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EUSKARA BATUAK 20 URTE

ONTATUKO ditut gauza batzuk, beharbada denek ongi
ezagutzen ez dituztenak
euskara batuaren sorrerari buruz, ze
gauza horietan, beste gauza guztietan bezala, ba askotan gero berridazten da historia, eta berridazten den
historia horrek ez du antza handirik
gertatu ziren gauzekin. Nire inpresioa
behintzat hori da. Bai E.T.A.ri buruz,
bai euskara batuari buruz, eta niri tokatu zaizkidan zenbait gauzatan ikusten dut halako fantasma izugarri bat.
Gure asmoa euskara batuaren beharra azpimarratu genuenean, neri
dagokidanez esango nuke 55-56an
hasi zela hori, ba ikusten genuen gure herrian behar genuela Hizkuntza
Nazional bat. Guk ikusi dugu, nik behintzat beti ikusi dut euskararen arazoa, oraindik ere bai, guztiz proiektu
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«BATASUNAREN PROZESUAREN HASIERA
ETA GAURKO BEHARRAK»
nazional bati lotuta. Ez badago nazio
proiekturik euskara batua, eta euskara piztutzea eta gauza horiek ez dute
inongo sentidurik. Garai hartan ere
ez. Nik horren prueba bezala emango
nuke... nik ez dut uste inolaz ere kasualitate denik kanta berria, ETAren
sorrera, euskara batuaren sorrera,
Arestiren poesia soziala etab. Hori
guztia batera gertatzen da. Hori guztia batera gertatu da hor bazegoelako
nere ustez olatu sakon bat, belaunaldi berri bat zetorrelako, edota abertzaletasunak beste pauso bat eman
zuelako edo biak batera, baina hori
dena batera gertatu zen. Orduan,
Euskal Herrian, beste herri askotan
bezala, euskara batuaren kezka sortu
da abertzaletasunarekin.
Beraz, arazo orokor bat dago, euskal nazioaren pizkundea, eta horrekin

lotuta dago nere ustez batasunaren
hasiera hura.
Orain zer egin behar den?
Nire ustez momentu honetan bi
problema nagusi daude. Hizkuntzak
dira hitz eginak izateko. Azkenengo
erabakiak euskarari buruz Euskaltzaindiak hartu zituen orain dela 14
bat urte, geroztik ez du ezer egin eta
hala ere hor dago kodigo oral guztia
erabaki gabe. Eta alferrik da esatea
hori ez dela inportantea. Hori da inportanteena. Hizkuntzak hitz egiteko
dira. Gaur egun Bilbon euskaraz ikasten duen batek ez dauka euskal erreferentziarik. Eta arauak eman behar
zaizkio. Egin behar da arrazionalizatu
eta arauak eman. Hori egin daiteke.
Nik ez dut uste euskal fonetika batzea euskal aditza batzea baino zailago denik. Baina Euskaltzaindia geratu
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da pixka bat atzera, gero eta esklerosi handiagoa dauka.
Eta bestalde hiztegi teknikoari buruz lan handia egiten ari dela baina
lan hori UZEI egiten ari dela. Hori
esan behar da justiziaren izenean.
Momentu honetan euskararen bandera UZEIk darama eta ez Euskaltzaindiak.
Eta beste gauza bat UZEI Jakin-ekoek sortu zutela. Beraz hor badago kontinuitate bat. Pertsona berak dira ia ia. Hor badago proiektu
bat eta UZEIk eraman du aurrera.
Euskararen bandera, euskara batuaren bandera hori, euskararen geroaren bandera, UZEIk eta horiek daramate eta ez Euskaltzaindiak.
(IPESen emandako
hitzalditik)

