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UMBERTO ECO:
“Gure garaian
utopiak ez du
ia tokirik”

Gaur egungo intelektualik entzutetsuenetakoa da. Erruz saltzen diren kalitatezko eleberri mamitsuak idazteaz gain, semiologiaren alorrean ere funtsezko lanak egin ditu.
Komunikazio sistemak aztertu zituenean, ikus-entzuleek hedabideekin duten harreman
konplexua azaldu zigun. Kazetaritzan ere aritu izan da. Ezagutzen dutenek pentsatzeko
makina bat dela diote. Bilbon topatu dugu guk. Museoak hirugarren milurtekoan nolakoak izango diren hitz egitera etorri, eta globalizazioaz galdetu diogu. Gertakari honek
kulturan izango duen eraginari buruz aritu da Umberto Eco, eta baita hizkuntza gutxituen inguruko aurreikuspenari buruz ere. Ironiaz beterik, bere jakinduriarekin gozatzeko aukera izan dugu.
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EUSKO JAURLARITZA
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Herri ekimenak
euskararen indartzen
Urtez urte euskararen irakaskuntza garatzen ari da Ipar
Euskal Herrian, herri ekimenari esker, hein handi batez. Bizi
publikoan euskararen eskasa eta ofizialtasun faltari aurre
egiteko, hainbat kanpaina eta iniziatiba hartu dira azken
urteetan. Emeki-emeki, Frantziako administrazioaren trabak
gaindituz, euskara ari da gero eta toki zabalagoa hartzen.
13. or.

Eztabaida:
Zilegi da tokian-tokiko
aldaera fonetikoak idatziz jasotzea?
Euskara bizia eta herrikoa zabaldu nahirik, areagotu egin dira, aspaldion, euskalkien idatzizko erabilera
bultzatu nahi duten elkarte edo taldeak eta, dagoeneko, irakur daitezke han-hemenka euskalkian idatzitako aldizkariak eta bestelako agiriak. Nolanahi ere, testu horietako batzuetan tokian-tokiko aldaera
fonetikoak jasotzen hasi dira. Onargarria al da hori? Hala bada, zeintzuk dira jarraitu beharreko arauak?
Eta mugak?
20. or.
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ALMUDENA CID:
“Gogor lan egingo dut
Atenaseko Joko
Olinpikoetan egoteko”
Bere gorputz malgu eta arinak aho zabalik utzi
ditu behin baino gehiagotan mundu zabaleko
gimnasia erritmikoko adituak eta zaleak.
Hogeita bat urte besterik ez, eta gorputza
musikaren erritmora mugituz bere barrena askatu digu sarri, barneko sentimenduak adieraziz. Pilota, zinta, uztaia, soka eta mazoak
dotore astinduz, munduko onenen artean lehian ikusi dugu gasteiztarra. Madrilen du bizilekua aspaldidanik Almudenak.

