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Gaur egun azpilanean, pipia egurrezko habean bezala, dabilen ideologia bat jarri nahi dut begi-

bistan, hizkuntzakeriaren ideologia, Espainiako botere guneetan oso zabaldua dagoena. 

Pentsamolde hori ideia oker eta faltsu batean dago oinarrituta: gaztelania inguruan dituen 

hizkuntzak baino hobea dela komunikaziorako, bizikidetzarako, gizartearen aurrerabiderako eta 

norberaren garapenerako. Eta hobea delako, nagusitu egin behar duela. 

Tamalez, ideologia hori ez da gaztelaniaren gaitza bakarrik, gainontzeko hizkuntza 

hegemonikoak ere hizkuntzakeriak jota daude. Euskarari dagokionez etxe barruan dituen 

frantsesa eta gaztelania hizkuntzakeriak erasanda ditu, baita etxeko ate-ateraino iritsita daukan 

ingelesa ere.  

Gaurko Espainiatik datorkigun hizkuntzakeriak gaztelania euskarari eraso egiteko erabiltzen du, 

euskararen errepresiorako, euskararen zabalkundea mugatzeko eta oztopatzeko. Euskararekin 

bezalaxe jokatzen du Espainiako lurraldeetako gainontzeko hizkuntzekin, katalana, aranera, 

aragoiera, asturiera eta galizierarekin, besteak beste. 

Espainiako hizkuntzakeria horrek euskaldunaren eredu bakarra onartzen du: gaztelaniaren 

kultura guztiz barneratuta duen euskaldunarena, euskararen arrastorik gabeko euskaldunarena; 

azken batean, gaztelaniaren berezko hiztuna den euskaldun asimilatua bakarrik onartzen du 

Espainiako nazionalismoaren hizkuntzakeriak. Eta, bestela, burla eta barrea, adar jotzea eta 

umiliazioa: txisteak, karikaturak eta, besteak beste, «Ocho apellidos vascos» filmaren 

estereotipoak «gaztelania garbian» mintzo ez den euskararen berezko hiztun 

astakirtenarentzat. 

Espainiako aginte guneetatik datorkigun hizkuntzakeriak gaztelaniaren hegemonia babesteko 

eta indartzeko diskurtsoa egiten du. Diskurtso hegemoniko hori ideia monolitiko batean dago 

ardaztuta: gaztelania da herritar guztiak elkartzen dituen hizkuntza bakarra, eta euskarak, 

Espainiako lurraldeetako gainerako hizkuntzek bezalaxe, herritarrak elkartu beharrean, banandu 

eta baztertu egiten ditu. Eta ideia horri, gainera, lege oinarria eman dio Espainiako nazionalismo 

linguistikoak: gaztelania inolaz ere ez da baztertzailea, Espainiako herritar guztiek jakiteko 

obligazioa dutelako, Espainiako lege gorenak, Konstituzioak, hala agintzen duelako. Okupazio 

linguistikoa lege bihurtu du Espainiako nazionalismoaren hizkuntzakeriak gaztelaniaren 

nagusitasuna eta jakiteko obligazioaren monopolioa betikotzeko. Esaerak dioen bezala: 

«Handia, beti legez; txikia, behin ere ez». 



Gainera, ez da egia, inondik ere, gazteleraz hitz egiten duten hiztun guztiak elkartzen dituela 

gaztelaniak. Euskaldunoi bezalaxe gertatzen zaie kolonizazio linguistikoa jasan duten 

gainontzeko hiztun guztiei ere, besteak beste, Kolonbiako, Peruko, Bolibiako, Mexikoko, Txileko, 

Ekuadorko eta Argentinako espainieraz mintzo direnei. Izan ere, horiek guztiek, Espainiako 

nazionalismo linguistikoaren erdeinua eta ezin ikusia jaso ohi dute, hitz egiten duten gaztelaniari 

mespretxua erakutsiz eta guztiak gutxiesteko hitz berberak erabiliz: «sudaca», «panchito» eta 

«machu pichu». Gaztelaniaren 400 milioi hiztunetatik % 90 Amerikan bizi den arren, Espainiako 

Gaztelan egiten den gaztelania ezarri zaie batasunaren eredu. Hitz egiten duten gaztelaniaren 

arabera sailkatzen eta mailakatzen ditu hiztunak Espainiako inperialismo linguistikoaren 

hizkuntzakeriak. Espainiako nazionalismoaren hizkuntzakeriak Cervantesen hizkuntza hiztunak 

jatorriaren arabera bereizteko erabiltzen du, ez elkartzeko. Espainiako hizkuntzakeriari legetxe 

Frantziakoari ere erabat okerra, barregarria eta jasanezina iruditzen zaio Quebec, Algeria edo 

Senegalgo frantsesa. Eta azpitituluak ere ezartzen dizkiete herrialde horietako frantses hiztunei 

telebistan agertzen direnean. 

