Ni euskera ni vascuence: Euskara!

Hitzarmen historikoaren premia
En medio de la polémica suscitada en torno al segundo proyecto
de Ley sobre el «vascuence» en Nafarroa. he leído un par de artículos
de R. Martinez Fernández, publicados en el Diario de Navarra Amparando en el flamante título de
«doctor en Filología» y en medio
de una serie de afirmaciones pseudocientíficas y políticas, leo este
párrafo que dice: «No parece que,
en el mundo occidental. haya
muchos casos de elaboración en laboratorio de una lengua unificada.
cual es el caso del euskera batuaQue conoce el señor Martinez Fernández del euskara, del euskara
batua y del proceso de su unificación. Me atrevo a decir que absolutamente nada. Pero hay que buscar
donde sea argumentos de desprestigio para el euskara que resurge
Claro que para ello no suelen faltar argumentos populistas y pretendidamente liberales. También aparecen esos rasgos en el autor

citado.
Pero es que aquí no quiero hablar ni de R. Martinez Fernández,
ni tampoco sobre la unificación del
euskara, en su aspecto de normativización gramatical y lexical. La
unificación del euskara la entiendo
aquí en su aspecto jurídico-administrativo y en su aspecto socio-linguístico. En definitiva. quiero hablar de la perentoria necesidad de
una legislación y de una política
unitarias - o al menos convergentes - para la normalización planificada y reeuperación plena del euskara en todo el País Vasco.

* * *

Euskal Herriaren azken mendeetako historia desintegrazio naziona-

laren politikoak markaturik dagoMarko juridikoaren eta administrazio publikoaren mailan gauzatu da
bereziki Herri honen zatiketa.
Orain bertan hiru zatitan zatikaturik dago: Iparraldea, Nafarroa eta
Baskongadak. Hori edonork daki
Herri honetan Baina agian sarritan
konturaturik gabe gaude. egoera
horretan. hiru zatietako edozein
instituzionalduagotuz doan neurrian. desintegrazioa areagotuz eta
finkatuagotuz doala, batasunerako
helburua eta helbideak ipintzen ez

badira.
Orain hizkuntzaren legeaz ari
gara. «Euskal Komunitate Autonomoak» 1982an eman zuen euskararen normalkuntzarako oinarrizko
legea. Iparraldean ez dago inolako
legeztapenik euskarari buruz. Nafarroan orain ari dira legea eztabaidatzen... Legezko edo «legegabeko» hiru egoera oso ezberdinak
finkatzera doaz. Areago. Nafarroako legearen bitartez. bitan edo
hirutan banatzen dute herrialdea,
horrela lauzpabost marko juridiko
ezberdin finkatuko dira herri honetan
Egoera hau iraultzeko beste biderik ez dago, hainbat mendetako
politika iraultzea baino. Euskal
Herri osoaren batasunari eta Europa barruko horren berberatasunari begira Euskal Herriaren batasuna eta berberatasuna. berriz,
horren hizkuntzan, euskaran, mamitzen dira nagusienik.
Ez ditugu ahantzi nahi Euskal
Herriaren batasunaren alderdi ekonomikoa. politikoa eta administratibo globala. Baina hori guztia
lortu aurretik edota lortzeko bidetan. kulturaren eta hizkuntzaren

alorreko batasuna da landu beharrekoa. Batzurentzat kultur eta hizkuntz politika baterakoia Euskal
Herriarentzako projektu eta politika nazional osoarekin betera
joango da; beste batzurentzat agian
arrisku bat izango da euskararen
eta euskal kulturaren mailako politika baterakoia. maila politiko eta
administratibo globaletara igarotzekoa.
Neure eritzia da ideologia eta
politika ezberdin horien gainean
-edo azpian— euskararen eta euskal kulturaren normalkuntzarako
plangintza eta politika baterakoirako urrats handiak eman daitezkeela gaurtik hasita. Horretarako.
borondate politikoaz gain. Euskal
Herria banatuta dagoeneko hiru
«eskualdeetako» administrazio publikoen arteko akordioa. marko juridiko minimo batetan gauzatuko
dena. behar-beharrezkoa da. Parisek eta Madrilek, Herri honentzat
normaltasun politiko txikienekoa
eratu nahi badute. akordio eta
marko horiek eragin beharko lituzkete.
Baina ez da Herri honen normaltasun politikoaren arazoa bakarrik.
Euskalgintzaren eta euskal kulturgintzaren errealitate soziala bera
ari da ozenki ezkatzen politika
berri hori. Alor horretan gizartearen oinarritik sorturiko elkarte eta
erakunde gehien-gehienek Euskal
Herri osoa dute beren barrutia:
Euskaltzaindia. UEU (Udako Euskal Unibertsitatea), EHIK (Euskal
Herriko Ikastolen Konfederazioa),
EATB (Euskal Antzerki Taldeen
Batzarrea), UZEI (Unibertsitate
Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea),