Zazpi urterekin hasi zinen gimnasia erritmikoan... Gogoan al duzu?
Bai, ikastolan izan zen. Nire amak sartu ninduen. Hasieran ondo pasatzeko modua besterik ez zen niretzat. Hala ere, egia aitortu behar
badut, beti gustatu izan zait itzulipurdiak egitea, oinak mugitzea… Baletak eta era honetako gimnasiak asko betetzen naute.
Gasteizko Beti Aurrera taldeak igarri zuen
horretarako zeneukan grina...
Hala dirudi. Hamar bat urte nituela nire irakasleak talde honetara bidali ninduen. Egunean
bost orduz entrenatzen hasi nintzen orduan,
bertan ikastea neukan guztia ikasi nuen arte.
Orduan, Espainiako Selekzioak egin zidan
eskaintza tentagarria, Madrilera joatea, alegia.
Lanbide honetan egun berezi asko bizi izan
dituzu, dudarik gabe. Ba al da zure bihotzean sekula ahaztuko ez duzun egunik?
Asko dira, baina baten bat aipatzearren,
Zaragozan lehiaketa batean bizi izandakoa
gogora ekarriko nuke. Bertan zeuden zaletu
guztiek neure izena oihukatzen zuten ozen,
gogoz egiten zuten txalo, eta horrek erabat hunkitu ninduen, haiek nirekin zeudela ohartu bainintzen. Ez dut, ez, sekula ahaztuko.
Atlantako eta Sidneyko Joko Olinpikoetan
bederatzigarren geratu zinen; Munduko
Txapelketetan parte hartu duzu eta laugarren postua eskuratu ere bai; Europako
Txapelketetan ere egon zara... Punta-puntan egoteko zer behar du gimnasta batek?
Malgutasuna, plastizitatea eta jarraipena. Une
honetan egunean hamar ordu ematen ditut
entrenatzen, larunbatak barne. Iratxe Aurrekoetxea bizkaitarra da nire entrenatzailea.
Gimnasia hau egiten duzuenok argalegi
egoten zaretela-eta, behin baino gehiagotan
entzun izan dira kritikak.
Gimnasia honetan aritzeko gorputz argalak,
arinak dira egokienak. Egia da gorputza hazADMINISTRAZIOA
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ten denean gogorra dela jan-neurri orekatuari
eustea, baina horrek ez du esan nahi jan gabe
egoten garenik! Nik, behintzat, ez dut kexatzeko arrazoirik.
Bistan da tentsio handiko uneak pasatzen
dituzuela. Pistara ateratzeko puntuan zauden une horretan zertan pentsatzen duzu?
Egia esan, egin behar dudan lanaren errepaso
azkar bat egiten dut. Kontzentratuta egoten
naiz. Hori bai, pistara atera aurretik nire amarekin hitz egiten dut telefonoz. Asko lasaitzen
nau etxekoekin hitz egiteak. Zortea eman diezadan, kandela bat pizteko eskatzen diot amari.
Gimnasiaren esparruan idolorik ba al
duzu?
Oksana Kostinak liluratu egiten ninduen,
baina, zoritxarrez, auto istripu batean hil zen.
Maria Petrovaren estiloa ere, esate baterako,
gustukoa dut, asko transmititzen baitu. Halere,
Oksana Kostina bezalakorik ez dago gaur
egun.
Ikasketak alde batera utzita dituzu une
honetan. Ikasten jarraitzeko asmorik bai?
UBI ikasketak bukatu ditut eta Publizitatea
gustura ikasiko nuke. Dena den, uste dut gimnasiarekin lotura duen zerbaitetan arituko naizela. Oraingoz, datozen Joko Olinpikoei begira nago.
Hori hiru urte barru izango da, Atenasen.
Bertan izango zara, beraz?
Ez dakit, baina hantxe izan nahi nuke. Gogor
lan egingo dut bertan egoteko. Baina zaila da,
dena pikutara bidaliko duen edozer gerta daitekeelako. Dena den, hara iristen banaiz, hiru
Joko Olinpikotan parte hartzea lortzen duen
lehenengo gimnasta nintzateke munduan.
Geroak esango du.
Nerea Pikabea
Kazetaria

E S K U T I T Z A K

AHAL DEN MODUAN, BAINA EUSKARAZ

Euskaltzaleak kezkaturik dabiltza azkenaldian: euskal
sena galtzen ari dela... Erdararen menpe gaudela... Ume
eta gazteen euskarak ez duela zerikusirik aurrekoarekin... Sendabelarrak adjektiboen bidez ematen dituzte:
euskara petoa, jatorra, bizia, herrikoa, etxekoa da
berreskuratu behar duguna, euskañolari edo urrutiagotik datorkigun Marteko euskarari aurre egiteko. Kontu
honetan, batzuek euskara batuari leporatzen dizkiote
gure hizkuntzaren ajeak (¿kode bat, errudun?); beste
batzuek, euskaldun berriei (¡Gaixoak! ¿Inoiz aitortuko
ote zaie euskararen alde egindako guztia?).

Hizkuntza politikak hiztun kopurua ugaltzeari ekin
dio nagusiki, eta horrek prezio bat du. Gaur egun
Gasteizko, Barakaldoko eta Tuterako ume gehienekin
egin daiteke euskaraz. Hurrengo belaunaldian, guztiekin, seguru aski. Ez eskatu, ordea, Markinakoak edo
Goierrikoak bezala mintzatzeko, hori ezinezkoa baita.
Gure haurrei ergatiboa ahaztu egingo zaie, bai, eta
erdal egiturak erabiliko dituzte (atzoko erdarakadak,
gaurko euskara jatorra); baina euskaraz arituko dira,
eta nahiago nik euskara horretaz hitz egitea gaztelaniaz baino.
¿Gaizki esandakoak salatu eta "bide onera" ekartzen
ahalegindu behar garela? Bale. ¿Ahalegin horiei
esker, batzuk euskal senera etorriko direla, Marteko
lurrak behin betiko utzirik? Ia egia den.

Jakin ezazue: hizkuntzak ez dira, berez, hobeak edo
txarragoak; ez dira hondatzen, baizik eta aldatzen, etengabe, gainera. Egia da aldaketa horiek arrapaladan
datozela azken urteetan, baina ez umeen edo batuaren
erruagatik, hemen ez baita errudunik. Mundializazioak,
komunikabideen eraginak, jendearen joan-etorriek eta
hamaika arrazoik ekarri dituzte aldaketok, eta ez bakarrik gure umeengan. ¿Edo uste duzue Madrileko haurrek aitona-amonen moduan hitz egiten dutela? ¿Eta
zuek, aitona-amonen moduan egiten duzue?

