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HIZKUN TZA PAISAIA

Iruñeko Udale txeko Plazako denda batean txartel txukuna, metalezkoa, 
urteetan han egon zen, erakusleihoan, maindire, mahai-zapi eta beste hainbat 
oihalen artean, nabarmen . Euskaraz min tza tzen da ida tzirik txartelean . E txean 
bezala sentiarazten gintuen handik pasa tzean, ez oihalek txartelak baizik, e txean 
sentiarazten euskaraz ari zen jendea bazela jakiteak . Iruñean ere euskaraz min-
tza tzen da! Hogeita hamar urte baino gehiagoz txartela agerian izan duen denda 
horretara hainbat emakume, gizon bakar ba tzuk ere bai, etor tzen zen euskaraz 
bizi ziren herrietatik, eta bertan beti bazen bezeroarekin euskaraz ariko zen gi-
zonezko sal tzaileren bat, E txarri Aranazko Juanito Ezkutari urteetan .

Bezeroei ahalik eta zerbi tzu hoberena eskain tzea zuten helburu, errazago 
bai tzen euskaldunei euskaraz sal tzea . Denda horretako nagusiak, Aita Donos-
tiaren laguna zen Joaquín Zigak bakarrik, ez beste ba tzuekin batean eta bere 
kabuz, inoren lagun tzarik gabe, hartu zuen erabaki hori . Garai hartan, 40ko 
hamarkadan, ez zen gainera euskararen aldeko jarrera nagusi . Euskara 
irakaskun tzara aldarria bera ere 60koa izan zen, oraindik euskara karrikara, 
zerbi tzuetara ez genuen oihu egiten .

Hamarkada ba tzuk geroago, denda honetatik hurbil beste batek izena eus-
karaz jarri nahi izan zion bere lantokiari . Oñatekogia izenarekin asmatu ez badu 
ere, oinetako konpon tzailea da, euskaraz hi tz egiten zuen eta bere ahalegina 
esker tzekoa da . Norbanakoen borondate onez eginak dira horrelakoak, hanka 
sar tzeak barne . Ez dago hizkun tza paisaia euskaldun tzea xede duen elkarterik; 
ez dago babesik, neurririk, eta jendeak ez daki nora jo lagun tza eske .

Ziga bera baino lehenagokoa, nik ezagutu ez nuena, aitari en tzuna, XX . 
mende hasieran Iruñeko Xabier Aldapakoa . Gizonak bizarra egitera erakarriz 
Bizartegi jar tzen omen zuen komer tzioa .

IRAGARKIAK

Arestian esan bezala, 60ko hamarkadan hasi zen euskararen aldeko mu-
gimenduak irakaskun tza lehene tsi zuen, merkatari tzaren mundua ain tzat hartu 
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gabe . Iragarkiei dagokionez, esate baterako, ez zen askorik euskaraz, eta ez da 
harri tzekoa . Euskara irakurle gu txi, eta hedabide gu txiago izateaz gainera, 
publizitatearen munduak ere indar handirik ez bai tzuen .

Zeruko Argia aldizkarian, 20ko hamarkadan, Nafarroako iragarki bakar 
ba tzuk badira . Aldizkaria bera sal tzeko egindakoa; Kapu txinoen Lekaroz’ko 
Burubide Oneko Andre Maria’ren Ikaste txea eta bertan ematen duten irakaskun-
tza – Bachilleratoa eta Comercioa; euskara eta musica iragar tzen duena; ola 
Azkoitian eta Iruñean duten Alberdi ta Lagunak Yutezko irunki ta txirikorda 
sal tzaileena; Iruñea eta Donostian Meza Santurako ardo zuri gozoa salgai duten 
Loidi eta Zulaicak ere aldizkariko ale guztietan jar tzen dute beren iragarkia; 
Elizondoko Antonio E txaidek Eusko base txeak argazki bilduma du salgai; P . 
Celestino de Caparroso edo Arrigarairen Gramática del Euskera erostera Ne-
mesio Aranbururen liburu dendara jo behar dugula irakur tzen dugu . Gerraon-
doko etena eta gero, 50eko hamarkadan, ia ale guztietan ageri diren iragarkiak 
honako hauek dira: Diez de Ulzurrun sendagilea San Anton karrikan, Iruña’ko 
Diru Aurrezki E txea Sarasate karrikan; Joaquin Cigak maindire, tapaki eta 
sukaldeko oihalak ditu salgai, besteak beste; Amatek Eslava karrikan begi- 
-sendatzallea; La Perla Vascongadak jan tziak; Julián Echevarríak idazteko 
makinak eta; La Cabaña ollotegiak egun bateko txitak eta adin guztietako oi-
landak salgai omen ditu Lezkairun . Nafarroakorik ez da gehiago ageri .

