Zubiri artzapezbarrutia:

Iparraldean kokatua dago eta honako auzo eta eskualde hauek hartzen di
tu bame:

- Irufieko Txantrea.

- Burlata, Atarrabia, Uharte, Ezkabarte, Olaibar, Odieta, Lantz, Anue eta
Esteribar.



742 EUSKERA - XLVIII, 2003, 2

- Gure ikerketan kontuan hartutako parrokiak: Irufieko Done Kris
tobal, San Jose, Santa Teresa eta Done Jakue; Burlatako San Joan Ba
taiatzailea eta Done Bladi, Atarrabiako San Andres eta Uharteko San
Joan Ebanjelaria.

• Anue, Lantz eta Esteribarko parrokiak bigarren atalean aztertzen di
ra.

• Txantreako San Jose parrokiak ez du ikerketan parte hartu.

Irufiea-Berriozar artzapezbarrutia:

Ipar-mendebaldean kokatua dago eta honako auzo eta eskualde hauek har
tzen ditu bame:

- lrufieko Arrotxapea eta Sanduzelai.

- Berriozar, Antsoain, Gofiibar, Olloibar, Itza Zendea, Xulapain, Berrio-
beiti, Atetz ibarreko tarte bat, Orkoien, Oltza Zendea eta Etxauri iba
rra.

- Gure ikerketan kontuan hartutako parrokiak: lrufieko Done Salba
tore, Karmelgo Andre Maria, Ibaiko Andre Maria, Done Jurgi eta San
Pedro; Berriozarko Done Eztebe, Antsoaingo San Kosme eta San Da
mian eta Orkoiengo San Jose Langilea.

• Antsoaingo San Kosme eta San Damian eta lrufieko San Pedro pa
rrokiek ez dute parte hartu gure ikerketan.

Irufiea-Barafiain artzapezbarrutia:

Mendebaldean kokatua dago eta honako auzo eta eskualde hauek hartzen
ditu bame:

- lrufieko Donibane, Ermitagaina, Mendebaldea eta Etxabakoitz.

- Barafiain.

- Gure ikerketan kontuan hartutako parrokiak: Irufieko Pilarreko An
dre Maria, Andre Mariaren Zeruratzea, Done Bizente Paulekoa, San
Alberto, Baratzeko Andre Maria, Corpus Christi, Ermitagainako Andre
Maria eta Familia Santua; eta Barafiaingo Done Paulo eta Andre
Maria.

Irufiea-Zizur artzapezbarrutia:

Hego-Mendebaldean kokatua dago eta honako auzo eta eskualde hauek
hartzen ditu bame:

- lrufieko Iturrama.
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- Zizur Nagusia, Zizur Zendea, Zabaltza.

- Gure ikerketan kontuan hartutako parrokiak: Irufieko Jesusen Bi-
hotza, Bakearen Andre Maria, San Frantzisko Asiskoa, San Joan Bos
ko, San Raimundo Fiterokoa, Sta. Bizenta Bikufia, Zizur Nagusiko Do
niantzuko Itxaropenaren Andre Maria .

• Jesusen Bihotzaren parrokiak ez du gure ikerketan parte hartu.

Esan bezaia Irufiea Zonaideko datuak azaltzean bi aIde bereiziko ditugu:

1.-Irufieko eta Irufierriko 1000 biztanietik goitiko parrokiek euskararen
erabileraz duten jarduera aztertzen duena;

2.-Anue, Esteribar eta Lantz udalerrietako parrokietan eramaten dena.

2.3. Euskararen erabilera Irufiea Zonaldeko 1000 biztanletik goitiko
parrokietan:

Lehen aipatu dira atal honetan parte hartu beharko luketen parrokien ize
nak, berrogeita bederatzi guztira, baina horietatik lauk ez dute datu biltzeari
erantzuteko borondaterik erakutsi; beraz kanpo geratu dira. Horrez gero iker
ketan parte hartu duten berrogeita Iau parrokietako datuak erabiltzen dira. Az
pimarratu beharreko datua da hori, zeren eta hemen eskaintzen diren kopuru
eta portzentaiak berrogeita lau parrokietan oinarritzen dira, ez parroki multzo
osoa osatzen duten berrogeita bederatzietan.

Egoeraren bem emateko, ikerketaren ardatz gisa hartutako bost aldagai
en emaitzak eskaintzen dira:

- euskararen erabilera igande eta jaiegunetako mezetan;

- euskararen erabilera beste sakramentu eta elizkizunak ospatzean: ba
taioak, Iehen jaunartzeak, sendotzak, hileta-ehorzketak eta aitortzak;

- euskararen erabilera katekesian;

- euskararen erabilera parroki kudeatzean

- euskararen erabilera parrokiako komunikabideetan.

2.3.1. Euskararen erabilera igande eta jaiegunetako mezaren ospakizunetan:

Kopuru eta portzentaiak Irufiea eta Irufierriko parrokietan ospatzen diren
meza-zenbakia kontuan hartuz:
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Euskaraz
Gaztelaniaz
Elebiz

GUZTlRA

Kopurua

6
209

3

218
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Portzentaia

%3
%96

%1

%100

Mezen hizkuntza Iruiiean

%1 %3

%96

IIliI euskaraz • gaztelaniaz 0 elebiz

• Agerikoa denez, ikerketak ez digu ematen meza horietan parte hartzen
duten sinestun-kopuruaren berri, ez zen hori gure helburua, hala ere
1998an Elizbarrutiak egin zuen mezetako partehartze-kopuruari buruz
ko neurketak adierazten du Irufieko zonalde pastoralean mezara joaten
diren lagunen portzentaia populazio osoaren %29,9koa dela.

• Koadroa egitean, parrokietako mezak bakarrik zenbatu dira; kanpoan
gelditu dira erlijiosoen komentu eta elizetan ospatzen direnak bi kasu
izan ezik: jesuitak eta Aide Zaharreko klaretiarrak (korazonista izenez
ezagutuak), horiek beren elizetan meza euskaraz ospatzen dutelako. Ka
su horietan euskarazko meza euren eremuko parrokiaren meza kopuru
ari gehitu zaio, Kristo Erregeri eta Done Agustini, alegia.

• Meza euskaraz ospatzen duten parrokiak: Irufieko Corpus Christi, San
Frantzisko Asiskoa, Kristo Errege (jesuitak) eta Done Agustin (klareti
arrak); Burlatako Done Bladi eta Barafiaingo Andre Maria.

• Jesuitetan ospatzen den meza egunero egiten da; hori da Irufieko zo
naldean dagoen asteguneko euskarazko meza bakarra.
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• Meza astero elebiz ospatzen duten parrokiak dira: Andre Mariaren Ze
ruratzea, Berriozarko Done Eztebe eta San Fermin.