Ez hain aspaldi Gasteizen, Barakaldon eta Tuteran
bizi ziren euskaldunei "los vascos" deitzen zitzaien.
Orain denak gara euskaldunak.
Ricardo Dz. Olano
Gasteiz

JOXERRA INTERêNEZ

interinez@mindless.com

BEHIN BEHINEKO FUNTZIONARIOA

Gutunak makinaz idatzi eta, gehienez ere, 15 lerro izango dituzte. Gutunarekin batera, nahitaez, igorlearen izen-abizenak eta
NANa adierazi beharko dira. Jasotako gutunak ez dira itzuliko. Toki-arazorik izanez gero, ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ aldizkariak
eskubide osoa izango du gutunak laburtuta argitaratzeko. Halaber, ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ aldizkariak bere erantzuna eman
ahalko du sail honetan bertan.

ADMINISTRAZIOA

EUSKARAZ

4

G R A M A T I K A

IZAN ala EZ IZAN…
Beti ezin gauza bera dela esan
IZANek izatez, hainbat esanahi eta erabilera ezberdin izan
ditzake. Izan, beraz, asko dira, baina aipatuko direnak, ez dira
izango izan daitezkeen guztiak.
IZANen erak:
• Aditz nagusia izan daiteke: naiz, haiz, da, gara…
• Aditz laguntzailea: da, dateke, zaio, zaioke, balitz, litza•

teke…
Aditz-lokuzioa (bi hitz edo gehiagoz osatutako aditza):
bizi izan, ari izan, falta izan, mintzo izan, komeni izan,
ezin izan, maite izan…

Euskaraz baditugu aditz batzuk, erregimen berezikoak edo
aparteko tratamendua behar izaten dutenak. Izan ere –aspektu marka burutua eta ez burutua jartzeko orduan– izan edo
ukan-en laguntza behar izaten dute (nahi, bizi, balio, maite,
gorroto, komeni, behar, ezin, ahal…). Beraz, ezin dut edo
behar dut esaten dugunean, momentuan bertan gertatzen ari
dena azaldu nahi dugu, hau da, dator edo ari naiz antzeko
aspektu markari lotzen zaio. Aspektu marka burutua (etorri
da) edo ez burutua (etortzen da) erabiltzeko orduan, berriz,
ezinbestekoa egiten zaigu izan makulu modura erabiltzea.
Hona hemen eskematxoa eta adibide bana:
Puntukaria
Orain/lehen
Ohikotasuna
Gero

dator
etorri da
etortzen da
etorriko da

ari da
aritu da
aritzen da
arituko da

Bero NAIZ, zabaldu leihoa faborez.
Hau beroa! Arrainak ere egarri DIRA.
Hotz baZARA, hartu salda beroa.

ezin du
ezin izan du
ezin izaten du
ezin izanen du/
ezingo du

Aspektu burutua adierazteko

Ekintza burutua edo amaitua denean, honelako perifrasi batez
baliatzen gara:
a) Mendira joan naiz.
b) Igandero mendira joan izan naiz, baina aurten ezin
izango naiz joan.

“Bileran zegoela, ezin zuen txostena irakurri” esaten badugu, momentu jakin batean txostena ezin zuela irakurri adierazten ari gara. Adierazi nahi duguna, atzoko egunean zehar
txostena irakurri ezinik ibili zela bada, hau da, aspektu burutuan, izan makulu modura erabili behar dugu ezinbestean.
Beraz, “Atzo, ezin izan nuen txostena irakurri” esan behar
da.

Zertan bereizten dira aurreko adibideok? Kasu bietan hiztunak “mendira joan dela” esaten digu; baina a) adibidean
behin joan da, eta b) adibidean, berriz, behin baino gehiagotan. Egitura hau, askotan, maiztasuna adierazten duten adberbioekin batera erabiltzen da eta erdarazko “He solido hacer”
“J’ai eu l’habitude de faire”... perifrasien antzekoa da. Ikus
dezagun zenbait adibide:

Aspektu burutu gabea adierazteko ere, izan ezinbestean erabili beharko dugu. Beraz, “Oposizioetan zebilenean, ezin izaten zituen txostenak irakurri” esan behar dugu.

Gure lantokian inoiz egin IZAN da materialaren gaineko berrikuntzarik.
Gaur artean, aldizkariaren harpidetzek urtero gora egin IZAN
dute.
Laneko lankideok urtero egin IZAN dugu bazkaria
elkarrekin.