Besterik gertatzen da euskara ikasitakoekin, izan ere, euskaraz mintzo diren une beretik dira 

euskaldun, beste edozein euskaldunen pareko, ez gehiago, baina, batez ere, ez gutxiago. Maiz, 

gainera, gainontzeko euskaldunen esker ona eta miresmena jasotzen dute euskaraz egiteagatik. 

Euskarak bere hiztunak «egiazko» euskaldun bihurtzen ditu; ez, ordea, gaztelaniak eta 

frantsesak bereak. Horrek Espainiako eta Frantziako hizkuntzakerian du sorburua. 

Gaztelaniak Espainian duen monopolio linguistikoa babestu eta indartu nahi dutenek zera diote: 

bere hiztunek eragindako egoera duela euskarak. Alegia, bere hiztunek erabiltzen ez dutelako, 

bizkar eman diotelako, iritsi dela abelera horretara. Eta, dagoen egoera horretara bere hiztunek 

eraman baldin badute, zertarako «xahutu» behar den herritar guztien dirua gutxiengo batek 

sortutako egoera aldatzeko. Maiz, gainera, krisi ekonomikoaren aitzakiarekin, hizkuntza 

sustapenean herri-diruak «harrika botatzea» gaitzesten dute. Baina horrela hitz egiten dutenek 

ezkutatu egiten dute gaztelaniaren sustapenerako Cervantes Institutuak urtero 115 milioi 

euroko aurrekontua daukala, Euskararen Etxepare Institutuak milioi eskaseko aurrekontua duen 

bitartean. 

Baina diskurtso horrek ere egi-egia ezkutatu nahi du: Espainiako inperialismoaren 

hizkuntzakeriak, historiaren sokan, Colon jauna Ameriketara iritsi zenetik, etnozidio linguistikoa 

eragin duela armen bidez mendean hartu dituen hiztun-herri guztietan. Eta, itsasoz haraindiko 

herri haietan bezala, hemen ere, Espainiako estatuaren hizkuntzakeriak euskararen etnozidio 

linguistikoa eragin eta bultzatu duela euskararen herrian. Espainiako nazionalismoaren 



hizkuntzakeriak ezkutatu egiten du Estatuak gaztelania Espainiako lurralde osoan bortxakeriaz 

eta armen bidez inposatu zuela gerra zibil batek ekarritako diktadura baten bidez. Eta diktadura 

horren ondoren ere, demokrazia izeneko garai honetan, gaztelaniaren eta Espainiako 

lurraldeetako gainontzeko hizkuntzen arteko desoreka iraunarazteko, diskurtso eta lege 

baztertzaileak dituela gaur egun. Diskurtso eta lege horiek, euskararen zabalkundea oztopatzea 

dute helburu, Espainiako estatuko gainontzeko hizkuntzena bezalaxe. Adibide baterako, 

Nafarroako kasua dugu: Espainiako nazionalismoaren hizkuntzakeriak Nafarroan euskararen 

aurkako diskurtso oldarkorra dauka, batetik, eta, bestetik, euskararen ofizialtasuna eta 

zabalkundea Nafarroa osoan mugatzen eta oztopatzen duen Foru lege bat ere bai. 

Espainiako estatua ez dugu sekula ikusi euskarak egindako aurrerapausoak txalotzen; bai, ordea, 

aurrerapauso horiek ezbaian jartzen, oztopatzen eta baita desegiten ere. Espainiako 

nazionalismoaren hizkuntzakeria erasotzaile bihurtzen da, batik bat, gaztelaniak esklusiban 

dauzkan esparruak euskarak ere modu berean jorratu nahi dituenean. Espainiako estatuko 

botereetatik ez da sekula eragozpenik jartzen Espainiako edozein udalerritan gaztelania 

hutsezko eskolak zabaltzeko, bai, ordea, euskara berezko hizkuntza den lurraldean euskara 

hutsezko eskolak zabaltzeko, orain azkena Iruñean gertatu den bezalaxe. Inork ez du zalantzan 

jartzen Valladoliden gaztelania hutsezko eskolak zabaldu behar direla eta, orduan, zergatik 

jartzen da zalantzan Iruñean euskara hutsezko eskolak zabaltzea? 

Espainiako nazionalismoaren hizkuntzakeriak kate motzean eta larre motzean nahi du euskara. 

Nafarroan dugu adibiderik argiena: euskara erabiltzeko aurrerapausorik txikiena egin nahi 

denean, beti da «bidegabekeria», «diskriminazioa» eta «inposizioa». Gaztelaniaren aldeko 

nazionalismoak zapalkuntza linguistikoaren ekaitz politiko eta mediatikoa leherrarazten du han-

hemengo gizartea, batik bat nagusi diren erdaldunak, euskararen aurka jartzeko. Orain hurrena, 

horrela zioen Nafarroako PPko legebiltzarkide batek: «Euskara erabilita, nazionalistez bete nahi 

diguzue administrazioa». Espainiako nazionalistek, hizkuntza kontuetan, ez dagoenean ere, 

besteen buruan beti ikusten dute bartza, baina norberaren buruko zorria sekula ez.  