• Andre Mariaren Zeruratzean eta Berriozarko Done Ezteben meza eus
karaz ospatzen da hilean behin.

• Ikerketaren datuak nahiko esanguratsuak dira: euskarazko eta elebizko
mezek kopuru osoaren %4a osatzen dute; gainera, parrokia ez diren ko
mentu eta erlijiosoen elizetan ospatzen diren mezen zenbakia kontuan
hartuko bagenu portzentaia zertxobait jaitsiko litzateke oraindik.

Bestaldetik, elebiz ospatzen diren 3 mezak nahiko era diferentean plan
teatuak daude eta kontuan hartu behar da, betiere, hiru kasuetan apezek ez du
tela euskara menperatzen:

• Donibane auzoko Andre Mariaren Zeruratzearen parrokian elebizko
meza euskarazko katekesian parte hartzen duten haur eta gurasoei be
gira pentsatua dago gehienbat. Kantu guztiak euskaraz egiten dira, oha
rrak katekistek egiten dituzte euskaraz eta gaztelaniaz, irakurgaiak bi
hizkuntzez, homilia erdaraz baina bukaeran katekesi-arduradunak eus
karazko laburpen bat ematen du, eukaristi otoitza gaztelaniaz gehien
bat, eta bukaerako oharrak euskaraz.

• Berriozarko Done Ezteben, elebizko meza propio bat ospatzen dela
esan baino, seinalatu behar da igandetako meza gehienetan ohikoa de
la euskarazko kantuak tartekatu eta oharrak eta eskariak elebiz egitea.

• Arrosadiako San Fermin parrokian, igandeko meza batean, euskarazko
kantuak tartekatu besterik ez da egiten. Elebizko mezatzat hartzea ge
hiegizkoa da beharbada.

2.3.2. Euskararen erabilera beste sakramentu eta elizkizunen ospakizunetan:

Eukaristiaz landa, Irufieko zonaldeko aztertutako berrogeita bost parroki
etan ospatzen diren gainerako sakramentuak horrela sailka daitezke hizkuntzen
erabileraren arabera. Aldez aurretik esan behar da, kasu honetan, oinarrizkotzat
hartutako datua ez dela sakramentu bakoitzeko ospakizun-kopurua baizik eta
sakramentu hori hizkuntza bakoitzean ospatzen duten parrokia-kopuruarena:

Euskaraz Gaztelaniaz Elebiz

Bataioak 1 %2 36 %82 7 %16
Lehen Jaunartzeak 1 %2 24 %56 18 %42
Sendotzak 0 0 36 %88 5 %12
Hileta elizkizunak 0 0 27 %61 17 %39
Aitortzak 0 0 35 %83 7 %17
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Sakramentuen ospakizunetan erabiltzen den hizkuntzaren koadro konpa
ratua:

Sakramentuen ospakizunak Irui'iea eta Irui'ierrian

%

100
80
60
40
20
o

III euskaraz _ gaztelaniaz 0 elebiz

• Sakramentuak gaztelaniaz ospatzen dira nagusiki lrufiean; euskara hu
tsezko proportzioak testigantzazkoak dira. Parrokia batek bakarrik
ospatzenditu, horrela eskatzen diotelarik, bataioak eta lehen jaunar
tzeak euskara hutsez; gainerakoek elebizko ospakizunak hobesten di
tuzte.

• Elebiz ospatzen direnetan portzentaia dezente igotzen da sakramentu
hauetan, igandeko eukaristien datuekin konparatua. Kontuan hartu be
har da sakramentu hauek ez direla astero ospatzen, batzuk urtean behin
bakarrik eta bestetzuk noiz edo noiz. Bestalde kopuru altua dirudi, ka
su honetan parrokien zenbakia hartu baita oinarri eta ez ospakizunen
kopurua, mezen kasuan egin dugun bezala.

• Elebiz gehien ospatzen diren elizkizunak lehen jaunartzeak eta hiletak
dira; bi portzentaiak %40 inguru daude. Neurri txikiagoan, %20ra hur
biltzen baina iritsi gabe, bataioak eta aitortzak daude eta sendotzak di
ra elebiz gutxien ospatzen diren sakramentuak.

• Oro har, iduri du lrufieko parrokietan zabalduta dagoela sakramentuak
elebiz ospatzeko aukera eskaintzeko joera, parrokoek sinestun euskal
dunak atzematen dituztelarik.
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2.3.3. Euskararen erabilera katekesian:
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Katekesia da euskararen erabilpena hobeki garatua dagoen pastoral-arloa;
izan ere Irufieko eta Irufierriko euskaldunen portzentaia handi bat haur eta gaz
tetxoena da. Alor pastoral honek, gainera, antolaketari begira tradizio handia
izan du betidanik gure elizbarrutietan. Adin horietan ematen den katekesia le
hen jaunartzekoa da eta, neurri txikiago batean, sendotzakoa. Bada salbuespen
bat, heldu eta gurasoen katekesian euskara erabiltzen duen parrokia bat, Ba
rafiaingo Andre Maria, baina kasu bakarra da Irufiea eta Irufierri osoan.

Bestalde, seinalatu behar da ez dagoela katekesia euskaraz bakarrik ema
ten duen parrokiarik. Katekesia gaztelaniaz eman ala bi hizkuntzen artean au
keratzeko posibilitatea eskaintzen da.

Irufiea eta Irufierri osoan katekesia gaztelaniazko ala bi hizkuntzezkoen
artean aukeratzeko posibilitatea eskaintzen duten parrokien kopuru eta por
tzentaiari buruzko koadroa:

Gaztelaniaz
Elebiz

Kopurua

29
16

Portzentaia

%66
%34

Katekesiaren hizkuntza lrunea eta
lrunerrian

IIIB elebiz • gaztelaniaz

• Parroki kopuruari dagokionez, euskara katekesian erabiltzen duten pa
rrokiak herena baino gehiago dira. Rala ere euskarazko katekesia ez da,
oro har, katekesi maila guztietan eskaintzen.
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- Datuak artzapezbarrutika:

• Iruiiea-Egues:
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Kopurua Gaztelaniaz Bi hizkuntzez

Lehen Jaunartzea 8 6 %75 2 %25

- Euskaraz ematen duten parrokiak Kristo Errege eta Mendillorriko Gu
re Aita parrokiak dira. Bi kasuetan haurren katekesia bakarrik.

