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Nolako gizartea nahi dugun
halako garpntzia euskararena
Joxe Iriarte, "Bikila"

Lant.vo han, Joseba Barriola, "Maixu"ri
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Dena de
esfortzu hau
delakoan, hor
zenbait burutaz

pentsamenduak, irudipen andana hutsa
gaindituko badu pentsamendu zehatz eta erako
bilaka dadin, hizkuntzaren beharra baitugu".
Badago, zalantzarik gabe, beste iritzirik,
hizkuntzaren garrantzia ukatu gabe erlatibizatzen duena, tresneria kontzeptualtzat edo
komunikazio bidetzat soil-soilik hartuz. Hala
ere, nork uka, beraz, bai gizakientzat zein gizatalde modura antolatzen den herri batentzat,
bere hizkuntzak hartzen duen garrantzia? Eta
ukatzen dutenek, salbuespenak salbu, ez dute
egiten hizkuntzaren•garrantzi orokorra
gutxiesteko, hizkuntza minorizatuei dagokien
garrantzia estaltzeko baizik.
Beste gauza bat da, hizkuntza eta kulturaren
harremanez kokatu eta sailkatu nahian geure
artean sortu (edo sortzen) diren eztabaidak (nire
uste apalean, estrapolatuz): zein den lehena,
garrantzizkoena edo faktorerik eragileena; esate
baterako, hizkuntza ala kultura; oiloa ala
arraultza, beraz. Honi buruz niri nahiko zuhurra
derizt, "baldin barruti bereziak hartzen
baditugu, biek elkar determinatzen dutelarik,
eta era berean, determinatuak direlarik" dioen
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Dena den, aditu edo gaian jantzitakoez gain,
beharrezkoa al zaigu horretaz definitu behar
izatea? Edo, aski dugu, Mitxelenak zioskun
bezala, "...Gauza bat da, beraz, hizkuntzak
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-Jaztendo

"Hizkuntza baten gorabeheretan denok gaude inplikatuta, amasa emanez edo ukatuz
hizkuntza horn".

berean askosaz oinarrizkoagoa eta sakonagoa
dena: nolako gizartea nahi dugun halako
garrantzia emanez euskarari, beraren aldeko
motibapen pertsonala piztuz giza-dinamika bat
suspertzea lor dezagun: sendian, lagunartean,
lantegietan, eremu herritarretan; ea horrela,
euskararentzako, lurralde fisiko zein kulturalak
gauzatu ahal ditugun, ondoren lege egokiak
jarriz (zaila baita traba legalak gainditzea
mentalak gainditu gabe) normalizazio
linguistikoa behin eta betiko lor dezagun.

euskararen jabe izatea) elebidunak eta
gainontzekoak elebakarrak edo profesio bati
loturiko elebidunak (gaztelera-ingeleserafrantsesara...). Horientzat, euskarak ez du balio
handirik integrazio bide bezala, integrazioa
asimilazio gisan erdararen inguruan egiten baita.
Askotan, ordea, politika abertzale bera ere,
praktikan erderaz egiten dugu, euskara
minimoetara mugatuz.
Erdera denok ulertzen dugunez, zertarako
nekatu burua euskara ikasten. Administrazioan,
kalean, lantokietan, Ertzaintzarekiko harremanetan,... "errealitate" horrek izugarrizko
pisua du, eta frogatzat jarriko nuke, abertzale
sutsu izatera heldu diren askok, etorkin edo
bertako, euskalduntzeko eman dituzten pausoak
(batzuen ahaleginak merituzkoak izan arren)
orohar zein nolako eskasak eta ahulak izan
diren.
Beraz, esan nahi dudana zera da, herri
txikietan edo eskualde oso euskaldunetatik
aparte, edo talde kultural oso konkretuetatik
kanpo (partidu politiko abertzaleen barruan,
gauza konplexoa da. Izan ere, Txepetxek dioen
bezala, "euskararen aldeko motibazio hori ez
zen motibazio naturala, kulturala baizik. Eta
oso loturik zegoen, nik uste, planteamendu
politiko eta borroka politikoekin"') gaur
egunean euskara ez dela integraziorako bide
bezala sentitzen, nahiz eta inkestetan kontrakoa
esaten den. Azken horrek zer edo zer esan nahi
du bizi garen eskizofrenia kulturala eta
pertsonalari buruz.
Horregatik, badugu hemen aldez aurretiko
lana, politikoa eta ideologikoa izan arren, aldi