 

* * * 

 

 

 



 

 

Espainiako eta Frantziako nazionalismoen hizkuntzakeriek euskararen herria erdalduna nahi 

dute, gaztelaniaren eta frantsesaren uztarpean gatibu. Eta, hizkuntzakeria horiek, 

menpekotasun egoera hori betikotzeko, euskara beren makila guztien zahagi bihurtuta daukate. 

Eta, euskara bezalaxe, Espainiako eta Frantziako lurraldeetako gainerako hizkuntzak ere bai.  

Orain hurrena esan bezala, Espainiatik datorkigun hizkuntzakeriak, gaztelaniaren nagusitasuna 

indartzeko eta iraunarazteko, ideia monolitiko bat zabalduta dauka lau haizetara. Ideia horren 

arabera, Espainian gaztelania da —eta Frantzian frantsesa—  herritar guztiak elkartzen dituen 

hizkuntza bakarra, eta euskarak, Espainiako lurraldeetako gainerako hizkuntzek bezalaxe, 

herritarrak elkartu beharrean, zatitu eta baztertu egiten ditu. Baina Espainiako hizkuntza 

nazionalismoak ondo ezkutuan gordetzen du egiazko bazterketa eta zatiketa gaztelaniak 

eragiten duela. Baztertu eta isolatu egiten ditu gaztelaniarik ez dakiten mugaz bestaldeko 

euskaldunak eta, aldi berean, euskararen herria zatitu egiten du espainol-euskaldun eta 

frantses-euskaldunen artean. Euskal Herrian euskarak elkartzen duena, auzoko bi erdarek 

zatitzen eta bereizten dute. Erdara horiek hainbat euskaldunen etxeko sukalderainoko bidea 

egina dute eta, ez gutxitan, norberaren kolkorako barne-mintzoa izaterainokoa ere bai. Hortik, 

euskararen hiztunen artaldea galbide arriskuan dago: Espainia da otsoa eta Frantzia azeria.  

Berriki, Europako, Ipar Amerikako, Australiako eta Japoniako 15.000 lagunekin egindako ikerketa 

batek nazio nortasunaren ezaugarririk garrantzitsuena, funtsezkoena, hizkuntza dela eman du 

jakitera. Espainian ere % 62k hori erantzun du; eta Frantzian % 77k. Baina, ikerketarik egin 

beharrik gabe, aspalditik da horren jakitun Espainiako hizkuntza nazionalismoa —baita 

Frantziakoa ere— eta, horregatik, euskararen debeku, ukapen eta zapalkuntzan oinarritutako 

gaztelaniaren —eta frantsesaren— hizkuntzakeriatik bultzatutako helburu linguizida ezkutatuz, 

aldarrikapen hauxe egiten dute behin eta berriro gaztelania eta frantsesa euskararen maila 

berean jartzeko: euskara Euskal Herriko berezko hizkuntza da, baina gaztelania eta frantsesa ere 

bai. Gaztelania eta frantsesa euskararekin alboz albo, maila berean jarrita, euskarak Euskal 

Herrian bertako hizkuntza gisa duen berezkotasuna eta zilegitasuna lortzea da Espainiako eta 

Frantziako hizkuntza nazionalismoek Cervantes eta Moliereren hizkuntzak gurean bertakotzeko 

eta etxekotzeko darabilten estrategia. Baina gaztelania ez da euskaradun guztien hizkuntza, ezta 

frantsesa ere. Euskara da Euskararen Herriko euskaldun guztiak lotzen eta elkartzen dituen 

berezko hizkuntza bakarra. 



Espainiako hizkuntzen ofizialtasuna ere euskararen hondamendi eta galeratik kudeatzen du 

Espainiako hizkuntzakeriak. Espainiako Konstituzio Legeak, gaztelaniaz gain, Espainiako 

gainontzeko hizkuntzak ere, bakoitza bere Autonomia Erkidegoan, ofizialak izango direla dioen 

arren, Espainiako hizkuntza nazionalismoak, lurraldeetako hizkuntzen ofizialtasuna gutxiesteko, 

«koofizial» hitza asmatu du herritarren aurrean Espainiako lurraldeetako hizkuntzen 

ofizialtasuna bigarren mailako bihurtzeko eta gaztelaniarena lehentasunezko ofizialtasuna dela 

aditzera emateko. Hori bakarrik ez, euskararen kasuan, Espainiako hizkuntzakeriak euskararen 

ofizialtasuna mugatu, murriztu eta hesitu egin du Nafarroan. Euskara Nafarroa osoan ofiziala 

izateko ebazpena onartu zuen Nafarroako Legebiltzarrak 1980. urtean, Nafarroako Foru 

Erkidegoa osatzeko legea izango zenaren oinarriak sinatzean. Nafarroako Legebiltzarrak 

ordezkaritza bat bidali zuen lege proposamena Madrilen defendatzeko; baina itzultzean euskara 

«eremu euskaldunean» baino ez zen ofiziala. Horregatik, Nafarroako herritarren % 10ak bakarrik 

du euskara ofiziala, 65.000 nafarrek besterik ez. Espainiako hizkuntza nazionalismoaren aizkorak 

Madrilen egindako kimaketak euskaren arbola adaxkarik gabe, hostorik gabe eta arnasbiderik 

gabe utzi zuen 600.000 nafarrentzat. 

