Aizarnazabal lekuko

Herri euskaldunik gabe Euskal
Herririk ez!
• Udal elebakarren eguna» ospatu genuen Lizartzan. «Udal euskaldunen eguna» ospatuko dugu
datorren maiatzaren 5ean Aizarnazabalen.
Aitortu beharra daukat ni neu
poztu egin naizela Udal elebakarren «izena» utzi eta «Udal Euskaldunena» hartu dutenean.
Udal elebakarrak! Ba zuen eta
badu indarrik, slogan gisa: Adierazpen handikoa eta erasan bizikoa
da. Euskararen berreskurapen
osoaren aldeko jarrera tinkoaren
seinale izateaz gain, horretarako
oinarri soziolinguistiko jakina (lurraldekotasuna) baieztatzen du, eta
helbururako bide politiko-administratibo zuzenekoa markatzen.
Slogana zen aurrenik, gogo bizi
baten suspertzaile eta asmo tinko
baten seinale. Proiektuaren gidatzaile eta eratzailetzat erabili zuten
mugimenduaren slogana antolatzaileek lehen hilabeteetan. Eta
agian hortxe sortu zen nahasketa:
Zenbaitek erakunde berri baten
izentzat hartu zutelako slogana,
honek benetako izenetik baino ezizenetik gehiago eduki ohi duela
konturatu gabe.
Eta hortik, slogan soila programa jakin baten titulutzat salatzera jo zuten: Elebakartasunaren
politika atzerakoia dela..., esklusi-

bista dela.... zuzengabekeriazkoa
d e l a . . . , probetasun kulturala
dela..., estukeria mentala dela...
Eta hasierako mugimendu hura
probokaziotzat eta agresiotzat
hartu zuten.
Baina orduko asmoa gaurko
errealitate bihurtu denean, sloganak izenari utzi dio lekua; «Udal
Euskaldunak». Nahasketa eta salaketa gainditzeko balioko ahal du!
Baina besterik dago tartean.
Udal elebakarrak asko bait daude
Euskal Herrian, Espainian bezala;
eta ez dira, jakina, euskaldunak.
Horregatik oso argigarria gertatzen da «Udal Euskaldunak» izena.
Bat gatoz, beraz, gaurko munduaren zabaltzeak, eta Europaren
eratzeak eta beste hainbat arrazoik, gizon-emakume modernooi,
espainolei, frantsesei eta euskaldunoi, hizkuntza bat baino gehiago
jakitea eskatzen digutela; eta familiek eta eskolek eta udalek eta diputazioek eta Eusko Jaurlaritzak
eta Nafarroako Gobernuak eta Departamenduko agintariek herritarren eleaniztasuna bultzatu eta lagundu behar dutela.
Baina aldi berean, bat beharko
dugu etorri, normalena eta bidezkoena Lizartza eta Bermio, eta
Donostia eta Bilbo, udal euskaldunak izatea dela, Sotomayor eta

Toledo gazteleradunak eta Lixieux
eta Paris frantesdunak diren bezala.
Euskal Herrian garrantzizkoak
ez dira, ordea, Udal Euskaldunak,
udalerri euskaldunak baizik.
Hauen zerbitzutan daude haiek:
Herrietako euskararen normalkuntza osoari ofizialki eta instituzionalki erantzuteko, eta horien
euskarazko biziera bideratu eta
eratzeko.
Izan ere badirudi euskaldun
guztiok bat gatozela ez dagoela
Euskal Herririk euskararik gabe.
Areago joan gaitezkeela uste dut
orain, eta denok bateratu beste
helburu honetara: Ez dago Euskal
Herririk Herri Euskaldunik gabe!
Ez da hori hitz-joko soila. Eta
ez dago soziolinguistika handirik
jakin beharrik horretarako, ezta
hizkuntz politikatan trebatua izan
beharrik ere. Bi esaldiak, bata bezain bestea, dira erabat berezkoak
eta zentzuzkoak: Euskararik gabe
Euskal Herririk ez badago, ez
dago Euskal Herririk Herri Euskaldunik gabe.
Horra datorren igandeko Aizarnazabaleko jaialdiaren esanahia:
Herri Euskaldunen festa, Euskal
Herri Euskaldunaren etorkizuneko
jai handia bideratu eta antolatzeko.
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