Esangurak

Izan aditzak esangura bat baino gehiago izan dezake:

Bizkaieraz, aditz nagusiak -T(Z)EN aspektu-marka hartzen
du:

Ama zer den jakiteko, ama izan behar. (IZAN)
Zenbat eta gehiago izan, orduan eta gehiago nahi. (UKAN)
Umeak geldi izan ezin, eta zaharrak ibili ezin. (EGON)

Gure ugazabak, beti esaTEN IZAN dosku ez egiteko hamaiketakorik lanean.
Astelehen goiz guztietan, berandu hasTEN IZAN da lanean.

Egoera eta sentipenak

Bai egoerak, bai sentipenak adierazteko, izan aditza erabili
izaten da. Hona hemen esapiderik ohikoenak: gose izan, hotz
izan, egarri izan, bero izan, beldur izan, lotsa izan...
Kasu hauetan izan aditzarekin doan hitza mugagabean doa,
hau da, artikulurik gabe. Adibidez:
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(*beroa daukat)
(*egarria daukate)
(*hotza bazara)

Bukatzeko, esan beharra dago ere, mendebalean IZAN erabiltzen den lekuan ekialdean UKAN erabiltzen dela.
Josemari Robles
HAEEko teknikaria
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E U S K A L D U N T Z E A

2. HEko idatziaren inguruan
Gaurkoan idazmenaren txanda da. Aurrekoan mintzamenaren ingurukoak azaldu genizkizuen, oraingoan,
2. HEko idazmenari helduko diogu, eskutitzari hain zuzen ere. Hasteko eskutitzaren nondik-norakoak aipatuko ditugu: izaera, atalak eta egitura. Ondoren, aholku batzuk emango dizkizuegu eta bukatzeko ideien
planteamendu aldetik egokitzat jo dugun eredu bat duzue, atalak bereizturik.
Eskutitzaren izaera eta ezaugarriak:

•
•
•

Formala, ez lagunartekoa.
Eskatzen den idatzia, administrazioarekin zerikusia duen gai bati buruzkoa izaten da: herritarrak alkateari zuzendua, zinegotziari, erakunde bateko zuzendariari...; gurasoek eskolako zuzendariari, langileak saileko arduradunari...
Egoeraren bat edo arazoren bat planteatu eta argibideak, aholkua, baimena... eskatu, kexak agertu...

Eskutitz formala den aldetik, zenbait zati bereizi beharra dugu: norentzakoa, data, sarrerako eta bukaerako agurra, arazoa
eta eskaera.
Adibide moduan HAEE/IVAPeko azterketaldi batean zuzendutako eskutitz bat agertuko dizuegu, argia eta egokia testugintza
aldetik –data, sarrera, mamia, eskaera, agurra... nola erabili erakutsiko diguna–.
Askotan paperaren aurrean jartzen garenean buruan daukagun bakarra gramatika zuzentasuna da, baina zer esan nahi dugun eta
nola azaldu ez dugu lantzen, mamiari ez diogu erreparatzen. Hau da, pasarte puztuegiak idazten ditugu, ideien errepikapenetara jotzen dugu, ordena nahastu, erderakadak... eta horrek guztiak zaildu egiten du testuaren ulergarritasuna.
Aurreko hau kontuan hartuta, idazten hasteko orduan lagungarri izango zaizkizuelakoan, hona hemen aholku batzuk.

Z E RTA N A H A L E G I N D U : A H O L K U A K
•Ez saiatu egitura eta formula ikasi berri
guztiak sartzen, lekuz kanpo kokatuz gero
zentzua galtzen dute, pasartea bortxatu egiten dute eta eskutitzari naturaltasuna kentzen diote.

•Ondo ulertu zer eskatzen dizuten, nori idatzi behar diozun eta zein den arrazoia: kexa
jarri, informazioa eskatu...
•Oso garbi izan zati bakoitzean adierazi
beharrekoa; saiatu informazioa ez nahasten, ordenan agertu esan behar duzuna:
lehendabizi eskutitzaren zergatia, gero
azalpena eta azkenik eskaera.

•Esaldiak ez daitezela luzeegiak izan. Esaldi
bakarrean hainbat ideia lotzen saiatzen
gara sarritan eta horrek ilundu egiten du
mezua.

•Pasarteak ideia baten inguruan antolatu.
Ez errepikatu ideia berbera han eta hemen,
behin adierazita nahikoa da. Arrazonamendu bat baino gehiago egin behar duzunean bereizi eta paragrafo diferentetan
azaldu.

•Zaindu puntuazioa, komak eta puntuak
arindu egiten dute irakurraldia.
•Kontuan hartu irakurleak lehenengo irakurraldian ulertu behar duela eskutitzaren
arrazoia, beraz, egiturei bakarrik erreparatu ordez ondo kontrolatu informazioaren
nondik norakoa.