Irakaskuntza da Espainiako hizkuntzakeriaren beste gudaleku bat. Inperialismo linguistikoak ez 

du sekula onartzen gazteleradun elebakarrak elebidun bihurtu behar izatea. Bidezko eta legezko 

iruditzen zaie euskaldunek gaztelera ikasi behar izatea, baina alderantziz dena da inposizioa, 

zapalkuntza, diskriminazioa eta bidegabekeria. Euskara ez ikasteko eskubidea aldarrikatzen 

dute, analfabetismorako eskubiderik balego bezala, matematika ez ikasteko eskubiderik balego 

bezala, ezjakintasunerako eskubiderik balego bezala. Ezjakintasunak euskaraz egitea ezinezko 

bihurtzen du, bi hizkuntzen arteko berdintasuna ezinezko bihurtzen duelako; eta, horregatik, 

euskaldunen oinarrizko hizkuntza eskubidea ukatzen duen pribilegio zapaltzailea da. Gainera, 

ezjakintasuna oso garestia da. Adibide baterako, ikusi besterik ez dago zenbat itzultzaile 

ordaindu behar ditugun, guztion patrikak zimurtuz, euskararik ulertzen ez duten politikari 

horientzat eta bere lana euskaraz egiteko gaitasunik ez duten funtzionario horientzat. 

Ezjakintasuna liskar iturri ere bihurtuta daukate Espainiako hizkuntzakeriatik, herri-

administrazioan euskararen ezjakintasunarentzat lanpostu gehiago, funtzionario gehiago, 

eskatuz. Azkena Nafarroan gertatu da: euskararik irakatsi ezin duten irakasle lanpostuak sortu 

dituzte.  

Euskara ikasteari uko egiteko, euskara oso hizkuntza zaila dela diote Espainiako hizkuntza 

inperialismoaren jagoleek. Baina, beste alde batetik, laureun milioiko hiztun kopurua gehiago 

gizendu nahian edo, gaztelania ikastearen erraztasuna azpimarratzen dute. Juan Carlos Moreno 

Cabrera Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Hizkuntzalaritza Orokorreko 



katedradunaren «Errores y horrores del españolismo lingüístico. Cinco vocales para conquistar 

el mundo» liburuak dioenez, ez dira gutxi gaztelaniaren erraztasunaren aldarria egin duten 

hizkuntzalariak, Ramon Menendez Pidal hizkuntzalari ospetsuak, besteak beste. Inongo oinarri 

zientifikorik gabe, Menendez Pidalek zioen gaztelania beste edozein hizkuntza baino errazago 

ikastea dagoela, ahoskatzeko oso errazak diren bost bokal dituelako. Hain zuzen, euskarak ere 

bost bokaleko sistema fonologikoa du. Maiz, hizkuntza bat ikasteko zailtasunaren neurgailua 

aditz irregularren kopuruan jarri ohi da. Gaztelaniak 1.100 aditz irregular ditu; euskarak, aldiz, bi 

besterik ez. 

Munduaren zilborra direlakoan, hizkuntzarekin futbolarekin bezala jarduten dute Espainiako 

hizkuntzakeriatik: zergatik izan Errealekoa, Athleticekoa, Alavesekoa, Eibarkoa edo Osasunakoa, 

Europan eta Espainian hamaika aldiz txapeldun ateratako Real Madril taldea hortxe izanda? 

Zergatik jokatu Euskal Selekzio kaskarrarekin munduko txapeldunarekin jokatzeko aukera 

izanda? Eta futbolarekin euskararekin bezala gertatzen da: «euskaldunen selekzioari» oztopo 

guztiak jartzen dizkiote aurrera ez egiteko. Hori da hizkuntzakeriak euskararekin duen jokoa. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saiakera hau hizkuntzakeria izendatu dudan ideologiaren salaketa egiteko idatzi dut. Pentsaera 

suntsitzaile horren arabera, hizkuntza menderetzaileak hizkuntza menderatuak baino hobeak 

dira komunikaziorako, bizikidetzarako, gizartearen aurrerabiderako eta gizarte horretako kideen 

garapenerako. Eta hobeak direlako, gailendu egin behar dira hizkuntza ahulagoen gainetik eta 

bizkarretik. Horixe da hizkuntzakeriaren katixima. 