Principe de Viana aldizkarian,1966tik 1983ra bitartean, iragarkiak baino 
jakinarazpenak ageri direla esanen nuke . Nafarroako Diputazioak antolatu 
zituen ber tsolari-besta, nafar izkun tzaren eguna, udako euskal irakasleen 
ikastaroa, eta abarren berri ematen du . Napar Pilota Elkarteak, Naparroa’ko 
Aurrezki Ku txaren lagun tzaz eratutako «1go napar pilota aur- txapelketa» 
–izenak aldizkarian ager tzen diren moduan ida tziak– iragar tzen du 1975eko 
o tsaileko alean . Etorki dan tza eta kantu batasunaren deia hiru soinulari behar 
dituela eta . Tolosan, 1974an, eginen den abestaldeendako euskal abestiaren 
VI. leiaketa, edo 1975eko urtarrilean Tolosan Txinparta elkarteak egin behar 
dituen hi tzaldiak iragar tzen dizkigu . Gipuzkoako Camara Oficial Agrariak 
ematen zuen San Isidro Saria iragar tzen du aldizkariak, baita Lankide Aurrez-
kiaren literatur lehiaketa, Gipuzkoako Aurrezki Ku txa Probin tzialarena, eta 
Bilbo Aurrezki Ku txarena ere . Euskal tzaindiaren ba tzarren berri ere ematen du, 
eta 1974ko mar txoko alean idazten du, Euskal tzaindiak, o tsailaren 23an, 
Merkatalgo Izendegia aurkeztu zuela Iruñean . Aldizkari honetako bi txikeria 
pare bat aipatu nahi nituzke . Bata, nafar bikote baten eztei-gonbidapen txarte-
la euskaraz argitara tzen duena, jarraibide ederra dela aipatuta . Eta bestea, 
berriz, testamentua euskaraz nola egin ikasteko ereduak ematen dituena: «no-
tarioaren aurreko azkenaia» eta «erretorearen ain tzineko azkenai-eredua» . 
Gogoan izan behar dugu nafarrek, legez, testamentua euskaraz egiteko aukera 
bazutela . Errealitatea, ordea, bestelakoa zen; Campionen hi tzetan:

Un hombre, o una mujer, que no sabe, o no sabe casi el castellano, enferma 
gravemente. Entonces tres cosas le convienen sobremanera; explicar su dolencia 
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al médico y enterarse de sus prescripciones, hacer una buena confesión y otorgar 
testamento. Pero es que ni el médico, ni el cura, ni el notario saben baskuenze.[ . . .] 
el mansísimo varón, u hembra, vuelve la cara hacia la pared y se muere como un 
idiota, después de ejecutar mal las tres cosas que le importaba ejecutar bien.1

Zeruko Argian ere 70eko hamarkadan ez dago iragarki askorik, hala ere 
hauek salerosketako iragarkiak dira . Batez ere Gipuzkoakoak dira, baina Na-
farroakoak ere badira poliki, Iruñeko Aurrezki Ku txak ale gehienetan badu 
iragarkirik, zenbaitetan bi ere bai . Mina lantegiarenak gu txiagotan ageri dira 
baina orri osokoak eta estalkian koloretan . Celetum eraikun tzarako materialak 
sal tzen dituen e txeak ere zenbait aletan egin du publizitatea . Eta Esarte 
lukainkak Elizondokoak ere jarri du aldizkari honetan iragarkirik . Beste zen-
bait ere ageri da: Kide, Alonso . . .

Orain txe 20 urte egin dituen Euskalerria irratian iragarki kopurua asko al-
datu da lehengo urteetatik oraina . Iragarkien bila ibil tzen diren langileek lan 
honetan ikasi ahala eta irratia ezagutarazi ahala bezero iragar tzaile gehiago da . 
Zenbait ia-ia hasieratik bezero izan ditu irratiak, urteetan hor en tzun izan ditugu: 
Erice auto-eskola, beren leialtasunagatik Argia aldizkariak saritu zuena, hain 
zuzen, edo Planicop kopistegia bezalakoak . Beste auni tzek noizbehinka egiten 
du publizitatea, salmentarako egokienak zaizkien data edo egoera berezietan . 
Iruñeko Udalak ere maiz egiten zuen, Gobernuak ere bai, batez ere euskaraz 
egiten zituzten ekitaldi edo euskara susta tzeko edo haurrak matrikula tzeko deial-
dietarako . Nori eskatu iragarkiak irratian jar zi tzan? Beste komunikabideetan nork 
jar tzen zuen begiratu zuten, erdarazkoetan ere jar tzen ez zutenek publizitate be-
harrik ez zutelako izanen bai tzen . Eta, irratiko komer tzialak harrera ona izaten 
zuen, ezezkoa ez zen iragarkia euskaraz izan behar zuelako, arrazoia beste bat 
izaten zen publizitatean aski gastatu zutela edo nahiago zutela egunkarietan egin . 
Euskarazko komunikabidea zelako jar tzen dutenak badira ordea, gu txi halere, eta 
gehienetan oso noizbehinka iragar tzen dutenak, herriko festak hurbil tzean edo . 
Bakar ba tzuk badira, Alforja optikoa bezalakoak euskaraz delako jarri, baina 
publizitate horren emai tza, eragin ona, ikusi eta hor txe jarrai tzen dutenak luze . 
Irratia lokala izatea, en tzuleen kopurua, en tzuleen leialtasuna eta gisa horretako 
argudioak azal tzen omen zituen komer tzialak sal tzaileek iragarkiak jar zi tzaten 
eta ez euskara edota euskarazko irratia lagun tzeko beharrezkoa zela beren iragar-
kia . Iragarkia jar tzen dutenen artean 10etik bat inguru da euskalduna .