AEK (Alfababetatze-Euskalduntzeko K o o r d i n a k u n d e a ) . EHE
(Euskal Herrian Euskaraz). Euskal
Herriko Bertsolarien Elkartea, Euskal Zine Ekoizleen Elkartea, Euskal Idazleen Elkartea. Euskal Artisten E l k a r t e a . EKB ( E u s k a l
Kulturaren Batzarrea), etab. etab...
K u l t u r sail gehien-gehinetan
daude. beraz. Euskal Herri osoan
diharduten erakunde edo elkarteak. traba eta eragozpen legezko
eta administratibo guztien gainetik.
Errealitate horri muzin eginez.
hiru eskualdetan edota herrialde
bakoitzean euskararen eta euskal
kulturaren alorrean marko juridiko
eta administratibo ezberdinak eta
bereiziak eratu nahia, gutxienez
itsutasun politikoa da. Eta horrela
jokatzen duten alderdi politikoei
edo Administrazio publikoei buruz
esan daitekeen gauzarik arruntena
da, bost axola zaiela Herri honen
normaltasuna eta bakea
Zoritxarrez goian emandako elkarte eta erakunde herritar horien
zerrendaren bestaldea aipatu beharra dago: hau da. Administrazio
publiko zatikatuetatik dauden hizkuntz eta kultur erakunde zatikatuena. Unibertsitate ofizialak, Teleb i s t a k . H A B E . Eskolak eta
bestelako hainbat kultur edo hizkuntz erakunde ofizial, Administrazio publikoaren zatiketa bera ispilatzen, berritzen eta areagotzen
dute.
Egoera horren aurka euskalgintzako eta euskal kulturgintzako
indar herritarrak oihuka ari dira.
Euskal Herri osorako plangintza
orokorrerako politika baterakoia
eta Administrazio publikoen arteko

akordioa eta Euskal Herri osorako
legezko marko funtsezko bakarra
eskatuz. Hizkuntza nazionalaren
eta Euskal Herriaren batasunaren
ideiak abstraktuegiak iruditzen
zaizkien horiek ere benetan eta
aintzat hartu beharko lukete oihu
hori, errealismo politikoaren izeneaan.
Politika baterakoi horren lehen
neurriak eta legezko marko bakarraren lehen gauzatzeak, gorago aipaturiko kultur eta hizkuntz erakunde zatikatzaile horietatik hasi
beharko lukete. Ahaztu al zaigu
Unibertsitate-barruti bakarraren
arazoa'? Gehiegi al da Euskal Herri
osorako irakaskuntz mailako funtsezko akordioa lortzea, hainbat
arazo konponduko lituzkeena? Helduen euskalduntzeko Euskal Herri
osoan diharduen AEKren onarpen
publikoa Euskal Herriko Administrazio publiko guztiei eskatzea eta
hortik beren euskalduntze-politika
bideratzea ez da inola ere zorakeria. Eta Euskal Telebista bakarra
Euskal Herri osorako? Zentzu onak
eskatzen du hori; ez dago politikari
bizkorra izan beharrik hori ikusteko.
Guzti horrek. hala ere. oinarrioinarrizko puntu hau behar du oinarritzat. Administrazio guztiek
onartuko dutena: Euskal Herri
osoarena dela euskara, Euskaldun
guztiona eta guztiontzat
Hortxe
datza, hain zuzen. «vascuence»ari
buruzko lege nafarraren funtsezko
okerra. besteren artean
Baina zer ari gara eskatzen, gure
hizkuntzaren izenari buruz ere
akordiorik ez dagoenean?
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