EUSKARAREN ERABILERA NOLA ETA
ZERTARAKO AREAGOTU

"Lortzen baldin baduzu kontzientzia sozial
bat, pertsonen inplikaziorik gabe ez da
kontzientzia". Arrazoia du hemen ere
Txepetxek. Iritzi honek erabateko balioa du
gainera, konpromiso zuzena eskatzen duten
fenomeno sozial guzientzat.
Beharbada, hauteskunde politikoetan
bezalako kasuetan, ohituarazi gaituzte gutxi
inplikatzera gizartea-arazoetan, kontzientziak
eskatzen duena baino gutxiago eskatzera,
besteengan eta instituzioetan uztera geure
borondatea; azken finean, boto emaleei ez
baitzaie eskatzen gizartean buru-belarri
murgiltzea, sartzea, bere konfidantza inorengan
uztea baizik. Baina gizarte aldaketan parte hartu
nahi duenak nahitanahiezkoa du bere aletxoa
jartzea, bera ere inplikatzea, giza-dinamika
baten partaidetza lortu arte.
Hizkuntza baten gorabeheretan denok
gaude inplikatuta, arnasa ukatuz edo emanez
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"Geure helburua borondateak irabaztea izan behar da, euskararekiko atxekimendua sortu".
hizkuntza horn. Berreskuratze eta indartze
prozesu batean, ezinbestekoa da parte
konsziente eta aktiboa izatea, edo gutxien
trabarik ez egiteko, pertzepzio-maila batera
heltzea, hizkuntza ulertzeko gai izatera.
Euskararen aide izatea ondo da, baina ez aski;
gutxienez, Euskal Herriko herritar guziak
euskara ulertzeko adina ikastera heldu beharko
lirateke (euskaldun pasiboa), eta gurasoa izanez
gero, semeek ikas dezaten baldintza fisiko eta
mentalak ezarri.
Motibazioaren ondoren ezagutza eta
erabilera datozkigu, bi horiek dinamika
sozialaren bultzagile eta parte bilaka daitezen.
Beste gauza askotan bezala, hemen ere
ezagutzen ditugu zenbait eztabaida zeharo ustel
eta faltsuak direnak (gogora dezagun arazo
nazionala eta sozialari buruz sortutako
eztabaidak). Badira kontzientzia pertsonala
zentzu hertsi eta ja ja asozial batera mugatzen
dutenak, eta badira, noski, aldaketa
estrukturaletan bere asmoa jarririk pertsona
aldatu gabe geure egoera linguistikoa aldatu
nahi dutenak.
Geure kasurako jarrera horiek ez dira
bidezko, are gehiago, ez dira desiragarri. Geure
hizkuntzaren normalkuntza herri eraikuntzari
lotuta dagoelako (bere zentzu zabalean, eta ez
zentzu politiko hertsian), eta horrelako
eginbeharra ezinezkoa gertatzen da herri ekimen

anitz eta demokratikoan oinarritu gabe.
Demokratikoa diot, geure helburua borondateak
irabaztea izan behar delako, eta euskalduntzeak
eskatzen duen euskararekiko atxekimendua
sortzeko egokitua.
Geure herrian abertzaletasun politikoak
indar handia du, fenomeno oso eragilea
dugularik. Betidanik ezagutu dugu bere baitan
halako borroka modukoa, osagarri eta faktore
askori lotua; horietako bat beren asmo
eskluiente edo integratzaileari uztartua egon da.
Eta horrek era batera edo bestera erabili du
euskara. Esate baterako, ez da gauza berbera,
euskara besteengandik bereizteko erabiltzea (are
okerrago, Sabino Arana zenaren ustetan traizioa
litzateke erdaldunei euskara irakastea), edo
elementu integratzaile bezala, alegia,
herritartzeko modu egokien modura planteiatzea. Hots, erdaidunei esanez, "Euskal