• Iruiiea-Elo:

Lehen Jaunartzea

Kopurua

6

Gaztelaniaz

5 %83

Bi hizkuntzez

%17

- Katekesia eskaintzen duen parrokia San Fermin da, haurren mailetan ba
karrik eta, katekista euskaldunen faltagatik, urte batzuk eman gabe utzi da.

• lruiiea-Zubiri:

Kopurua Gaztelaniaz Bi hizkuntzez

Lehen Jaunartzea
Sendotza

7
7

3 %43
5 %71

4
2

%57
%29

- Jaunartzeko katekesia euskaraz eskaintzen duten parrokiak Done Kris
tobal, Done Jakue, Burlatako Done Bladi eta Atarrabiko San Andres di
ra. Azken biek Sendotzakoa ere bai.

• Iruiiea-Berriozar:

Kopurua Gaztelaniaz Bi hizkuntzez

Lehen Jaunartzea
Sendotza

6
6

3 %50
5 %83

3
1

%50
%17

- Jaunartzeko katekesia euskaraz eskaintzen duten parrokiak Berriozarko
Done Eztebe, Ibaiko Andre Maria eta Done Jurgi; azkenekoak euska-
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razko katekesia eskaintzeari utzi dio urte batzuez katekista euskaldunen
faltagatik.

• Iruiiea-Baraiiain:

Kopurua Gaztelaniaz Hi bizkuntzez

Leben Jaunartzea
Sendotza
Jaunar. Gurasoak
Sendo. Gurasoak

10
10
9
9

7 %70
9 %90
8 %89
8 %89

3
1
I
I

%30
%10
%11
%11

- Lehen Jaunartzeko katekesia euskaraz eskaintzen da Andre Mariaren Ze
ruratze, Corpus Christi eta Baranaingo Andre Maria parrokietan; azken ho
rretan Sendotzakoa eta Iehen Jaunartze zein Sendotzako gurasoena ere bai.

• lruiiea-Zizur:

Kopurua Gaztelaniaz Hi bizkuntzez

Leben Jaunartzea 6 3 %50 3 %50

- Jaunartzeko katekesia euskaraz eskaintzen da San Frantzisko Asisko,
San Raimundo Fiteroko eta Zizur Nagusiko Doniantzuko Itxaropenaren
Andre Maria parrokietan.

• Koadro konparatua artzapezbarrutika:

%

100

80

60

40

20

o

Elebizko katekesiaren eskaintza lrui'ierrian,
artzapezbarrutien arabera

Iruiiea· Iruiiea·elo iruiiea· Iruiiea· Iruiiea· iruiiea·
egues zublri berriozar baraiiain zizur

I!Jjaunartzea.sendotza
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o Koadroak agertzen duenez euskarazko katekesia artzapezbarruti guzti
etan ezarria dago. Proportzioa ez da berdina ordea; Zubirik, Berrioza
rrek, Barafiainek eta Zizurrek portzentaia altuagoak lortzen dituzte Egu
esek eta Elok baino. Gainera Eloko artzapezbarrutiaren kasuan urte
batzuk deus eskaini gabe egon da.

o Euskarazko katekesia haurren kontua da Irufiean; Sendotza edo gazte
katekesia lau parrokietan bakarrik ematen da eta helduena parrokia ba
kar batean.

2.3.4. Parrokiaren kudeatzea:

Alor hori ikertzeko hiru aldagai hartu dira kontuan: parrokia-liburuen hiz
kuntza, parroki zigiluarena eta parrokiako orri eta gutunazaletan erabiltzen den
idazpuru edo menbreteena.

Parroki liburuak:

Gaztelaniaz Elebiz

Bataio-liburuak
Sendotza-liburuak
Ezkontza-liburuak
Rilen liburuak

40
39
39
40

%93
%93
%93
%95

3
3
3
2

%7
%7
%7
%5

% Sakramentu Iiburuen hizkuntza Iruiiea eta Iruiierrian

100

80

60

40

20
o

bataio-Iiburuak sendotza
Iiburuak

ezkontz
Iiburuak

hUen Iiburuak

I_ gaztelaniak c elebiz I
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Parroki zigiIua:

Kopurua Portzentaia

Euskaraz 1 %2
Gaztelaniaz 42 %95
Elebiz 2 %3

GUZTIRA 45 %100

Parroki zigiluen hizkuntza lruiiea eta
lruiierrian
%3 %2

%95

Iiil euskaraz • gazteianiaz 0 elebiz

Parroki tinbreak, orri eta gutunazalen idazpuruak:

Kopurua Portzentaia

Euskaraz 0 0
Gaztelaniaz 39 %91
E1ebiz 4 %9

GUZTIRA 43 %100
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• Parroki Iiburuen kudeatzeak, baita zigilu eta tinbreen erabilerak ere,
erakusten dute Ian hori gaztelaniaz egiten dela ia bakarrik Irufieko zo
naldean. Euskara idazpuruetan erabiltzen da gehien, horiek elebiz dau
delarik, eta %1Oera iristen ez den portzentaian.
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2.3.5. Parrokiako eliz-komunikabideak:
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kopurua gaztelaniaz elebiz

Parroki orria
Parroki aldizkaria

35
13

%78
%22

31 %89
10 %77

4 %11
3 %23

Parroki orrien hizkuntza Irune eta lrunerrian

%89

.. gaztelaniaz 0 elebiz

Irufie eta Irufierriko parrokia gehienek komunikabide propioren bat
erabiltzen dute eta horietatik % 11 ak euskara erabiltzen du, neurriren
batean.

2.4. Euskararen erabilera Lantz, Esteribar eta Anue udalerriko parro
kietan:

Lantz, Esteribar eta Anue, geografikoki, Nafarroako ipar-ekialdean dau
de kokatuak, Baztan eta Erroibarraren artean. Eliz-egiturari dagokionez Iru
fiea-Zubiri artzapezbarrutian daude sartuak baina, euren ezaugarri pastoralen
gatik, ezer gutxi dute ikusterik Irufiean eta bere inguruan dauden parrokia
handiekin alderatuak. Administratiboki Nafarroako Euskararen Legeak eremu
euskaldunean kokatzen ditu; horregatik pentsatu dugu komeni zela ikuspegi
pastoraletik ere euskarak bertan duen presentzia neurtzea.
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Uda1errien deskribapena:

- Lantz: herri bakarra da; 1996ko neurketaren arabera 122 bizilagun di
tu, horietatik 35, %29a, euskaldun edo ia euskaldunak dira. Mezara jo
aten direnen kopurua %31 ,3a da.

Aztertzen ari garen bost aldagaiei dagokienez emaitzak honako hauek
dira:

• Igande eta jaiegunetako mezak: bi meza egiten dira, biak gaztela
niaz, euskarazko hainbat kantu tartekatuz.