Iragarkiak ez dituzte bada, euskararen normalizazioan lagun tzeagatik 
egiten euskaraz, bai ordea, bezero gehiagorengana iristeko . Eta euskaldunok 
zergatik joaten gara komer tzio horietara edo zergatik erabil tzen ditugu zerbi tzu 
horiek? Beste edozein hizkun tzatan en tzuten duenak izaten dituen arrazoiaz 
gain, euskaraz har tzean hurbilagoa senti tzen dugulako, gureagoa nolabait, ba-
tzuetan horrelako leialtasun puntu bategatik ere bai, zerbait zor bagenie beza-
la, esker tzekorik badugulakoan .

1 CAMPION, A ., El euskera y los notarios, Euskal-Esnalea, 7 .eta 8 . zbkiak, 1911 .
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KON TSUMI TZAILEEN HIZKUN TZA ESKUBIDEAK

Eskertu beharra bagenu bezala, oraindik orain hasi gara-eta kon tsumi-
tzaileok gure eskubidea aldarrika tzen . Zerbi tzu eta kon tsumoaren mundua 
erdaraz zela sine tsi samarra genuen, mundu hori euskaraz ere posible dela 
ezinezkoa irudi tzen zi tzaigun, ohituak gaude erdarara . 60ko hamarkadan 
e txean ez ezik, euskara irakaskun tzan ere behar genuela ohartu ginen, gero 
helduen euskaldun tzea etorri zen . Aurreraxeago Administrazioak ere euskaraz 
egin behar duela garbi izan dugu . Euskaraz bizi nahi badugu, ordea, lan mun-
duan euskara nahitaezkoa dugula badakigu . Urte gehiago ematen dugu lanean 
eskolan baino, beraz, lantokian euskaraz egiterik ez badugu nekez biziko gara 
euskaraz . Eta kon tsumitu eta zerbi tzuak erabili egunero eta guztiok egiten 
duguna da .
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Nafarroan, Iruñerrian behinik behin, industrian lantegi bakarra da euska-
ra plana abian ezarri duena eta urte pare bat besterik ez du horretan lehen 
urra tsak ematen hasi dela . Arrasateko kooperatiba-taldekoa da lantegi hau eta 
esan bezala, orain txe abiatu da, eta gaur, beste ba tzuengandik izanen dugu 
aurreratuago dagoen an tzeko esperien tziaren baten berri . Komer tzio eta zerbi-
tzuetako zenbait ekimen aipatuko ditut orain, bere txikian ere, Nafarroako 
beste ba tzuen tzat eredugarri izan daitezkeelako eta gaurko gaiarekin, kon-
tsumoa eta hizkun tza eskubideekin, lotuago dagoelako .

Nafarroako Aurrezki Ku txak eta batez ere Iruñekoak, biak elkartu aurre-
tik, zenbait iragarki egin izan zituztela euskaraz esan dut, euskara susta tzeko 
aipatu ez ditudan sariak ere eman izan zituzten Diputazioarekin edo Udalare-
kin batean . Hori horrela izanik ere, Nafarroakoak, Iruñekoak ez bezala, biak 
elkartu ai tzineko urteetan ez zuen batere irudi euskal tzalerik . Bi Ku txak elkar-
tzea euskaldunok kaltegarri tzat jo genuen, Iruñeko Ku txak euskaraz egiten 
zuen gu txia besteak iren tsiko zuela eta . Eta lehenengo urteetan aldaketa naba-
ritu zen, Iruñeko Aurrezki Ku txak euskaraz egiten zuen gu txi hura Nafarroako 
Ku txan deus ez izatera pasatu bai tzen . Gaur, hala ere, bezeroaren komunikazio 
hizkun tza berma tzea du helburu Nafarroako Ku txak . Norberak, bizi den tokian 
bizi dela, hauta dezake entitatearekin harremanetan jar tzeko hizkun tza, euska-
raz, katalanez, gaztelaniaz ala elebitan, beti ere ida tziaz ari garelarik . Jendeak 
oso ongi hartu du neurri hau eta ez dute kexarik izan, hortaz esperien tzia ona 
dela diote . Publizitate orokorra ordea, euskal eremuan bai, % 80an, bi hizkun-
tzatan egiten dute eta bulegoetan ere euskaldunak jar tzen saia tzen dira . Iruñe-
rrian, ez da horrelakorik . Langileak kontrata tzean euskara jakitea ez da 
ezinbestekoa, baina begira tzen dute . Hala ere, herritar askoren ustez, oraindik 
lehengo irudia du euskarari dagokionez, euskarazko zerbi tzua ez baitute aski 
ezagutarazi eta publizitate orokorrean ez baita euskararik ageri . Kontuan izan 
zer nolako garran tzia duen ku txa honek Nafarroan, bertako familia gehienek 
badute-eta loturaren bat berarekin .

