
EUSKARA NAJFARROAN GAUR 

Nafar errege batek lingua navarrorum deitu zion euskara-
ri. Hau Nafarroako jendeen eguneroko hizkuntza zela, alegia. 
Errege haren erranaz gain, ordea, Erdi Aroan nafar eta euskal-
dun izatea loturik zeudela errateko argibide aski badugu? batez 
ere, Jose Maria Jimeno Jurio historialariak eskeini dizkigun xe-
hetasunak ezagutu ondotik. 

Enskara ren egoera 

Gaur egun euskararen egoera Nafarroan ez da? noski, aipatuta-
ko mende haietakoa. Biztanlegoaren %l6a jotzen du euskaldun 
Siadecok, 1997ko ikerketan, euskaldun osoak eta ia osoak bildu-
ta. Dena den, interesgarria da ikerketa horrek agertzen digun ber-
tze hau: %70 nafarrek euskararen aldeko jarrera dute. Horren 
ezaugarri izaten ahal da? irakaskuntza publikoko D eredurako 
matrikulatzeak goiti egitea hondarreko urteetan, Iruñerrian. 
Ikastolen osasuna ona da, banaz-bertze. IKA eta AEKko euskalte-
gien lana ere hor dago? Euskara Zerbitzuena ere bai? etabar. 

Eta, hala ere, azken datuen arabera, euskara Nafarroan man-
tendu egin da, baina ez du aitzinera egin? kopuruari dagokio-
ñez. Eta ez dugu erraten ahal? inola ere, euskara ziurtatua da-
goenik. Euskararen egoerak? aintzinera bezala, gibelera ere 
egiten ahal du. Ez da hori Nafarroako euskaltzale guziek diote-
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na. Azken egunotan bertan, Satrustegi eta Jimeno Aranguren 
aski baikor agertu dira, Durangon emandako hitzaldietan, 
Nafarroan euskarak etorkizuna segurtatu duelakoan edo. Nik, 
hala ere, zalantza haundiak ikusten ditut. Zergatik? Nahiz eta 
idazki honen asmoa azterketa zorrotz eta zabala eskeintzea ez 
izan, jarraian agertuko ditugunek argituko digute, zerbait be-
deren, erantzuna. Baina dagoeneko erran dezagun, nafar 
gehienaren jarrera aldekoa izanagatik, neurri haundi batean, 
hala ere ez dakigula jarrera hori aski fierra izaten ahal den, 
euskarari paratzen ari zaizkion zailtasun guziak gainditzeko. 

Legeria eta agiiitediinak 

Nafarroak badu euskarari buruzko bere legeria, Espainiako 
leger iaren kumea , baina berez i tasun p rop ioz horn i tua . 
Vascuencearen Legea du izena. Lege horrek, lehenik, Nafarroa 
hiru eremutan zatitzen du, eta bakoitzari eskubide ezberdinak 
aitortzen dizkio. Zera erran nahi du honek, nafar guztiek ez di-
tuztela eskubide berdinak euskara ikasteko eta erabiltzeko. 
Eskualde baskofonoa deitzen duenean, Nafarroako ipar-men-
debaldean, euskara ofiziala da. Eskualde mistoan -Iruñea ho-
netan dago- eta ez baskofonoan ez da ofiziala. Mistoak badu, 
hala ere, euskarazko irakaskuntza adarrak plantatzeko aukera, 
himgarrenak ez bezala. 

Vascuenceren Legeak eskubideak murrizten baditu ere, eza-
gutzen dituenak ere ez dira errespetatzen, noski. Ofizialtasunak 
herritarren euskarazko zerbitzu publikoak aldarrikatuagatik, 
nohiznahiko kantua da erdalduna dela medikua, larrialdiko zer-
bitzuak, notarioak, Udalen arazoak euskarazko idazkiak Iruñera 
igorriz gero, etab. Eskola publikoetako irakaskuntza da euska-
raz ziurtatuenetako zerbitzua. Hori lehen eta bigarren mailan. 
Zeren eta Lanbide Hezkuntzan, Batxilergoan eta Unibertsitatean 
euskaraz ikastea gero eta zailagoa da, aitzinera egin ahala. 
Unibertsitatean magisteritza da euskaraz lantzen ahal den gai 
bakarra. 
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Ezagunak dira Iruñerrian gertatzen diren borrokak, euska-
razko gela bat gehiago irekitzeko. Ikastolek neketan ibili behar 
izaten dute, Gobernutik hartzen dituzten laguntzak ez galtze-
ko , e d o eta i r akaskun tza rako legez ta tzea e sku ra t zeko . 
Momentu honetan, Berako ikastolak bertze ikastola baten bar-
nean matrikulatu behar ditu DBHko ikasleak, berari legaltasu-
na ukatzen diotelako. Ezagun samarra da, komukikabideetan 
hainbatetan agertu delako, Iruñean euskarazko irrati bakarra 
den Euskalerria Irratiari frekuentziarik ez diotela eman, eta le-
gez kanpo segitzen duela. Nafarroako agintedunak ahal dituz-
ten oztopo guziak paratu eta paratu ari dira, eta lehendakariak 
berak ez du euskara publikoki guttiesteko inolako lotsarik, 
euskara ikasteko gastuak ez duela bererik erranez, euskarak ez 
duela etorkizunik, eta antzekoak. 