• Beste sakramentu eta elizkizunak: denak gaztelaniaz.

• Parrokiaren kudeatzea: dena gaztelaniaz.

• Katekesirik ez dago.

• Eliz-komunikabiderik ez dago.

- Anue: Aritzu, Burutain, Egozkue, Etsain, Etulain, Leazkue eta Olague
herriez osatua. Herri horietako parrokia guztiek erantzun diote gure in
kestari. 1996ko neurketaren arabera 441 lagun ditu, horietatik 172,
%39a, euskaldun edo ia euskaldunak dira. Mezara joaten direnen ko
purua %31,3a da.

Aztertzen ari garen bost aldagaiei dagokienez emaitzak honako hauek
dira:

• Meza guztiak gaztelaniaz ospatzen dira kantuak izan ezik, horiek ele
biz egiten baitira.

• Beste sakramentu eta elizkizunak: denak gaztelaniaz.

• Parrokiaren kudeatzea: dena gaztelaniaz.

• Katekesirik ez dago.

• Eliz-komunikabiderik ez dago.

- Esteribar: Agorreta, Antxoriz, Akerreta, Errea, Ezkirotz, Eugi, Gen
dulain, Idoi, Ilarratz, Inbuluzketa, Iragi, Irotz, Larrasoafia, Leranotz,
Olloki, Osteritz, Saigots, Sarasibar, Setoain, Urdaitz, Urtasun, Use
txi, Zabaldika, Zubiri eta Zuriain herriez osatua. Herri txikiak dira,
denak 100 bizilagunetik behera Zubiri izan ezik. 1996ko neurketaren
arabera, guztira 1452 biztanle ditu, horietatikl81, %12a, euskaldu
nak edo ia euskaldunak. Mezara joaten direnen kopurua %28,3a
da. Gaur egun parrokia guztiak Zubiriko Parroki Unitatean bilduak
daude.
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Aztertzen ari garen bost aldagaiei dagokienez emaitzak honako hauek
dira:

• Igande eta jaiegunetako mezak: guztiak gaztelaniaz egiten dira. Zu
birin kantuak elebiz egiten dira eta gainerakoetan gaztelania hutsez.
Beste meza-atalak gaztelaniaz.

• Beste sakramentu eta eIizkizunak: dena gaztelaniaz.

• Parrokiaren kudeatzea: dena gaztelaniaz.

• Katekesia: ematen den parrokia gutxietan gaztelania hutsez ematen
da.

• EIiz-komunikabideak: ez dago.

2.5. lruneko bikaritzaren egoerari buruzko ondorio batzuk:

• Euskarak presentzia du lruneko artzapezbarruti guztietan, baina ez neu
rri berean, diferentzia nabarmenak daude horien artean. Ildo horretan,
lrufiea-Barafiain eta lrufiea-Zubiri dira, oro har, euskara gehien erabil
tzen duten artzapezbarrutiak; lrufiea-Egues, lrufiea-Zizur eta lrufiea-Be
rriozar neurri txikiagoan erabiltzen dute eta lrufiea-Elo artzapezbarruti
an euskarak ia ez du presentziarik, parrokia bakar batera mugatzen da;
bertan, noiz edo noiz, euskarazko kantu batzuk mezetan eta urte batzu
etan Iehen jaunartzeko katekesia euskaraz eman da.

• Sakramentu eta eIizkizun bereziak elebiz ospatzeko aukera zabalagoa
da. Kontuan hartu behar dugu bataioak, Iehen jaunartzeak, hiIeta-eIiz
kizunak... ez direla usu astero ospatzen, urtean behineko edo noizean
behinekoak izaten dira. Oro har, lrufieko parrokia gehienetan ez dago
elebitasuna onartzeko arazo handirik ospakizunetan inplikatuak daude
nak euskaldunak badira eta horrela eskatzen badute. Azpimarratu behar
da kasu honetan, igandeetako mezen kasuan bezaIa, ospakizun elebidu
naren ideia ez dela berbera parrokia eta erretore guztientzat eta euska
raz egiten diren atal edo tarteak asko aldatzen dira parrokien arabera.

• Katekesia da euskararen aldetik hobeki antolatua dagoen eskaintza pas
torala. Hamasei parrokietan eskaintzen da, hau da, parrokien herenean
baino gehiago. Katekesia euskaraz ematen da kristau-sarbiderako sa
kramentuetan bereziki: Iehen jaunartzea eta sendotza (bataioan kateke
sia gurasoei zuzendua baitago) baina, batez ere, Iehen jaunartzean. Ho
rrek esan nahi du lrufiean eskaintzen den euskarazko katekesia haurrei
zuzendua dagoela gehienbat eta, neurri txikiagoan, gazteei. Helduen
mundua kanpo geratzen da erabat. Artzapezbarrutiei begira lrufiea-Zu-
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biri, Irufiea-Berriozar eta Irufiea-Barafiain dira, euskarazko katekesiaren
arloan, eskaintza gehien egiten dutenak.

• Parrokiaren kudeatzeari dagokionez euskararen presentzia hagitz murri
tza da; esan daiteke euskara ez dela parroki kudeatzerako erabiltzen den
hizkuntza.

• Parrokiek banatzen dituzten orrietan euskarak presentzia eskasa du Iru
fieko Zonaldean, lau parrokiek bakarrik sartzen dute testuren bat eus
karaz eta arrunt proportzio txikian.

• Lantz, Anue eta Esteribarko udalerrietan euskarak oso presentzia mu
rritza du, pastoral bizitzari dagokionez. Kontuan hartu behar da parro
kia txikiak direla eta, bai katekesia, bai mezatik aparteko sakramentu
eta elizkizunak, eskasak izaten direla. Euskararen presentzia parroki ba
tzuek mezetan sartzen dituzten kantu batzuetara mugatzen da. Eskual
de horietan %25 inguruko euskaldun-kopurua dagoela kontuan hartuz,
ekimen horiek urri geratzen dira.

3. EUSKARAREN ERABILERA PIRINIO-IBARRETAN:

Nafarroako Elizbarrutietan bereizten diren bost zonalde pastoraletako
handiena "Pirinio-Erdialdea" izenekoa da. Tafalla litzateke hiri nagusia eta bar
ne hartzen ditu Pirinioetatik Erribera arteko mugetara sartzen den lurralde
zabala.
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3.1. Kokapen geografiko eta eklesiala:
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Pirinio-ibarrek euskararen galera sekulakoa pairatu dute azken mendean
zehar eta XIX. mendera arte tradizio handia zuten Erronkariera eta Zaraitzu
era bezalako euskalkiak desagertuak edo desagertzear daude gaur egun. Nafa
rroako Euskararen Legeak, hala ere, ez ditu Erronkari eta Zaraitzu ibarrak ere
mu euskaldunaren barrenean kokatu, Mistoa deitutakoan baizik; eta Erroibar,
Luzaide, Orreaga, Auritz eta Aezkoako udalerriak Eremu Euskaldunean.