Hizkuntza menderatzaileak hizkuntza ahulagoa erabat menderatuta daukanean, hiztunen katea 

aspalditik etenda dagoenean, eta azkeneko belaunaldiak hizkuntza menderatzailearen bidez 

komunikatzen direnean, hizkuntzakeriak ukatu egingo du lurralde horretan sekula beste 

hizkuntzarik izan denik. Nafarroan gertatzen zaigu hori. Espainiako hizkuntzakeriatik ukatu 

egiten dute Nafarroako Erriberan gaztelania ez den beste hizkuntzarik sekula izan denik. 

Espainiako hizkuntzakeriarentzat Nafarroako «eremu erdalduneko» berezko hizkuntza bakarra 

gaztelania da, eta hor ez omen da euskararik sekula izan. 

Iruñean dagoen Nafarroako Errege Artxibo Nagusian zabaldu berri duten Navarrorum 

erakusketak, erromatarren garaitik aurrera jasotako 36 dokumentu historikoen bidez, zalantza 

izpirik ez du uzten nafarren euskalduntasunaz. Erdi Aroan, Ameriketako kolonizazioa hasi 

aurretik, Nafarroa osoan ez ezik, Nafarroatik kanpo ere komunikaziorako hizkuntza nagusia zen 

euskara. Garai hartan, Errioxa eta Burgosko mugetan barrena hitz egiten zen euskara, eta 

Huesca eta Lleidaraino ere iritsita zegoen orduko nafarren Lingua Navarrorum. XVI. mendean. 

Errenazimentuan, nafarren % 80 euskaraz mintzo zen eta nafarren erdiek ez zekiten 

gaztelaniarik. 

 Hizkuntzakeriaren ukazio hori beldur baten ondorio da: Espainiako nazionalismoaren 

hizkuntzakeriatik beldur dira Araban gertatutakoa Nafarroan ere gertatuko den. Araban, 

Francoren diktadura garaiko arabarrek, euskara aurreko belaunaldietan galduta zeukaten 

ordurako, baina, ezpainetan euskararik ez bazuten ere, bihotzean bai, ordea. Euskararendako 

diktadura ukatzaile eta zapaltzaile hura amaitutakoan, arabarrei euskara sustatzeko bidea eman 

zaienean, beraien baitan erabat iraungi gabe zeukaten euskal senaren txingarretik, 

euskalduntasunaren berpizkundea gertatu da Araba osoan. Gaur egungo Araban euskara 

belaunaldi gazteena da. Horrela kontatu digu Xabier Euzkitze kazetari eta bertsolariak: 

«Soldadutzatik etorri berritan —azken tontolapikoetako bat izan nintzen— Arabako Ikastolen 

Elkarteak lan zoragarri bat eskaini zidan. Hari esker, Arabako hainbat herritako ikastoletan 

bertsolaritza irakasten aritu nintzen: Legutio, Gasteizko bi, Kanpezu, Agurain, Lapuebla Labarka, 

Bastida, Lantziego eta Oion. Askoren begietan lur arrotzak ziren euskararentzat. Arabako 

Errioxan bereziki, aldeko sentsibilitatea zeukatenek ere ez zuten euskararik mintzo. Aitzindari 



batzuek ereindako haziari esker, gaur egungo ikasle askok eta askok guraso euskaldunak dituzte. 

Duela pare bat hilabete izan nintzen bertan, pilota emankizun baten karietara. Beste hainbat 

haurren artean —ia denak euskaraz ari ziren— hiruzpalau urteko neskatxa bat ari zen pilotan, 

zaharragoetatik bereiz. Ni begira ikusi ninduenean, “¿juegas?” galdetu zidan. “Noski, baina nik 

euskaraz badakit, e!” erantzun nion. Neskatikoaren epaiak zur eta lur utzi ninduen: “A, bai? Eske 

zaharra zara!”. Alegia, Lantziegoko errealitatean zaharrak erdararekin eta gazteak euskararekin 

lotzen dituzte». 

 Baina, Araban euskarak izan duen berpizkundea harrigarria baldin bada, munduaren luze-

zabalean beste inon ez bezalakoa izan da Trebiñukoa.  Gaztela eta Leon Erkidegoaren eta 

Burgosko probintziaren gobernupean dago Trebiñu, euskara ofiziala ez den lurraldean eta 

euskalduntasunaren aurkako jarrera duen gobernu baten agintepean. Eta, berrehun urtez 

euskara hilik izan eta gero, azken 40 urteotan herritarren ekimen soilarekin eta gobernuaren 

inolako laguntzarik gabe, ez sinesteko emaitzak lortu dituzte Trebiñuko barrendegian: euskaraz 

mintzatzeko gaitasuna duten herritarrak % 22 dira gaur egun eta euskara ulertzen dutenak, 

berriz, % 17. Trebiñuk, euskara berreskuratzeko bide horretan, Gaztela eta Leongo agintarien 

aldetik laguntzarik txikiena izan ez badu ere, Nafarroak pairatzen duen hizkuntzakeriarik ez du 

izan; ez, behintzat, neurri eta dimentsio horretan.    