Eliza eta euskara 

Elizak euskaraganako duen jarrera nolakoa den, hitz guttitan 
erran behar eta, erdizkakoa eta anbiguoa deia erranen nuke. 
Erdizkakoa eta anbiguoa dela erratean, egokia ez dela erran 
nahi dut, noski. Eta, gainera, gizartearekin konparatuta, arabe-
ra, hobera ez doala gaur egun. 

1. Erabilpen garrantzitsua, 

Alde batetik, euskarak gizartean duen erabilpenari dagokio-
nez, Elizarena oraindik ere garrantzitsua da, elizetxeetako litur-
gian, eta katekesian, batez ere. Horretarako liburuak presta-
tzen lan ona egin du, gainera, kalidade onekoa, alegia. Hori 
bezala, artxiboko liburuak elebiz erabiltzea, apezpikutegiko 
boletin ofizialean idazki batzuk ere euskaraz agertzea, etab. 

Erabileraz gain, 1974an eta 1981ean Mendez eta Cirarda 
apezpikuek argitaratutako idazkiak garrantzitsuak dira, non 
euskararen erabilpen eta ardurarako gauza aski positiboak 
adierazten baitira: Euskararen ofizialtasuna Nafarroako elizara-
ko, Elizak euskararen galeran eta atzerapenean duen erantzu-
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kizuna eta berreskuratzean saiatu beharra, bere erabilpenaren 
aldeko irizpide zabal batzuk, etab. 

Ez dut ahaztuko, nahi baduzue, lehen eta orain elizako 
hainbat jendek euskara suspertzeko eta ikertzeko egin duen 
eta egiten ari den lan haundia. Kontutan hartu behar da? hala 
ere? jende horiek beren ekimen pertsonalak eraginda jokatu 
dutela horrela, normalean; ez elizako arduradunek markatuta-
ko jarraibideak direla medio. 

2, Erabilpenean hutsune larriak 

Beste aldetik, Elizetako erabilpen horretan hutsuneak ere 
badira. Eta hutsune larriak. Badira, biztanlego euskaldunaren 
portzentaia haundia izanik ere, euskara hagitz murritz erabil-
tzen duten parrokiak. Aunitz dira euskararen erabilpena eus-
kaldunen kopuruaren araberako neurrian ere betetzen ez du-
tenak. Zenbaitetan. euskaldunen proportzioaren erdira ere ez 
da ailegatzen. Lizarra, Tafalla, Zangoza eta Tuteran euskaldun-
tzen ari den jendea ugaritzen doa, batzuetan kopuru nahikoa 
haundia da, baina elizak ez du euskarazko zerbitzurik eskein-
tzen. Iruñean bertan gertatzen da hori. Larunbat eta igandeetan 
egiten diren 300 meza baino gehiagotik 6 soilik dira euskaraz-
koak, %2a ez dute osatzen. Euskaldun kopuruak, berriz, %20 
ingurua ukitzen du 

Gaur prestatzen diren apez berriei ez zaie euskara jakitea 
eskatzen, ez dira elebidun ateratzen elizbarrutiko elebitasunari 
erantzuteko. Ez da inolako erreziklatze plangintzarik antolatu. 
Apezp iku e r d a l d u n a k i zenda t zea on tza t ha r t zen da . 
Elizbarrutiko ikastetxeetan ez da euskarazko lerrorik ematen, 
hainbat ikastetxe publikotan egiten den bitartean. Negargarria 
da Erlijiosoen ikastetxeak, euskara eta euskaraz irakasteko ho-
rretan, atzeraka eta arrastaka ibili direla eta oraindik ere dabil-
tzala ikus tea , g o b e r n u a r e n ikas te txeen g ibe le t ik . 
Euskaltzaindiak berak egin zuen salaketa gogorra Euskararen 
Libum Zurian. Euskal Erkidego Autonomoan hori aidatu bada, 
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neurri batean bederen, Nafarroan ezezaguna da oraindik D 
eredua erlijiosoen irakaskuntzan. 