Pirinio-Erdialdeko zonaldea hain zabala izanik, bertan daude kokatuak,
Zangoza, Agoitz, Irunberri, Erriberri eta Tafalla bezalako hiri handiak, baina
horiek hurrengo kapituluan, "Euskararen erabilera beste errealitate pastorale
tan" izenekoan, aztertzen dira.

• Segituan aurkezten dugun ikerketak honako udalerri hauek bame har
tzen ditu: Erronkariko Izaba, Garde, Burgi, Erronkari, Urzainki, Bidan
koze eta Uztarroze;

• Zaraitzuko Otsagi, Itzaltzu, Ezkaroze, Espartza, Orontze, Eiaurrieta,
Galoze, Sartze eta Gortza;

• Aezkoako Aribe, Garaioa, Hiriberri, Abaurregaina, Abaurrepea, Orbai
tzeta, Orbara, Aria eta Garralda;

• Orreaga aldeko Luzaide, Orreaga eta Auritz;

• eta Erroibarko Orondritz, Aintzioa, Esnotz, Mezkiritz, Bizkarreta, Au
ritzberri, Zilbeti, Erro, Lintzoain, Loitzu eta Ardaitz.

Nafarroako ipar-ekialdean kokaturiko hogeita hemeretzi herri osotara.
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Eremu geografiko handi bat da, baina biztanleria gutxi eta oso barreiatu
takoa. Ez dago 1000 pertsonetik goitiko herririk eta bik bakarrik, Otsagik eta
Izabak, 500 biztanleak gainditzen dituzte justu-justu.

Eliz-izaerari dagokionez, nabaritu behar da eremu honetan mezara joaten
direnen portzentaia %40 ingurukoa dela. Parroki Unitate aipagarri batzuk egon
arren, alderdi honetako eliz-egiturak beste eremutako baino baliabide gutxia
go du; biztanleria adin zaharrekoa da gehienbat, eta horrek eragiten du kate
kesi eta kristau-sarbiderako sakramentu gutxi erabiltzea. Euskararen erabile
rak, ikusiko denez, ez du beste lurraldeen maila bera.

Orain aurkezten dugun ikerketak aipatutako udalerrietan dauden hogeita
hemeretzi parrokiak bame hartzen ditu. Horietatik hogeita hamaikak ihardetsi
diote inkestari. Kanpoan geratu dira Zaraitzuko parrokia gehienak (sei), Aez
koako bat (Garralda) eta Erroibarreko bat (Loitzu). Erronkari eta Orreaga al
deko guztiek erantzun diote. Dena den, ikusiko denez, praktika pastorala na
hiko berdintsua da toki gehienetan, horregatik zortzi parrokia horien hutsuneak
ez ditu aipatzen diren joera orokorrak sobera aldarazten.

Egoeraren berri emateko, ikerketaren ardatz gisa hartutako bost aldagai
hauen emaitzak eskaintzen dira:

- euskararen erabilera igande eta jaiegunetako mezetan;

- euskararen erabilera beste sakramentu eta elizkizunak ospatzean: ba-
taioak, lehen jaunartzeak, sendotzak, hileta-ehorzketak eta aitortzak;

- euskararen erabilera katekesian;

- euskararen erabilera parroki kudeatzean;

- euskararen erabilera parrokiako komunikabideetan.

3.2. Euskararen erabilera igande eta jaiegunetako mezetako ospakizu
netan:

gaztelaniaz Elebiz

erronkari 7 %100 0 0
zaraitzu 3 %100 0 0
aezkoa 8 %100 0 0
orreaga aldea 1 %33 2 %67
erro 10 %100 0 0

• Ez dago euskara hutsezko mezak ospatzen dituen parrokiarik. Meza ge
hienak gaztelaniaz ospatzen dira eta Luzaiden ospatzen diren biak ba
karrik egiten dira elebiz.
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• Dena den esan behar da, kasu honetan meza bat elebizkotzat hartzeko
gutxienez mezaren bi atal euskaraz egitea eskatzen dela. Horregatik ele
bizko kantuak bakarrik tartekatzen dituzten parrokiak kanpoan geratu
dira.

• Zenbaki absolutuetan, ospatzen diren meza guztien artetik 2, %6a, ba
karrik egiten dira elebiz.

Mezen atalei dagokienez aipatu behar da meza askotan kantuak elebiz
egiten direla, horrela gertatzen da hamazazpi parrokietan. Beste batean, Luzai
den, kantu guztiak euskaraz egiten dira. Erronkariko zazpiak, Aezkoako Orba
ra eta Aria eta Erroibarko Bizkarreta, Orondritz, Aintzioa eta Esnotz dira eus
karazko kanturik erabiltzen ez duten parrokiak.

Gainerako meza-atalak gaztelania hutsez egiten dira parrokia guztietan,
Luzaiden izan ezik.

3.3. Euskararen erabilera gainerako sakramentu eta elizkizunen ospaki
zunetan:

- Bataioak: elebiz egiten dira Luzaiden bakarrik.

- Lehen Jaunartzeak: elebiz egiten dira Orbaitzetan, Arian eta Auritzen
eta euskara hutsez Luzaiden.

- Sendotzak: elebiz egiten dira Orbaitzetan, Auritzen eta Luzaiden.

- Hileta-elizkizunak: elebiz egiten dira Orbaitzetan, Arian eta Auritzen
eta euskara hutsez Luzaiden.

- Aitortzak: konfesatzeko bi hizkuntzak erabiltzen dituzten parrokia ba
karrak dira Luzaide eta Orreaga.

• Orbaitzeta, Aria (Aezkoa), Luzaide, Auritz eta Orreaga dira sakra
mentu eta beste ospakizunetan euskara erabili ohi diren parrokiak.

3.4. Euskararen erabilera katekesian:

Luzaide da euskara katekesian erabiltzen duen parrokia bakarra. Horrela
egiten du lehen Jaunartzeko, Sendotzako eta Bataioko katekesian.
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3.5. Euskararen erabilera parroki kudeatzean:
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Parroki liburuak elebiz eramaten dira Luzaiden bakarrik. Parroki zigilu
eta orrien idazpuruak gaztelaniaz daude parrokia guztietan.

3.6. Euskararen erabilera eliz-komunikabideetan:

Oso gutxi dira parroki orri edo aldizkaririk ateratzen duten parrokiak eta
horiek guztiek gaztelania hutsez egiten dute.