•Kontuz anekdota eta pasadizoekin, ez dezatela oztopatu mamia edo haria. Pasadizoren
bat aipatzea lagungarri izan daiteke, baina
horretan luzatzeak bete lanaren itxura ematen du eta hariaren jarraipena galarazten
du.
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•Eskutitza bukatutakoan eman begiratutxo
bat esan beharrekoa egoki agertu duzun
ikusteko.
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Gaia: Kotxea hondatu berriz ere! Urtebete eskas igaro da kotxea erosi zenuenetik eta batean martxak, bestean aire-egokitua, hurrengoan frenoak, zeure eskuartean baino luzaroago egon da tailerrean. Dagoeneko nazkatu egin
zara; kontzesionarioan ere hainbatetan egon eta beti erantzun bera: “hori ez da ezer, konpondu eta ez duzu
bestelako arazorik izango”.
Nahikoa dela erabaki duzu. Hori dela eta, Kontsumo Bulegora eskutitz bat zuzentzea erabaki duzu arazoa
nola konpondu ahal duzun aholkua eskatzeko.

ESKUTITZ EREDUA
DATA:
aukerarik erabilienak

1998ko azaroaren 26a
HASIERAKO AGURRA:

Jaun / Andre hori,
Jauna / Andrea,
Agur t’erdi,

Jaun/Andre hori,

Eskutitz honen bitartez, nik daukadan arazo baten
berri eman nahi dizut. Nire arazoa pasa den urtean
erositako kotxea da.

AZALPENA
Arazoaren nondik-norakoak
zehaztuko ditugu. Zatika,
pasarteka antolatu, eta zati
bakoitzean ideia bat azaldu.

SARRERA
Eskutitzaren arrazoia agertu,
zergatik idazten duzun.

Urte honetan (aurten) kotxea nire eskuartean baino
luzaroago egon da tailerrean. Nire ustez, kotxeak,
berria izanik, ez du inolako arazorik eman behar edo
baten bat bakarrik, baina kotxe honekin ezinezkoa da.
Tailerrera joaten naizenean bertako langileek ez dute
inolako trabarik jartzen konponketak egiteko, kotxea
oraindik garantian dagoelako. Arazoa orain dator,
kotxeak urte bateko garantia daukalako eta denbora
hori pasatzean nire poltsikotik ordaindu beharko ditut
konponketak.
Tailerrarekin (tailerrekoekin) oso gustura nago, pertsonak (langileak) jatorrak dira eta oso ondo lan egiten dute. Nire arazoa kotxearekin eta kontzesionarioarekin da eta ez dakit legalki zer egin dezakedan.
Kontzesionariokoak nire gidatzeko moduagatik dela,
kotxea primeran dabilelako eta ez dute ezta motorrari
begiradarik bota. (..., kotxea primeran dabilela diote,
eta oraindik motorrari begiratu ere ez diote egin)
Badakit arazo hau eskutitzaz azaltzeko ez dela modu
edo era egokiena (...eskutitzez azaltzea ez dela modurik egokiena); horregatik bion arteko elkarrizketa
edukitzea espero dut, gauzaz (gaiaz) hobeto hitz egiteko eta azalpen zabalagoak izateko.

BUKAERAKO AGURRA

Gasteiz, 1998ko azaroaren 26a
Gasteizen, 1998ko azaroaren
26an

BUKAERA
Pasarte honetan, eskutitz
motaren arabera, eskaera,
ondorioa, proposamena…
idatziko dugu.

Zure zain (zure erantzunaren zain) agurtzen zaitut,
laster arte.

Begoña Pujana
Beatriz Irizar
OHARRA:

Parentesi artean dagoena aztertzaileon zuzenketa da.

HAEEko teknikariak
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iztek, UEUren lehenengo titulazio
ofiziala

omunikazio masterra euskaraz

Euskal Herriko Unibertsitateko Institute for Logic,
Cognition, Language and Information (ILCLI) Institutuak
Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa izeneko ikastaroa antolatu du Euskaldunon Egunkariarekin batera.
Ikastaroaren lehenengo urteko eskolak 2001eko azaroaren
30ean hasi eta 2002ko ekainaren 30ean bukatuko dira.
Gutxienez 15 ikaslek parte hartuko dute eta, gehienez,
45ek. Praktikak Euskaldunon Egunkarian izango dira.
Ikastaroaren lehenengo urte osoa eginez gero, unibertsitate-espezialista titulua lortuko da; eta, urte biak egitekotan,
unibertsitate-masterra.