Apezpikutegiko bulegoak, ia denak, elebakarreko arduradun 
eta langilez hornituak daude, gaztelania hutsezko jendez; eus-
karazko idazkiak bulego horietan sartzea ia ezinezkoa da? ho-
rietatik euskaraz igortzea ere salbuespen izaten den bezala. 
1988-1990 urteetan burututako Nafarroako Eliz Batzarre edo 
Sinodoak, teorian behintzat Elizaren erakunde eta bilera garran-
tzitsuena, euskara baztertu egin zuela erraten ahal dugu. 
Euskararekin zerikusia zuten zortzi proposamenetatik bakar ba-
tek ere ez baitzuen Batzarrearen onespenik jaso. Euskararako 
Itzulpen taldea antolatzea, ospitaleetan kapelau euskalduna iza-
tea, euskarazko katekesia zaintzea eta horrelako proposamen 
apalek ez zuten Batzarreak exijitzen zuen gehiengorik lortu. 

Hala ere, kezkarik ez. Hutsune horiek ez dute kezka haun-
dirik sortzen elizbarrutiko arduradunengan. Euskara guti era-
biltzen dela eta, ez dizute aisa Apezpikutegitik deituko. Baina 
euskara sobera erabiltzen delako susmoak eta kexak, bai? mu-
giarazten ditu, eta beren kezka adierazi diete apez batzuri. 

3> Euskararekiko harrera kaskartzen 

Elizaren euskaraganako harrera arabera ahultzen ari da. 
Azkeneko aipamen horien haritik ikusten ahal da; lehen he-
rrietan elizatik kanpoko espazio publikoetan erdara zen erabat 
nagusi, hala-nola, herriko etxean, eskolan, komunikabideetan. 
Gaur, berriz, herriko etxe eta zerbitzu publiko aunitz euskal-
dundu dira edo euskalduntzen ari dira, eskoletan euskaraz 
ikasten du gero eta haur gehiagok, irakasle erdaldun frankok 
euskara ikasi du eta euskaraz egiten du lan, irakaskuntzarako 
euskarazko materiala ge ro eta Ligariago da. Euskarazko 
Telebistaren aukera bada. Gatir telefonikak eta gobernuak 
neurri batean elebitasuna sartu du. Alde batean eta bestean in-
primakiak eta elebiz ikustea ohiko bihurtzen ari da. 
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Nahiz eta mugatua eta geldoa izan gizarte zibilean euskara ea-
biltzeak daraman prozesua, hala ere, elizan daramana motela-
goa da. Behar bada, lehen ez bezalako seinale batzuk, keinu 
batzuk egiten dira, bere garrantzia dutenak. Errate baterako, 
Iruñeko katedralean edo Xabierren bezalako jendetza haundi-
ko ospakizunetan euskarari nolabaiteko presentzia eskeintzea. 
Baina bertzelako keinuak ere agertzen dira, hala-nola, ehun 
mila jende biltzen dituen euskararen aldeko bestara elizbarruti-
ko arduradunek ez agertzea. Nafarroa Oinezez ari naiz. 

Deiiiokr azia eta Ebanjelio ur r i t asuna 

Inor ez da harrituko, seguru aski, Nafarroan euskara eta eus-
kal komunitateari egiten zaion harrerak bertako demokraziaren 
eskasia agerian uzten duela. Herri bat eta bere kultura, bertako 
herri eta hizkuntza propioa dena, errespetatzen ez duen lege 
antolamendua, eta beronen guttieneko eskakizunak ere aintzat 
hartzen ez dituzten agintedunak ez dira demokrata izendatzen 
ahal. Demokraziak, hain zuzen, -ez dugu ahantzi behar-, he-
rriaren izaera eta nahia baititu oinarri. 

Antzeko zerbait erran beharrean gaude Elizaz. Elizaren egi-
tekoa Jesusen Berri Ona iragartzea baldin bada, Nafarroan 
Berri On horrek hutsune nabarmenak ditu, elizaren euskarari 
buruzko jokaera ikusita. Euskara ez baita, hainbatetan pentsa-
tzen den bezala, berri onarentzako tresna hutsa, baizik eta 
euskara bera ere berri ona da. Elizak, ordea, hau ez du orain-
dik aski ulertu eta onartu. Eguneroko jardunean, behinik 
behin, nahiz eta idazki batzuetan bertzela adierazi. Horregatik, 
hemen ere, ebanjelio defizita dela erraten ahal dugu. 

Aipatutako gabeziek euskararen ibilbidea zailtzen dutela argi 
dago. Euskaltzaleen lanak eta herritarren sentsibilitateak zailta-
sun horiek gaindituko ote dituen ikusteko dago. Hori dugu 
euskarak eta euskadunok erronka. 

Pello Apezetxea 
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