3.7. Pirinio-ibarrak zonaldeko egoerari buruzko ondorio batzuk:

• Pirinio-ibarretako parrokietan igande eta jaiegunetan usu egiten diren
ospakizunetan euskararen erabilera parrokia batzuetan tartekatzen diren
kantuetara mugatzen da. Ez dago euskara hutsez ospatzen diren mezak
eta elebizko bi meza bakarrak Luzaiden egiten dira.

• Eskualdeko datuen arabera Erronkarin ez da euskara erabiltzen bizitza
pastoralaren ezein arlotan. Zaraitzun eta Erroibarran euskararen erabil
pena parrokia batzuek mezetan sartzen dituzten kantuetara mugatzen
da. Aezkoako eta Orreaga aldeko parrokia batzuetan euskara sakramen
tu batzuk ospatzean erabiltzen da eta Luzaiden haurren katekesian ere.

• Luzaide da euskarazko zerbitzuak usu eskaintzen dituen parrokia baka
rra: mezak, sakramentuak, katekesia eta parroki kudeatzean ahalegin
tzen baita.

4. EUSKARAREN ERABILERA NAFARROAKO BESTE ERREA
LITATE PASTORAL ESANGURATSUETAN:

Mendialde, Irufiea eta Pirinio-ibarrez gain, euskara Nafarroako beste le
kuetan ere agertzen da, nahiz eta proportzioak asko jaitsi. Gure txostena osa
tua izateko kontuan hartu behar ziren beste errealitateak; horregatik hainbat
parrokietara jo dugu datu eske. AIde batetik hiri nagusienetara: Tutera, Liza
rra, Tafalla eta Zangoza; bestetik, euskara euren Ian pastoralean nolabait era
biltzen dutenetara: Agoitz, Irunberri, Erriberri eta Oibar.
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4.1. Errealitate pastoral horien azalpena:

4.1.1. Tutera:
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Ez dute erantzunik igorri, beraz Tuteran ez dela euskararen erabilpen pas
toralik egiten ondorioztatu daiteke. Gauza bera esan daiteke Erriberako parro
kia guztiez.

4.1.2. Tafalla:

Euskararen erabilera pastorala lehen jaunartzera mugatzen da. Lehen
jaunartzeko ospakizunak elebiz egiten dira eta elebiz ere lehen jaunartzeko ka
tekesia.

4.1.3. Lizarra:

Lizarran hiru parrokia hartu behar dira kontuan: San Pedro, San Migel
eta San Joan Bataiatzailea. San Pedro eta San Migelen ez da deus egiten eus
karaz. San Joan Bataiatzaile parrokian bai, baina uko egin diote gure inkesta
erantzuteari.

4.1.4. Zangoza:

Zangozan ez da deus ere egiten euskaraz parrokiako bizitza pastoralean.
Rala ere egon badago ikastolaren gurasoen inguruan antolatutako lagun talde
bizi bat; horiek urtean zehar hainbat hitzaldi antolatzen dute eta urtean behin
euskarazko meza bat. Rala ere eragozpen handiak pairatu behar dituzte Ian ho
ri burutu ahal izateko.

4.1.5. Erriberri:

Erriberriko frantziskotarren komentuan euskarazko meza ospatzen da
abuztuko igande guztietan.

4.1.6. Oibar:

Mezetako kantuak euskaraz eta gaztelaniaz egiten dira.
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Jaunartzeak eta Sendotzak elebiz ospatzen dira.

Parroki liburu guztiak elebiz eramaten dira.

Katekesia gaztelaniaz egiten da.

4.1.7. Agoitz:

Igandeko meza batean euskarazko kantuak tartekatzen dira.

Bataioak euskaraz ospatzen dira gurasoek horrela eskatzen dutelarik.

Katekesia gaztelaniaz ematen da.

4.1.8. lrunberri:
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Lehen jaunartze eta sendotza ospakizunetan euskara tartekatzen da hain-
bat ataletan: oharretan, haur edo gazteen aurkezpenean, herriaren otoitzean...

Aitortzak: ikastolan dabiltzan haurrek euskaraz egiten dute.

Lehen Jaunartzeko katekesia gaztelaniaz eta euskaraz ematen da.

Orri eta gutunazalen idazpuruak elebiz daude.

Parrokiak banatzen duen orrian beti artikuluren bat agertzen da euskaraz.



III. EUSKARAREN ERABILERA ELIZBARRUTIETAKO
ERAKUNDE ETA ZERBITZUETAN

/ruiiea. 2003-/X-/9

Xabier Lasa

Gure parrokien egoera aztertu ondoren instituzio mailari begiratuko dio
gu oraingoan. Ez da izanen aurrekoa bezain Ian zehatza; egiten den euskara
ren erabileraren zerrendatze bat baizik. Beraz konparazioak eta gaztelaniare
kiko portzentaiak ez dira agertuko, jarduera eta ekimenen aipamen hutsa
baizik.

Rorretarako Eliz mailako organigrama hartu eta bertan bilduak dauden
zerbitzuetatik euskararen erabileraren bat egiten dutena aipatu eta, konkretuki
zer egiten duten azalduko dugu.

1. EUSKARA ERLIJIO·IRAKASKUNTZAN:

Nafarroan D eredua duten ikastetxe publiko guztietan erlijio-heziketa ar
loa eskaintzen da hautazko ikasgai bezala. Berdin gertatzen da gaztelaniazko
ereduetan. Irakasle horiek Nafarroako Gobemuak kontratatuak dira baina izen
datzea Irufieko Artzapezpikutegiak egiten du, bertan dagoen Hezkuntz Ordez
karitzaren bidez. Gaur egun Nafarroan irakaskuntza publikoan dauden 190 er
lijio irakasleetatik 47 euskaraz aritzen dira.

Ikastola batzuetan ere erlijio eskolak ematen dira: hala nola, Elizondo,
Zangoza, Bera eta Irufieko Paz Ziganda, San Fermin eta Jaso.

Erlijiosoen zentroak pribatuak dira eta horietan euskara ia ez du presen
tziarik. Bakar batzuek eskaintzen baitute A eredua.

2. EUSKARA BI UNIBERTSITATEETAKO JARDUNBIDEAN:

- Nafarroako Unibertsitate Publikoa:

NUPa Unibertsitate Publiko bat da eta, beraz, ez du inolako lotura insti
tuzionalik Eliza Katolikoarekin. Rala ere, badira, egon, NUPen eta Irufieko
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Artzapezpikutzaren arteko kolaborazio-akordio batzuk. Akordio horietan esa
ten da, aIde batetik, Nafarroako Unibertsitate Publikoak Erlijio-Zerbitzu bat
izanen duela unibertsitatean unibertsitari-komunitateari beharrezko diren zer
bitzu pastoralak eskaini ahal izateko; esaten da, halaber, erlijioa ikasgai edo
hezkuntza-arlo bezala eskainiko dela magisteritzako diplomaturetako espezia
litateetan.