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) Hiztek graduondokoa
jarri du martxan ikasturte honetan, hizkuntza eta teknologiaren alorrean adituak trebatzeko. Bertan parte har dezakete filologoek, hizkuntzalariek, informatikoek, ingeniariek,
eta horrelako esparruetan lanean ari diren profesionalek.
Eskolak UEUko Ikastetxe Nagusian izango dira, Eibarko
Markeskoa jauretxean. Ikastaroa gainditzen dutenei EHUko
graduondoko titulua eta UEUko ziurtagiria emango zaizkie.
Informazio gehiago nahi izanez gero, hona helbidea:
www.ueu.org

B

E

R

R

I

A

H

B

A

iruskontrakoa euskaraz

Elhuyarrek euskaratuta, ekainaren hasieratik daukagu merkatuan Panda Antivirus Titanium, gaur egun birus informatikoen aurka dagoen tresnarik ahaltsuenetarikoa. Biruskontrako hau berez eguneratzen da, erabiltzailea Internet sarean sartzen den bakoitzean.

MARIAJE OSTERIZ

dministrazioa eta internet

HAEE-IVAPek eta Irungo Udalak Herri Administrazioa
informazioaren gizarte berrian izeneko jardunaldiak antolatu dituzte. Bertan, Internet sarea herritarrekiko harremanetan erabiltzeko esperientzia praktikoak aztertuko dira;
horrela, aukera izango duzue toki askotan izandako saioen
berri izateko. Jardunaldiok Irunen izango dira urriaren 25
eta 26an. Informazio zehatzagoa, helbide honetan:
www.ivap.org

Abuztuaren 19an, ia gauerdian, eman zuen, bake-bakean, bere azken arnasa
Mariajek. Gure artean bizi izan zen bezalaxe ezkutatu zitzaigun, ixilik. Orain hiru
urte, gaitzak harrapatuta bihurtu zen udako oporretatik lanera eta harrezkero ez
zuen bakerik izan: ebakuntzak, ahuleziak, motel aldiak, jan ezina, beldurrak,...
Azkeneko hiletan “hobeto zebilela”, “jan ere egiten zuela”, “paseatu ere bai”, adore
pixka bat bazuela zirudien. Engainu hutsa.
Mariaje Osteriz Lizarraga, Nafarroako Lizarragako alaba jatorra, emandako hitza
jango ez zuena. Euskaldun jaio, euskara bihotzean zuen, euskara odolean, euskara
buruan eta euskara nahi zuen bere gizartean. Gazte-gaztetatik lanean jardun beharra izan zuen eta langilea zen, langile ona, gauzak behar bezala egiten saiatzen
zena.
HABEn hogei urte beteta HAEEra etorri behar izan zuen, Donostiatik Gasteiza.
Behin adin batetik gora, kosta egiten da urteetan aritutako lan-lekutik edo bizi izandako herritik, norberak eskatu gabe edo gustukoago izan gabe, beste batera aldatzea; Mariajek, ordea, zintzo ekin zion lan berriari eta, osasuna izan zuen bitartean,
fin jardun zuen, beti bezala, Euskalduntze Zerbitzuan.
Ondo prestatua: Euskaran jantzia, Historia ikasitakoa. Xumea, apala; asko zen: erakusten zuen baino gehiago. Horrelako lagunek zor diegun aitorra eta esker ona jaso
gabe geratzeko arriskua dute; ziur asko Mariajeri ere jasotzea baino gehiagotan
egokitu zitzaion ematea. Badakigu ez zena horren damu.
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Naranjak