Hizkuntzakeriak berezko hizkuntzaren ukaziorako daukan beste estrategia bat hiztunen 

hizkuntza eskubideena da. Hizkuntza ez omen da inongo eskubideren jabe. Hizkuntzakeriatik 

diotenez, eskubideen jabe diren bakarrak hiztunak omen dira, herritarrak, alegia. Kontua da, 

horrela, hizkuntza galdu duten hiztunek ez dutela hizkuntza eskubiderik, hizkuntzaren jabe ez 

direlako. Alegia, hizkuntzakeriaren ikuspegitik, eskubideduna izateko, aldez aurretik bete 

beharreko baldintza bat dago: hizkuntza jakitea. Modu honetara, Nafarroako «eremu 

erdaldunean» belaunaldiz belaunaldiko katean euskara galdu duten nafarrek ez dute hizkuntza 

eskubiderik euskararik ez dakitelako. Beraz, hizkuntzakeriaren arrazoibidetik hizkuntzarik ez 

dakienak, ez du hizkuntza eskubiderik, horregatik, nafarroako «eremu erdaldunean» 

hizkuntzakeriak ez du euskara ofiziala egin, ez dakienari eskubiderik aitortzeko beharrik ez 

dagoelako. Baina, hizkuntzakeriaren arrazoibidea erabat hankamotza da, izan ere, hizkuntza ez 

da norbanakoarena bakarrik, hizkuntza zerbait bada, komunikazio ekintza da eta, ekintza 

horretan, hiztun batek baino gehiagok esku hartzen du. Gizatalde batek egina da hizkuntza. 

Hizkuntza elkarrekintza kolektiboa da, hiztunek elkarrekin elkarbanatzen dituzten kultur 

erreferentzien gainean eraikia. Eta nafarren herria eskubideduna baldin bada, eskubide 

kolektibo batzuk aitortzen zaizkiolako —eta hala aitortzen zaizkio herri eskubide horiek 



Nafarroari— euskararen hiztun-herriari ere bere aitortza zor zaio herritarrez osatutako 

kolektiboa den aldetik. Baina, hizkuntzakeriatik eskubide horiek ukatu egiten dira eskubideen 

edukitzaile bakarra hiztuna dela esanda. Arrazoibide horretatik ere huts egiten du 

hizkuntzakeriak, izan ere, eskubideak, tartean herritar bakarra baldin badago ere, babestu 

beharrekoak dira herri-erakundeen aldetik eta Nafarroako «eremu erdaldunean», oraindik orain 

eta orain bertan, badira euskararen hiztun bat baino gehiago. Hizkuntzakeriaren gaitzak jotako 

herri-erakundeek, Nafarroakoak kasu, hizkuntza zapalkuntzari begi-belarriak ixten dizkiote 

bertako eta berezko hizkuntzari eta hiztunei kalte egiteko. 

Hizkuntza menderatuak izandako zapalkuntza eta bidegabekeriak oso nabarmenak direnean, 

berriz, hizkuntzakeriatik, onenean, halakorik gertatu dela onartuko dute aho txikiarekin; baina, 

gertatua gertatuta dagoela, eta, aurrera egiteko, kontuak bere horretan uztea dela onena 

esango digute. Alegia, egindako okerrak ez duela itzulbiderik eta ez dagoela ezer egiterik 

egindako okerra konpontzeko. Azken batean, gizateriaren historia hildako hizkuntzez beteta 

dagoela azpimarratuko digute hizkuntzakeriatik eta latinaren adibidea jarriko digute. Hau da, 

gaztelania nagusitu baldin bada herritarren mintzo gisa, konponbiderik ez dagoela esango dute 

hizkuntzakeriatik, euskara hilda eta galduta dagoelako herritar horien artean. Baina hori lan-

istripuek konponbiderik ez dutela esatea bezalakoxea da: lan istripuz hildako langileak ezin 

direla berpiztu eta bakean uzteko. Alegia, lan-istripuan hildakoak hilda daudelako, segurtasun 

neurri gehiago hartzea alferrikakoa dela esatea bezalakoxea da. Hildako langileei begiratu 

beharrean, bizirik daudenei begiratu behar zaie eta hizkuntza kontuetan gauza bera: hizkuntza 

bat biziberritzeko belaunaldi berriei begiratu behar zaie, eta belaunez belauneko hizkuntza 

sorberritzeari begirako lanari  lotzea da etorkizuna irabazteko bidea, Araban egin duten 

bezalaxe. 

