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bizitza ofizialik azken urteotan, cta oinarri soziolinguistiko horrekin normalizazio-saioaldi on bat egin lezakc okzitanicrak haran cdcr hartan, barruti geografiko askoz zabalagotan ekin aurrctik.
Kataluniarcn barncan hizkuntzaz bcstclakoa den honcn parean, ordca, Printzerriak badu kontrakorik ere: Mendebaldeko
Zirrinda (Franja de Ponent deitua). Katalanak Aragoan duen
eskualdea da hau. Katalantzaleek ez dutc ahantzi nafii mintzairaz beren hizkuntzarena dutcn cskualde hau. I lizkuntzari bere
osotasun geografikoa cre zaindu cgin nahi diote.
Katalanaren II. Kongresuan (1986), Histori Sailean bederen,
eman zitzaion lekunk ktv.ka cta ardura honi, cta orain berrikitan, La Llitera eskualdean cuskarri sozial berriak eman nahi
zaizkio arriskuan sumatzen den hizkuntzari. Iiratu da "Associacio dc Consells de la Franja de Ponent", cta cgin du bere lehen
Batzarrea, herri guztietako elkartcak bilduz. Elkartuta aurre
egingo diote batcz ere hern handictan erasoan datorren gaztelanian (Benavarri, Tamarit, Fraga). Haurrentzat jakintzagai hautagarna da katalana cskoletan, baina jcndearen kontzientzia cskasak cz du Aragoako diputaziotik datorren laguntzari bcrari
crc probetxu onik ateratzeko lain indar. Tamala da, Aranen aranerarentzat tgin ahal izan dena, katalanaren beste muga honetan
hain zaila gertatzea. Oraingoz, bchintzat. • Joseba Intxausti.

PNV/EA
EAJ/PNV eten cgin da. Uste dut, kanpotik ikusita, hobc
lzan dela, Zergatik? F.z dakit, inpresio hutsa da cta analisi batcrako horixc da okerrena.
Moralki, gutxienez, hobe. Zcrcn eta, gizalege mailan, gizalege-faltarcn mailan alegia, baztcrrotan ez da gogoratzen aspaldian eztabaida pohtiko pcnagarriagorik ikusi izana, mota guztietako bajeza guztietan.
Pohtikoki, hobe? Inork czer irabazi duenik, irabazi,
oraingoz behintzat ez da ikusten. Ez Alderdiak berak, ez Euskal
Herriak. Alde horretatik ncgatiboa izan da guzticntzat. Gauzak
aspaldian zeudcn bczala, halere, eteteak zirudien hoberena, cta
hala adierazi dute alderdi bick. Badirudi, beraz, orain biak hobeto daudcla, bakoitzak bcrc bidca egiteko.
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Geroa gcroari utzirik, iragana nola aurkeztu izan zaigun,
harrigarria da. Azkenean ez du ematen inor ezer asko argitu
dcnik, etenerako arrazoi zinez politikoak edo cdcologikoak non
zeuden. Iigon erc, inon ez omen daude.
Baldin egia bada, berriz, csplikazioa hortik ez doala, orduan,
cta orduan arcago hain zuzcn, pertsonalismoen arrazoi bakarrean anparatu direncn kontra—sinpleegia da—, erantzunbchar
izugarria historiaren eta Aldcrdiaren aurrcan, txikizio honctan
amaitu ducn estrategiaren markatzaileei, ikustcn diet nik.
Aldcrdiaren politikaren lerro nagusien inspiratzaileei, urtcotako
EBB-kideei bcrcziki. Zuzenez ala okcrrez gidatu dutcn, ez naiz
sartuko, baina erresultatua hori da: Alderdia, azken finean bcrc
historiako frakasurik bcltzena kostatu zaion estratcgian sartu
eta alfcrrikako Tcrmopila hauctara ekarri dcla, ez jakin zer defendatzcko, ez bait dirudi estratcgia txit loriatsua. Arrazoiak
politiko cta ideologikoak izan ez badira, hain zuzcn, pertsonalismoen arrazoi kaskarrarekin cstaltzeko handiegitxoa dcn, sakrifizio gehiegiren kostuarekin craikitako estratcgiaren zuloa
ageri da hor. Eta cstxategia suizida horren buruko harakiri publikoa.
Nork berc burua engainatu nahi izatca da, erru guztia neguari —pertsonalismoei— botarzca. Iiz zen izan, noski, Napoleoncn crrua, neguan negua erortzea. (Berc pcrtsonalismo guztiz propioz crorn zen hura, nahi baduzu). Ordea, ctor zedinean,
Armada Handia £Z arma eta cz soldatu F.rrusian galduta nola
gera zitekeen, cz aurrikustea, eta ez kalkulatzca, cta ez ebitatzca, hori berc-bere eta ez bcsteren errua lzan zen osoki eta hala
gcratuko da bctiko — Aldcrdiaren eta historiaren aurrean.
Hau da krisi honctan egiaz dagoena eta agerian bedcrcn aipatu nahi izan ez dena. Etxegile bati kontuak cskatzen zaizkio,
etxea erori egiten bada, Injineruak kontuak cman behar izaten
ditu, zubia puskatu egitcn bazaio... Hcmen? Hemcn zubi puskatuari eskatu nahi zaizkio.
Bcharbada oraindik cz da merncntua, gauzak horrela planteatu ahal izateko. Bcharbadarik gabc: oraindik ez da prozcsua
elkarrcn irain-arotik pasa. Ez da izango erraza, baina, Alderdiarcn izena EAJ bada, ctorri beharko du egunak, zcin lzan dcn
ibili duen cta honela akabatu zaion bide hori, Alderdiak berak
hotz-liotzean aztcrtzeko, cta kontuak ateratzeko. Zcr axola zaigu, atzo zein izan omen zen crruduna! Bihar zer egin, inporta
zaio Euskadin. J. Azurmendi.