Gaur egungo egoera:

Erlijio-Zerbitzuak ez du euskarazko zerbitzurik usu eskaintzen, ez egune
ro ematen den mezan, ezta burutzen dituen gainerako jarduera pastoraletan ere.
Bulegoaren errotuluak eta om eta gutunazalen tinbreak elebiz daude; gizarte
ekintza sekzioak (unibertsitari batzuek eramana eta Erlijio-Zerbitzuari erantsi
ta) euskararen erabilera kontuan hartzen du antolatzen dituen ekimenetan.

Alderdi akademikoari dagokionez erlijioarekin lotutako honako ikasgai
hauek eskaintzen dira NUPen:

- Erlijioaren Pedagogia / Pedagogfa de la Religion: euskarazko ikasleen
dako euskaraz eta gaztelaniazkoendako gaztelaniaz.

- Erlijioa / Religion: euskarazkoentzat euskaraz eta gaztelaniazkoentzat
gaztelaniaz.

- EI Hecho Religioso: gaztelaniaz bakarrik.

- Sfntesis de la Fe cristiana: gaztelaniaz bakarrik.

- Sentido religioso del hombre de hoy: gaztelaniaz bakarrik.

- Nafarroako Unibertsitatea:

Alar akademikoan:

- Euskara ikastaroak eskaintzen dira 1964. urtetik.

- Filologia Hispaniar ikasketen barrenean Euskal Hizkuntzazko bi irakas-
gai eskaintzen dira 1970. urtetik.

- Arlo berean, 1996tik aurrera, ikasgai batzuk euskaraz eskaintzen hasi
dira: Euskal Ikasketa eta Euskal Hizkuntza mintegiak, besteak beste.
Horiek hautapen librekoak dira eta, beraz, edozein lizentziatura ikasten
ari den ikasle orok hautatu dezake bere ikasketa-kurrikuluma osatzeko.

- 1994-95 ikasturtetik Nafarroako Unibertsitateak Euskal Ikasketetako
Diploma eskaintzen duo Berariazkoa da eta 45 kredituzko programaz
osatua dago. Hala ere eskolak gaztelaniaz ematen dira.

- 1999-2000 urtean kazetaritza-ikastaro bat ospatu zen euskaraz: «Euskal
kazetaritza: hiru ikuspegi» (Joseba Iriondo, Martxelo Otamendi eta Asi
er Aranguren).
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Kultur arloa:

- «Abarrots» taldeak euskal kultur astea antolatzen du urtero: hitzaldiak,
bertsolariak, narrazio eta olerki lehiaketak...

- Donostian dagoen Nafarroako Unibertsitateko Ingenieritza Eskolan
ikasle eta irakasle talde batek (Euskal Kultur Taldeak) euskara eta eus
kal kultura bultzatzen ditu: euskaraz argitaratzen den aldizkari bat egi
ten dute bi hilabetero. Han bertan «euskara zientifikoa» izeneko ikas
gaia ematen da euskaraz.

- Donostian dagoen Zuzendaritza idazkari ikasketarako zentroan hautaz
ko ikasgai batzuk euskaraz ematen dira: «Enpresarako euskara I eta II»,
«Administrazio Publikoa Euskal Autonomi Erkidegoan».

- 2001-2002 ikasturtetik Radio Universidad de Navarrak «Kultura lapi
ko» izeneko saioa eskaintzen du euskaraz.

- 2003ko apirilean, Historia Departamentuak 2. Narrazio historiko lehia
keta antolatu du Nafarroako batxilergoko ikasleentzat; gaztelaniaz eta
euskarazko modalitateak daude.

- Filosofia eta Letrazko Fakultateak olerki lehiaketa bat antolatzen du ur
tero unibertsitateko ikasle guztiei zuzendua. Lehiaketak gaztelaniaz eta
euskarazko modalitateak ditu.

3. EUSKARA NAFARROAKO OSPITALEETAKO ZERBITZU PASTO
RALETAN:

- Nafarroako Gobemuak ospitaleetako kaperau zerbitzu bat eskaintzen du
bere ospitaleetan. Artzapezpikutzak egiten ditu Ian horretarako apezen
izendapena eta horrela dago banatua:

• Bideko Andre Maria eta Nafarroako ospitaleetan lau kaperau dago. Ho
rietako bat euskalduna da. Kaperau hauek beren zerbitzuak eskaintzen
dizkiete eskatzen dituzten eri guztiei. Gaixoak euskaldunak direnean,
eta beraiek nahi izanez gero, kaperau euskaldunari jakinarazten zaie eta
bera da haiengana joaten dena.

• Tuterako ospitalean kaperau bat dago eta ez da euskalduna.

• Lizarrako ospitalean beste bat eta ez da euskalduna.

- Horri apezek euren herrietako gaixoei usu egiten dizkieten bisitak ge
hitu behar zaizkio.
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4. EUSKARA IRUNEKO SEMINARIOAN:

Irufieko Seminarioan Elizbarrutiak bi irakaskuntza-zentroak ditu:
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• CSET (Centro Superior de Estudios TeoI6gicos): apezgaiei zuzendua.
Bertan apez izateko prestatzen diren apezgaiek teologia ikasketak bu
rutzen dituzte, bost kurtsoz osaturiko karrera eginez. Bigarren kurtsoan
euskara ikasgaia ematen da ikasketa-programaren barrenean. Kurtso
osoan zehar astean bi orduz.

• Xabierko San Frantzisko Institutua: teologia ikasketak ematen ditu
laiko eta erlijiosoei zuzendua. Bertan ez da euskarazko klaserik ema
ten.

S. EUSKARA ARTZAPEZBARRUTIKO KURIAN:

Nafarroako Elizak, instituzio bezala, bere erakunde ofizialak ditu elizba
rrutietako antolakuntza kudeatzeko. Bulego gehienak Irufieko Artzapezpikute
gian biltzen dira. Euskarari dagokionez, modu laburrean, horrela aurkez dai
tezke:

• Euskal Pastoraltzaren Saila: 1991 an sortu zen Idazkaritza moduan eta
1994an Saila edo Departamentu izatera pasatu zen. Bere eginbeharra
da: «Elizbarrutiko Ordezkaritzek eta Idazkaritzek prestatu eta proposa
tutako egintza pastoralak euskallurralde eta taldeetan bultzatzea eta ko
ordinatzea». Beraz euskarazko zerbitzuak eskaintzeko erakunde nagu
sia da Elizbarrutian. Gaur egun Zuzendaria, Zuzendari-ordea eta
Idazkaria osatzen dute Ian taldea. Egiten dituen lanak horrela zerrenda
tu daiteke:

- Agiri eta idazki instituzional eta pastoralen itzulpena.