 

* * * 

 

 

 

 

 



 

 

Hizkuntzakeriak jotako hizkuntzak hegaztien arteko kukuak bezala jokatzen du. Aurrena, auzoko 

txoriaren habian bere arrautza jartzen du, baita euskararen ikur bihurtutako txantxagorriaren 

habian ere, eta, ondoren, arrautza horretatik jaiotako kuku kumeak bezala jokatzen du: 

inguruan dituen arrautza guztiak habiatik bota eta akabatzen ditu, habian bera bakar-bakarrik 

geratzeko. Hain zuzen ere, hizkuntzakeriak euskararen habian horretarako jarri du 

elebitasunaren arrautza. 

Gaztelaniaren hizkuntzakeriak elebitasun mota bat eta bakarra bultzatzen du: gaztelaniaren 

nagusitasuna mantentzea eta betikotzea helburu duen elebitasuna. Elebitasun mota horren 

arabera, menpeko hizkuntza gutxituak, gurean euskarak, identitatearen funtzioa betetzen du 

eta, hizkuntza nagusiak, menderatzaileak —gurean gaztelaniak—, komunikazioaren funtzioa. 

Elebitasun mota horrek bultzatzen duenaren arabera, hiztunek ez daukate hizkuntza gaitasun 

berbera bi hizkuntzetan. Gaitasun eta erraztasun handiagoa dute gizartean komunikazioaren 

funtzioa betetzen duen hizkuntza menderatzailean, gizartean erabateko nagusitasuna duen 

hizkuntzan. Eta gaitasun kaskarragoa, berriz, hizkuntza gutxituan, hizkuntza horretan 

komunikazioa oztopatu eta ezinezkoa bihurtzerainokoa. Beraz, gizartean ahulagoa den 

hizkuntzak, gurean euskarak, identitatearen funtzio sinbolikoa betetzen du —euskaldun 

izatearena— eta, gaztelaniak, aldiz, hizkuntza orok duen funtziorik garrantzitsuena, 

komunikazioarena. 

Elebitasun hau menpekotasunezko elebitasuna dugu, hizkuntza nagusiak nagusi izaten jarraitzen 

duelako eta menpeko hizkuntza gutxituak bere ahulezia eta menpekotasuna betikotzen 

duelako. Menpekotasunezko elebitasun honen gakoa hizkuntza gaitasunean dago. Izan ere, 

hizkuntzen arteko menpekotasuna hizkuntza gaitasunean ardaztuta dago, hizkuntza 

gaitasunaren nagusitasunak hizkuntzaren gizarte nagusitasuna baitakar. 

Hain zuzen ere, gaur egun, azaldu dugun menpekotasunezko elebitasun horixe dugu indarrean 

Euskal Herriaren luze-zabalean, arnasgune gutxi batzuetan izan ezik. Gaur-gaurkoz, gure artean, 

gaztelaniak eta frantsesak, bakoitzak bere eragin eremuan, erabateko nagusitasuna dute 

gizarteko komunikazio hizkuntza gisa. Euskarak, aldiz, berbadun berrien artean batik bat eta 

eremu erdaldunetan bereziki, identitatearen funtzioa bakarrik betetzen du, «gutartasunaren» 

funtzioa, tribuko kide sentiarazteko funtzioa; eta, eguneroko gizarte bizitzan, berriz, euskararen 

erabilera oso apala da. Hirigune batzuetan, esate baterako, haizeak orraztu eta zelaitu duen 



basamortuko hondar xehea bezain zapala da euskararen erabilera: Euskararen Herriko 

Hegoaldeko lau hiriburuetatik hirutan —Gasteizen, Bilbon eta Iruñean— euskara eta gaztelania 

ez diren beste hizkuntzak euskara baino gehiago erabiltzen dira kalean. 

Beraz, euskararen etorkizuna berezko hiztunekin trinkotutako euskarazko harreman-sareak 

etxez etxe, herriz herri eta hiriz hiri hedatzean datza. Euskaraz beste edozein hizkuntzatan baino 

gaitasun eta erraztasun handiagoa duten euskaldunak dira euskararen berezko hiztunak; 

euskara dutenak beren kolkorako, beren kautarako, barne-mintzo eta gogoetarako tresna. 

Azken batean, berezko mintzoa euskara dutenak, ardatz-hizkuntza euskara dutenak, euskaratik 

eta euskaraz bizi direnak. Gaur egun, euskararen berezko hiztunak, bereziki, Amezketa, Aulestia, 

Leitza eta Azpeitia bezalako arnasguneetan bizi dira eta ugariak dira hamar urte arteko neska-

mutikoen artean. 

Euskararen berezko hiztunek badute ezaugarri bat: gaztelania ulertzeko hainbestean moldatzen 

dira, arazorik gabe, baina mintzatzeko ez dute euskaraz adinako erraztasunik. Erdal eremuko 

hiztun berriei euskararekin gertatzen zaienaren antzera, baina ez neurri berean, askoz 

txikiagoan.  

