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Kontinentean bizi
Analisia

EDURNE ELIZONDO 

Nafarroan, uharte batean bizi ote diren sentsazioa dute euskaldunek, anitzetan. Zer jan eta edan 
badute bertan, baina irla inguratzen duen itsaso zabalean sartzen direnean, marrazoak agertzen dira, 
igerilariak irensteko prest. 

Uharte dinamikoa da nafar euskaldunena. Ikastolak sortu dituzte, eta euskaraz irakasten dituzten 
eskola publikoak zabaltzera behartu dute Administrazioa. 1990. urtekoa da Nafarroan selektibitatea 
euskaraz egin zuen lehendabiziko promozioa. Oronozko Institututik 25 gazte inguru joan ziren urte 
hartan Iruñera, unibertsitatean sartu aurreko azterketa egitera. 1987. urtean Batxilergo Bateratu 
Balioaniztuna hasi zutenean, euskaraz, ez zekiten zikloa hizkuntza berean amaitzeko aukera izanen 
zutenik. Urtez urte egin behar izan zieten aurre UBIra arte euskaraz ikasteko euren eskubidea 
zalantzan jartzen zuten agintariei. 

Gauzak ez dira anitz aldatu zenbait esparrutan. Ikastetxe hartako ikasle anitz, hala ere, euskaraz bizi 
dira, gaur egun. Euskaraz garatzen dituzte euren harreman gehienak, euskaraz egiten dute lan. 
Euskaraz ikasten dute euren seme-alabek. Euskaraz jasotzen dituzte berriak. Euskararen bandera 
astintzen dute euren uharte txikian. Itsasoko marrazoak urduritu egiten dira haizeak bandera 
mugitzen duela ikustean, indarrik ez duen iraganeko haize leuntzat jotzen dutelako euskara. Eta 
haize zirimolak sortzen direnean, irrigarri gelditzen dira. 

Herritarrek egiten dute putz haize zirimola horiek martxan jartzeko. Gobernuak egin beharko 
lukeena, herriak egiten du. Nafarroako hizkuntza politikek euskararen haizagailua indarrik gabe 
uztea izan dute helburu azken urteotan. Argindarra mozten saiatu dira. Eta gogor. Nafarroako 
Gobernuak bizkar eman dio euskaraz bizi nahi duten herritarren errealitateari. Laguntzarik gabe 
uzten ditu; dirurik gabe, ito arte; itsasoa sakontzen du uhartearen inguruan. Baina herritarrek mezu 
garbia bidali diote: uhartea kontinente bilakatu nahi dute. Euskaraz bizi. 
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