Euskara eztabaidagai
Fernando Lazaro Carreter, Espainiako Hizkuntz Akademiako buruak, Felipe Gonzalezi bidalitako gutun batean, «elebitasun erreala»
bultzatzeko eskatu zion, gazteleraren ezagutza bermatze aldera.

Paulo Agirrebaltzategik euskararen normalkuntzaren aurkako hainbat eratako erasoekin pare jartzen du gutunaren edukia eta Pello
Salabururen ustez Akademiak ez du hemengo egoera ezagutzen.

Datorkigun gerra... eta behar dugun bakea
polilikari buruzko
raren defentsan, gaztelaniarenean baizik.
aldarrikapen, protesta, iritzi eta eskabideren artean, GUTUNAK gobernuari egiten dion eskairakurria dut Xabier Kintanak argitaratu
bide konkretu batek utzi nau bereziki txunberri duen artikulua, 'Datorkigun gerra'
dituta; sei puntukoak, irrati eta telebistari
titulupean. Larria da Xabierren garraisia.
buruzkoak. «Disponer que las emisoras de
Beldur berak nauka hartua ni neu ere: hizradio y televisión dependientes del Estado
kuntz gatazkarenak, hizkuntz gerrarenak!
emitan preferentemente en la lengua coBaina atzera eragin dakigukeen beldurramún, coordinándose de tal modo que quieren kontra jarri behar aurrera egiteko benes no conocen otro idioma puedan sinharrezkoa dugun hizkuntzazko bakearen
tonizarlas a cualquier hora del día o de la
xedea. 'Convivencia lingüística' tituluanoche. Imponer igualmente a las emisoras
rekin argitaratu du egunkari batek Erret
privadas una programación mínima en
Akademia Espainoleko lehendakariak
castellano, a horas razonables». Zinez
Madrilgo gobernuburuari idatzia dion guEuskal Herriaz ari ote dira? Baten batek
tuna. Hizkuntz komunitateen arteko 'harsalatu beharko lieke akademikoei hemenmonia' bilatzera omen dator. Baina iraingo irrati-telebista ofizialen jokabidea eustzat hartu du Xabierrek dokumentua.
karari dagokionez; eta hemengo irrati-telebista pribatuen erdarazko eta euskarazko
Estatu espainolean gaztelaniaz gain besorduen kontuak erakutsi. Eta... Madrilgo
te hizkuntzak mintzatzen diren Herrietan
hark duen arriskuak, diglosian erortzekoak, kezkatzen ditu akademikoak —horien denen izenean idatzita gutuna—. Erdaldunen eskubideak ere arriskutan ikusten dituzte. Ondorioz, hizkuntzen arteko
harmoniarako, neurri legal eta politikoak
eskatzen dizkiote Madrilgo gobernuari.

HIZKUNTZ hainbat

DOKUMENTUA irakurtzean hauxe izan
dut lehen gogoeta: Euskaltzaindiak sinatzeko moduko gutuna dela ia erabat; euskararen egoeratik idatziz, jakina. Hala ere,
iraulketa-operazio hori egitean, funtsfuntsezko diferentzia aurkituko luke erdierdian. Erdal akademikoak gaztelania ezagutzea espainol guztientzat legez obligaziozkoa izatean oinarritzen dira beren dokumentuan: euskaltzainek, berriz, euskara
jakitea euskal herritarrek borondatezkoa
dutela —eta gaztelania ezagutzea obligaziozkoa— esatetik abiatu beharko lukete.
Erabateko aldea dago hor, erdal akademikoak oinarritzat hartzen duten Espainiako
Konstituzioaren 3. artikuluan dago, hain
zuzen, beraiek kezkatzen dituen diglosiaren euskarri legala: euskararen kontrakoa,
jakina. Horregatik barkatuko didate akademikoek, beren dokumentuan, Euskal Herritik begiratuta objektiboki fariseismoa
aurkitzen dugula esaten badut. Euskal Herrian ondo dakigu zein hizkuntzak jasan
duen eta jasaten duen diglosiaren gaitza.
Akademikoak, ordea, ez datozkigu euska-

gobernuak sartzerik baldin badu, komunikabide pribatuetako hizkuntzaren erabilera
eraentzen, gobernu autonomoek ere
—Gasteizkoak eta Nafarroakoak— ahalmena beharko dute, euskararen erabilera
Herri honetan eraentzeko. Gai oso garrantzizkoa dugu hemen eztabaidarako; heldu
beharrekoa, euskararen normalkuntzarako
politika serioa egingo bada.
Ezin dut irakurri akademikoen gutuna
azken aldian Euskal Herrian euskararen
normalkuntzaren aurkako hainbat eratako
erasoetatik aparte. Taktika nabarmena du
erasoaldiak. Aurrenik, hizkuntz gatazka
salatzen da eta horren interpretazioa erabat
nahasten eta bihurritzen: erdalduna omen
dago zapalduta, alegia; ondoren, zapalkuntza horren erruduna salatzen da: euskaldunak, 'erradikalak' eta bestelakoak, eta horiei begira egiten omen den hizkuntz poli-

tika; hirugarrenik, gatazka hori puztu egiten da bestelako interes politikoengatik,
jakinik ere gizartearen gehiengoak besterik
pentsatu eta nahi duela (matrikulazioak,
inkesten emaitzak, eta abar lekuko), eta
jakinik, adibidez, gutxiengo oso txikia dela
funtzionarien arazoa ipini dutenak; azkenik, mehatxu politikoen bidez eta komunikabideen
bitartezko
bonbardaketarekin,
herrian zalantzak sortu
nahi dira, eta adminisEZIN DUT IRAtrazioari atzera eragin
orain arteko minimozko hizkuntz politikatik KURRI AKADEMIere. Akademikoen guKOEN GUTUNA
tunak erasoaldi horri
eustera datorrela emaAZKEN ALDIAN
ten du.
HORREN aurrean, herritarrok eta erakunde EUSKAL HERRIAN
publikoek, irekitasun
EUSKARAREN
eta malgutasun eta
guzti, baina errudunkonplexurik gabe, argi NORMALKUNTZAbehar dugu eduki euskararen berreskurapen
REN AURKAKO
osoaren helburua; horri
begira konfiantzari eu- HAINBAT ERATAtsi behar diogu, konfiantza zabaldu behar KO ERASOETATIK
dugu. Gatazka-arazoa
ez da euskara, ezta hoAPARTE.
rren normalkuntza ere;
erdararen
erabateko
gailentasuna izan da eta
da oraindik funtsean gatazka-arazoa, eta
euskararen normalkuntzaren aurka daudenena. Beharrezkoa dugu hizkuntz bakea.
Hizkuntz eskubideak betetzean datza, ordea, hizkuntzazko bakea lortzeko bidea.
Lehen gogoetara itzuliz, pareko erantzuna behar du Akademiaren gutunak, Euskaltzaindiak emana: ad hominem, haren
argumentazio guztia irauliz eta euskararen
ikuspegitik eginez; abiapuntuan edo azkenburuan Konstituzioaren 3. artikulua
salatu eta aldatzea eskatu beharko luke.
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