H

orrelakoxea zen berez, erretxina. Baina berak betibeti izaten zuen arrazoia. Denak aurrean hartuta ibiltzen zen.
Baina ez da ona izaten hain exkaxa izatea ze natura bera ere
haserretu egiten da. Eta bat ere uste barik itzela gertatu
zitzaion... egun batetik bestera mantxa gorri-gorriz bete zen!
Berari gertatzeko elgorri atipikoren batek edo behar zuen izan.
Bere medikuarena joan eta... “ez daukazu ezer zure gorputzean...” “ez, zerean edukiko dut!” “hori bai, –jarraitu zuen medikuak– zure garun aristokratiko hori konpondu beharra daukazu”. Berak bazuela psikiatra laguna, aspaldikoa, eta harexegana joateko.
Muturtu zitzaion. Belztu zen Sara. Ezjakina! Horrelakorik
berari esatea ere!
Baina mantxak gero eta handiago eta gorriago egiten. Eta
badaezpadako lekuetan egoten diren bonbilen kolorea hartu
zuen. Halako batean psikiatrari deitu zion. Garestia bai!
Hamargarren saioan esan zion zein zen bere arazoa.“O!”
“Ez O, ez O ondoko, andrea, zera zeratzeko zera daukazu,
ulertzen? Eta zeu zaren modukoa zarelako esan dizut zera hori
hain zera xuabean. Egidazu jaramon: apaindu, irten eta zeratu.
Kontsultako atea ia-ia ipurditik atera zuen. “Mediku goseztoa! Berorrek bai izango du premia berorrek!”. Eta jakina,
zenbat eta ernegatuago gorriago.
Ostirala zen. Botila erdi bermut edan, jantzi bere soinekorik
dotoreena, eta gaua beltza egin zenean irten egin zuen. Hiru
pubetan sartu zen. Bai agudo irten ere! Lotsagarria, degenerazioa. Hain nagusiak eta hain lorrinduta! Ene, Jesus!
Zapatuan berriz irten zuen. Oraingoan taxia hartuta. Usain
txarra zeukan gero taxi hark! Zerena ote? Halere, hankak minberatuta zeuzkan, eta tabernatara sartu orduko, badaezpada
ere, zain egoteko esaten zion gidariari, giro exkaxa ikusiz
gero agudo hanka egiteko. Hori bai, sabelean bermutak eragindako kili-kiliari eusteko, anis kopatxo bat hartzen zuen
parada bakoitzean, animatzeko.
“Eskerrak usain txarreko taxi hartako nire taxistari itxoiteko
esan diodan”
“Ze, barikuan beste osteratxo bat andereño?”
“Bai, bai”. Erdi tatarrez iritsi zen etxera.
“Barikuan ere taxia hartu beharko diot orduan anaiari” egin
zuen gidariak bere artean.
Domeka hil beharrean igaro zuen. Ene, Jesus!
Astelehenean, biharamona soinean zuen oraindik Sarak eta
hirugarren naranja urak sendatu zuen. Makina aurrean luzaro
itxaron behar izan zuen, ze naranjak ekartzen zituen langile
tentel hura beti etortzen zen bere hamaiketako orduan. Zelako
naranja usaina zeukan gainera! Ezaguna egiten zitzaion... “En
fin, edan dezadan”.
Edozein modutan eguerdian komuneko bere ispiluak esan
zion bere mantxa gorri haiek arrosago zeudela, eureka! ez
zegoen aurreko astean bezain tomate koloreko. Eskerrak!
“ondo esan behar diot nire xaxi mediku hari!” Laster damutu
zitzaion ordea!

Sikiran gorri jarraitu balute! Aste osoa pantera rosaren doinua
entzuten igaro behar izan zuen.
Betoskoa okotzeraino heltzen zitzaion barikuan. Gaua beltza
egin zenean irten eta taxian sartu zen.
Goizaldeko hirurak. Egarri zen gidaria eta pubaren atarian
andereñoa jaitsi zenean, anaiaren taxia aparkatu eta berak ere
barrura egin zuen. Zerbeza ahokada baten edan eta barra ondotik begira gelditu zitzaion. Espektakulu ederra. Andereñoa
blues erritmo balantzati horren bila zebilen beraz. Haren gorputzak sugea zirudien. Suge ederra. Laster izan zuen zeri heldu
sugeak... I put a spell on you... zioen bien bitartean
Screamin´Jay Hawkinsek. Txalo zaparrada. Amaitu zen kanta.
Amaitu zuen bigarren zerbeza. Apartatu ezinda ikusten zuen
andereñoa eta berarengana joan zen.
Dantza lagunaren mingaina eztarriko zuloan zeukan oraindik
Sarak. Halako batean askatu eta jarri egin zen pista ondoko
sofa baju haietako batean. Atera esku-painoloa eta paparraldeko izerdia sikatzen hasi zen. Lotsatuta, mozkortuta. Bera edu
horretan! Ene, Jesus! Edozeinek ikusteko ere! Halere... zelako
kantari ona, zelako erritmoa, zelako anisa... zelako... Orduan,
bere onera etorri ezinik zegoela, ezkerreko izterrean gora esku
bat sentitu zuen. Ez zen ausartzen ikararik egiten, ilunegi zegoen eta antiojoak lanbrauta zeuzkan oraindik...Ene, Jesus! Eta
eskua bere bidean... aurrera... eta aurrera... Begiak itxi zituen.
Geldi-geldi geratu zen eskua. Arnas barik Sara. Bien bitartean,
Screaminek goodnight sweetheat zioen.
Eta gora egin zuen salto, tripa barrenetik bularraldera astiroastiro, gora eta gora, titi-zorro barrura sartu eta igurtzi egin
zuen. Gozo eta latz batera. Dardaran zegoen Sara. Baina ez
zituen begiak ireki. Ene! Jesus! Txalozaparradak itzartu zituen
anisak sortutako neuronak. Zertan zebilen ordea, han denen
aurrean bera? Edozeinek ikusteko ere! Eta norekin zegoenik
barik gainera! Eskuari atzera eragiteko adina indar batzen
ziharduela, esku biak jarri ziran martxan: heldu gerritik eta
altzoan hartu zuten. Hurrengoa mingaina sentitzea izan zen...
Hurrengoa taxira igotzea eta hurrengoa aspaldi egin bako
zerak egitea.
Antiojoak galdu zituen gau hartan. Eta zapata bat. Baina usain
berria zuen azalean itsatsia, ez zekien ondo zerena zen.
Gustatzen zitzaion.
Astelehenean inoiz baino ixilago egon zen Sara. “Bakea, kontuz mutilak!” Esan zuten larrituta lankideek. Azala ere ia zurizuri zuen.
Goiz erdian makinara joan zen. Han zegoen naranjak hamaiketako orduan ekartzen zituen langilea.
Irribarre egin zion gizonak.
Irribarre egin zion Sarak.
Handik aurrera ez zen naranja usain gozorik falta izan sail hartan.
Aintzane Arrieta
HAEEko teknikaria
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E L K A R R I Z K E T A