- Ordezkaritzek eta beste eliz-erakundeek prestatzen dituzten hainbat
Ian liturgiko eta pastoralen itzulpena.

- Euskaraz egiten diren egitasmo pastoralak koordinatzea.

- Euskarazko argitarapenak moldatzea.

- Elizaren komunikabideetan egiten diren euskarazko kolaborazioak
gainbegiratzea.

- Beste elizbarruti euskaldunekiko elkarlana koordinatzea.

- e.a.

- Bulegoa egunero irekia dago Irufieko Artzapezpikutegian.
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• Gotzain-ordezkaritzak:

Honako hauek dira:

- Apezen heziketa eta apez-bizitza: kartelak elebiz ateratzen ditu.

- Liturgia ordezkaritza: hainbat material eta argitarapen liturgikoak eus-
karaz prestatzen ditu.

- Katekesia: antolatzen dituen ekitaldietan euskarak presentzia du beti.
Euskarazko katekesiaren antolaketa EPSrekin batera egiten duo Publi
katzen dituen katekesirako materialak elebiz egiten dira beti.

- Hezkuntz Ordezkaritza: euskarazko erlijio irakasleak kontratatzen di
tu. Horien formazioa gaztelaniaz egiten da.

- Gazte, Unibertsitari eta Bokazio pastoraltzaren Ordezkaritza: ekitaldi
guztiak gaztelaniaz antolatzen ditu.

- Famili Pastoraltzaren Ordezkaritza: ateratzen dituen materialak eta
jardunaldi berezietarako kartelak eta zerbitzu liturgikoak elebiz egi
ten ditu.

- Sekular Apostolutzaren Ordezkaritza: gaztelaniaz egiten du Ian ge
hienbat.

- Misio Ordezkaritza: DOMUND eta beste jardunaldi berezietarako
materialak elebiz ateratzen ditu. Xabierraldietan material pastoralak
elebiz ateratzen da eta ospakizunetan euskarak presentziaren bat du
kantu edo eskakizunen bidez.

- Gizarte-Pastoraltzaren Ordezkaritza: lana gaztelaniaz egiten duo

- Ekumenismo Ordezkaritza: lana gaztelaniaz egiten duo

6. BESTE ELIZ-ERAKUNDEAK:

- Elizbarrutiko Caritas: herri euskaldunetan Caritasko taldeek euskaraz
eta gaztelaniaz Ian egiten dute. lrufiean lana gaztelaniaz egiten da, ha
la ere Caritasen izenean antolatzen diren ekimen eta pastoral-jardunal
dietan euskarak presentzia du eta material liturgiko eta pastorala elebiz
ateratzen da.

- Bidare eta COSPLAN zentroak: lana gaztelaniaz egiten da.

- Elizbarrutiko liburutegiak: euskarazko argitarapenen sekzioa dago.
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- Presbitergo- eta Pastoraltza-Kontseiluak: bilerak gaztelaniaz egiten
dira. Hasierako otoitzak elebiz egiten dira eta kontseilukideei igortzen
zaien deialdi eta infonnazio guztia elebiz egiten da.

7. ELIZBARRUTIKO KOMUNIKABIDEAK:

- Elizbarrutiko Aldizkari Ofiziala: Apezpikuak idazten dituen gutun
pastoralak, nahiz ez denak, gaztelaniaz eta euskaraz argitaratzen dira.
Nekrologikoetan, hildakoa euskalduna delarik, bi hizkuntzak erabiltzen
dira. Euskal Herriko Apezpikuek ateratzen duten gutun pastoral mardu
la bi hizkuntzez argitaratzen da.

- La Verdad: 24 orrialdeetatik bat euskaraz idazten da. Horretaz gain
Egia izeneko gehigarria (lau orrialdekoa) banatzen zaie Mendialdeko
parrokiei, Euskal Autonomia Erkidegoko harpidedunei eta eskakizuna
egiten duten gainerako guztiei. Datuak emateagatik: La Verdade-ek
7.300 ale argitaratzen du astero, horietatik 1100, %15a, Egiarekin.

- Popular TV: hasieretan dagoen proiektua da eta orain arte Nafarroan
egiten diren programazio-orduak oso gutxi dira, gainerakoa Madrilgo
programazioarekin betetzen da eta horretan ez dago euskararen presen
tziarik. Nafarroako Gobemuak eman behar dituen Telebista-lizentzieta
rako eskaria egin du eta aurkeztutako memorian programazioan tarte
bat euskaraz sartzea aurrikusten da.

- Euskal Telebista: ETB lek igandero eskaintzen duen «Meza Santua»
izeneko saioa hiru aldiz ematen da Nafarroako herri batetik, aldi bakoi
tzean hiru igandez. Elizbarrutiak emanaldien antolaketan eta transmi
sioan laguntzen duo

8. EUSKARA ELIZBARRUTIKO ARGITALPENETAN:

lrufieko Elizbarrutiak argitalpenak egiten ditu aldizka. Kasu gehienetan
liturgiarekin lotutako liburuak (erritualak, e.a.), Apezpikuak idatzitako liburu
ak edo esanahi pastoral berezia dituzten obrak izaten dira. Azken urteotan ho
nako argitalpenak egin dira euskaraz:

- San Migel Goiaingeruaren bisitarako liturgia liburua.

- Kristau Sarbiderako Gidaliburu Pastorala

- Familiaz mintzo gaitezen, Artzapezpikuak ateratako liburua elebiz.

- Elizen arteko Biblia: Euskal Herriko beste elizbarrutiekin batera buru-
tutako Bibliaren itzulpen ekumenikoa.
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- Laster, urrian, «Feria-egunetako ospakizunak apaizik ez denean» izene
ko liturgia-lagungarria eta Bizitza sinesmenaren haritik izeneko liburua
agertuko dira. Azken honek Fernando Sebastian Artzapezpikuak Nafa
rroan egondako urteetan idatzi eta euskaratu diren gutun pastoralak bil
tzen ditu.

- Heldu den urterako Vatikanoko II. Kontzilioaren testu guztiak euskara
tuak argitaratuko dira. Lan hori Elizbarruti euskaldun guztien arteko el
karlanaren ondorioa da.