Herrian zaudetenez, izan zaitezte geure altxor
kultural preziaturikoen jabe". Edo, sakonago
joz, "sar zaitezte, euskararen bidez, bete betean,
geure mundu afektibo sinbolikoan, euskaldunak
nolakoak garen barren-barrenetik ezagut
dezazuen". Bat nator Txepetxek dioenarekin:
"...guretzat nahi ez duguna ez diegu besteei egin
behar.. Horrekin esan nahi dut eskubide osoa
dugula gure bizitza pertsonal eta sozialean
oreka lortzeko. Baina oreka lortzeko erabiliko
ditu gun tresna eta bideak orekatzaileak izan
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behar dute... Teoria hau ondo ulertzen badugu,
konturatuko gara hizkuntza ez dela inolako
tresna diskriminatzailea integratzailea baizik.
Euskara izan go da etorkinak integratzeko
erabiliko dugun biderik egokiena".
Esperientziak hori frogatzen digu; euskaldundu
den etorkina zeharo herritartu egin deja, eta bere
burua euskalduntzat hartu. Nire ustez, Ian egin
eta bizi deneko herriko hizkuntza propioa
ikastea hizkuntzen arteko berdintasuna lantzea
da eta hein horretan gure herri barneko eta
munduko herrien arteko integrazio orekatu eta
ez zapaltzailea lantzen da.
Hon i dena alferrikakoa, ezinezkoa litzateke
noski, euskaldunok, lehenik konpaktatzen ez
bagara. Joxean Arzeren poemak diona:
"euskara ez da galtzen ez dakitenak ikasten ez
dutelako, dakitenak hitzegiten ez dutelako
baizik" ez da erabateko egia (zeren estruktura
politiko zapaltzaileen eragin kaltegarria
gutxietsi egiten baita), baina egia borobila dio:
euskaldunok ematen ez badugu bira
kopernikano bat jai dugu.
Egia borobila da, legeriak eta Estatuaren
joerak ez digutela asko laguntzen, kontran ez
ditugunean gaitzerdi. Halaber, inertzia
soziolinguistikoak ere kontra ditugu, baina egin
ez genuena egiten ez dugunean, orduan akatsa
gurea da, gugan hasten da. Bihotzminez baina
begi zorrotzez ikusten zuen Xalbadorrek bere
garaiko erkideen joera salatzen zuenean.
"Bertzerenaz beztituz esperantzan garenaz beste
zerbait nahi dugu izan bururat eman gabe,
handitzeko plazan gure amets zoroak norat
garamatzan".
Neure esperientzia pertsonala mahai
gainean jarriko banu, hor agertu beharko nuke,
urte askotako lehentasun faltsoetan oinarritutako
euskararekiko joera epela, txepela, eta horrek
zuen eragin kaltegarria ni mugitzen nintzen (eta
naizen) alor eta eremuetan. Gutako asko eta
asko, urteetan zehar euskararen laguntzaile izan
beharrean (eta horrek ez du esan nahi ez ginela
euskaltzaleak, zaletasunak eskatzen duena eta

benetako kontzientziak eskatzen duenaren
artean diferentzia handia baitago), oztopo
jartzaileak izan gara.
Ziur naiz, esate baterako, geure herrian hain
eragin handia duen X. Arzallus bezalakoak
normalean euskaraz arituko balira, batez ere
komunikabideetan, hauek bere joera

"Gutako asko eta asko,
urteetan zehar, euskararen
laguntzaile izan beharrean
oztopo jartzaileak izan
gara"

Arzallusenera egokituko luketela, eta ez
alderantziz gaur egunean gertatzen den
bezalaxe. Jordi Pujoli katalanez entzuten diogu
Estatuko telebista kanaletan, eta azpitituluen
bidez ulertu. Xelebrea bada ere, Arzallusek
esandakoetatik iskanbilarik handiena sortu
duena (euskaldunaren odolean omen dagoen
zero negatiboen kopuruaz) euskaraz esandakoa
izan zen.
Azkenik, beste zenbait gauzatarako ez
bezala, euskararen defentsarako euskaldunen
batasuna aldarrikatzeari zilegizkoa deritzot. Bat
nator X. Alegriak dioenean: "Euskarazbizitzeak
sortzen duen indarra eta batze ahalmena
gutxietsiz euskararen aldeko posizio
ideologikoei gehiegizko garrantzia ematea oker
bat da". Hala izan bedi!
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