Hain zuzen ere, Espainiako nazionalismo linguistikoak euskararen hiztun horiek zigortu izan ditu 

bereziki. Gaztelaniaren nagusitasunaren jagoleek garrantzia ikaragarria ematen diote gaztelania 

zuzen eta egoki erabiltzeari, jakin badakitelako hor jokatzen dutela gaztelaniaren 

nagusitasunaren etorkizuna. Horregatik, gaztelania euskararen doinu, ahoskera eta egituratik 

hitz egiten duten euskararen berezko hiztun horiek gaztelaniaren hizkuntzakeriatik bultzatutako 

burla eta isekak jaso izan dituzte. Euskararen aurkako hizkuntzakeria bereziki erasokorra eta 

krudela gertatu zen joan den XX. mendean bizi izan ziren euskararen azken hiztun elebakarrekin. 

Gaur egun, oraindik ere, euskararen berezko hiztunen memoria kolektiboan iltzatuta dago 

hizkuntzakeria hura eta gaztelaniarekin arazorik izan daitekeenaren beldur-haize horrek eragina 

du «erdaraz ongi egiten» ikasteko.  

Burla eta barrea botere egiturari lotutako tresnak dira. Gaztelaniaren hizkuntzakeriaren 

sustatzaileek, umiliazioaren bidez, euskararen hiztun elebakar haiek gaztelania zuzen eta artez 

ikas zezatela lortu nahi zuten, alde batetik, eta, bestetik, euskararen erruarengatik beren burua 

barregarri uzten zutela eta euskarak gizartearen erdigunetik, gaztelaniaren erdigunetik, 

gizartearen periferiara, euskararen periferiara, urrutiratzen zituela ikusarazi nahi zieten 

euskaldun peto haiei. Beste era batera esanda, gaztelania integrazioa zutela eta euskara 

bazterketa. 



Kontrapuntua, berriz, hizkuntza gutxituaren sustapenean dabiltzan eragileek jartzen dute. 

Ahuldutako hizkuntzaren txingarra hauspotze lanetan dabiltzanek hizkuntza gutxituan trakets 

hitz egitea bultzatzen dute komunikaziorako oztopo handiak dituzten hiztunen artean; hitz 

egitea, trakets bada ere, ez hitz egitea baino hobea delakoan, hizkuntza gutxitua 

indarberritzeko. Eta hara non gertatzen den paradoxa: hizkuntza nagusian ez dira inolaz ere 

onartzen hizkuntza gutxituan onartzen diren akats eta trakeskeriak. Alegia, nagusitasun egoeran 

dagoen hizkuntzak bere sendotasunari eusteko ez du hizkuntza trakets erabiltzea onartzen, eta 

ahulezia egoeran dagoen hizkuntzak, berriz, egoera hori gainditzeko eta hobetzeko hizkuntza 

trakets erabiltzea onartzen du eta bultzatzen du. Horrela, Eusko Jaurlaritzak bere garaian 

sustatutako «Pixka bat es mucho» hura berehala gaitzetsi zuten euskaltzale batzuk «Un poco da 

asco» itzulpena eta hitz-jokoa eginez. 

Orain hurrena, Bilboko gaztelaniaren zulokotean jaio, bizi eta eskolak euskaldundu duen Aitor 

Zurdo gazteak horrela idatzi zuen Zuzeu agerkari digitalean: «Bilbon errealitate erdaldunak 

inguratu eta itotzen du euskara. (...) Edonola ere, euskararen borroka horretarako, nik beste 

slogan hau aukeratuko nuke: Elebakarra da, bide bakarra! (...) Euskara aldarrikapena baino, 

hiztunentzat komunikaziorako tresna naturalena izan behar da». 

Eta bere senetik eta esperientziatik aurkitutako bidea proposatu digu Aitorrek: «Gutxi 

gorabehera ingelesarekin dugun egoerara heltzea, baina erdararekin. Hau da, ulertu bai, baina 

erabat menperatu ez». 

Maddalen Lujanbio bertsolariak, berriz, horrela azaldu du bide hori: «Marrazteko konpasak 

orratz bat izaten du, eta orratz hori finkatutakoan zirkuluak marrazten dira beste besoarekin. 

Eta jakina, orratz hori zenbat eta finkoago sartuta egon, orduan eta lasaiago, errazago eta 

zabalago ireki ahal izango dugu zirkulua. Bada, hizkuntzarekin berdin. Guk orratza euskaran 

sendo finkatuta baldin badaukagu, orduan eta beldur gutxiago izango dugu beste hizkuntzetara 

zabaltzeko, ez dugulako gure oinarria galtzeko arriskurik izango. (...) Era berean, iruditzen zait 

gure eleaniztasunaren zortea sentitu eta aldarrikatu behar dugula. Askotan arazotzat bizi dugu 

eleaniztasuna, ondoko hizkuntzak nagusiagoak direnez, beldur garelako gurea zurrupatuko ote 

duten, baina lortzen badugu euskara ardatzean finko lotzea ez daukagu ezeren beldurrik izan 

beharrik. Gu ez gara erdia; gu doblea gara, eta ez dugu zertan lotsatu». 

 

 

 