Iruñerriko Mankomunitatea . Hiri garraioa, ura, zaborra eta ur zikinen sarea 
kudea tzen dituen elkarte publikoa da . Bere barnean, Euskararen Legeak ezar-
tzen dituen hiru eremuetako herriak har tzen ditu . Euskararen erabilera arau tzen 
duen ordenan tza egina du, Euskararen Legea ain tzat hartuta . Ordenan tza honen 
helburua da zerbi tzua jaso tzen duten hiritar guztiek, bizi diren tokian bizi dire-
la, hizkun tza eskubide berak izan di tzaten eta eskubide horiek berma daitezen . 
Norbanakoak aukeratu dezake zein hizkun tzatan nahi dituen jaso ida tzizko ja-
kinarazpenak eta abarrak, gainerakoan elebitan jasoko ditu . Irudi korporatiboa, 
oharrak eta publizitate orokorra ere elebitan egiten du . Bezeroekin harreman 
zuzenean ari behar duten langileak, hiritarren lagun tzarako bulegoan edo bisi-
tagarriak diren instalazioetan euskaldunak izaten dira, erdiak bederen .

Barañain, populazioari dagokionez Nafarroako hirugarren udala, eremu 
mistoan, Iruñea ondo-ondoan kokatua . Euskararen Gizarte Erakundeen Kon-
tseiluak taxututako metodologia erabiliz, Bai Euskarari egitasmoa lan tzen ari 
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dira bertan . Egitasmo honen barnean merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu 
orokorren arloko hainbat entitate (albaitariak, aholkulari tza zerbi tzuak eskain-
tzen dituzten enpresak, klinikak, bidaia agen tziak, inprimategiak . . .) ari dira 
euskararen erabilera bul tza tzeko pausoak ematen . Poliki-poliki gero eta gehia-
go dira proiektu honetan parte har tzen ari direnak eta herriko paisaia linguis-
tikoan ez ezik, ahozko zein ida tzizko komunikazioan nabari da . Aipagarria da 
oso Udalak egitasmoari ematen dion babesa, irudi aldetik eta diru aldetik, 
proiektua abiatu zenetik hainbat alderditako alkateak izanik ere (independien-
tea, PSNkoa, Na Baikoa eta UPNkoa) guztiek proiektu honetan parte-har tzeko 
prestasuna izatea . Proiektu honen bul tza tzaile eta kudea tzailea herriko IKAko 
euskaltegia izan da .

Badakigu hiri eta herri handietan euskaldunek norekin eta non euskaraz 
ari ez dugula jakiten, euskara gehiago erabiliko genukeela non erabil dezake-
gun jakingo bagenu . Karrikiri euskara elkarteak, honen jakitun izanik, neurri 
polit bat hartu du, ahal den heinean, hau moldatu nahian . Orain 10 urte Iru-
ñeko Alde Zaharreko establezimendu euskaldunen zerrenda egin zuen, betiere, 
horien jabeen oniri tziarekin . Azken urteetan, urra tsez urra ts, Iruñeko eta Iru-
ñerriko herri gehienetako zerrenda osatu dute, eta zerrenda hau hiritarrei he-
larazi diete . Bestalde, establezimendu horietan «Euskaraz nonahi, hemen ere 
bai» txartela leku ikusgarrian jarria dute, euskaldunok euskaraz ari tzera 
gonbida tzeko .

Norbanakoen borondatez hasitakoa, orain norbanakoen oniri tziz, baina, 
aterpe orokor baten azpian gauza tzen ari da, zenbaitetan, instituzioak ere parte 
hartuta . Lehen, «Euskaraz min tza tzen da» zioen txartela euskararen presen-
tziaren isla bazen, orain ekimen hauei esker presen tzia hori nabarmenagoa da .