Umberto Eco:
“Utopiak mesedegarriak dira,
etorkizunerako bidea erakusten laguntzen baitute, baina utopiak izugarri
kaltegarriak ere izan daitezke,
fundamentalismoan erortzen direnean”
Larrosaren izena eleberri enigmatikoak egin zuen mundu osoan famatu. Erdi Aroko abatetxe batean kokatutako istorio poliziako-filosofiko-teologiko honek milioika ale saldu ondoren, Jean Rennaud zuzendariak zinera eraman zuen, Sean Connery eta Christian Slaighter protagonista zirelarik. Baina best-seller bihurtzen diren
liburuak idazteaz gain, Umberto Eco semiologoa, pentsalaria eta kazetaria ere bada, besteak beste. Hain ezberdinak diruditen jarduerak burutzeko ez ditu nortasun ezberdin anitz garatu behar izan, bere lan guztiak osagarritzat baititu. Ezagutzen dutenek pentsatzeko makina bat dela diote. Guk galdera batzuk egin ahal izan dizkiogu Euskal Herriko Unibertsitateak Bilbon antolatu dituen Arte eta Kultur Topaketetan. Ez du ia elkarrizketarik eskaintzen eta, kazetarien aurrean, ironiaz erantzuten du.
Aspaldidanik zinen entzutetsua esparru akademikoan, baina Larrosaren izena eleberriaren milioika
ale mundu osoan zehar saldu ondoren, arras famatu bihurtu zara. Orduz geroztik harreman nahiko
bitxia omen duzu prentsarekin.

Azken urte hauetan globalizazioak zeresan ugari
ekarri du. Nolakoa da haren eragina?

Globalizazio hitza aterki handi bat da, bertan afera anitz sartzen direlarik. Medikuntzari, esate baterako, globalizazioak
mesede egiten dio. Kulturan kalteak sortarazten ditu, adibidez,
Harritu egiten naiz prentsan agertzen denean nik benetan pen- hizkuntzaren alorrean. Hasiera batean, globalizazioarekin
tsatzen dudana. Sarri, pentsatzen dudanaren aurkakoa esateko lurraren anglizazioa etorriko zela pentsatu zuten askok.
tentazioa izaten dut, ea horrela nik pentsatzen dudana komuniLingua franca delako bat ezinkabideetan zuzen agertzen den.
bestekoa izan da beti. Garai batean, greziera, latina, frantsesa
Bilboko Guggenheimera
hirugarren milurteko muedo, munduko zenbait lurraldeseoari buruz hitz egitera
tan, gaztelania izan ziren eginkietorri zara.
zun hori bete zutenak. Baina norGaur egungo museoaren fun“Nortasun linguistiko,
tasun linguistiko, nazional eta
tsezko kontraesana hauxe da:
lokalak babestu egin behar dira.
nazional eta lokalak
tresna demokratikotzat jaio da,
Hastapenetan interneta ingelesez
lehenago gutxi batzuen esku
izango zela uste zen, baina orain
babestu egin behar dira”
zeuden objektu ederrak guztioi
interneten egunero aurki daitezke
eskaintzeko asmoz. Baina tresna
orrialde berriak arabieraz, finlandemokratiko bat demokratikoadieraz… Batzuek lehenengoz
goa bilakatzen den heinean, bere
izango dute aukera hizkuntza
bisitariak tresna honen suntsigehiago ere badaudela jakiteko.
tzaile bihur daitezke. KonponGogoan dut New Yorkeko taxista
biderik ez duen kontraesana da. Azken aldi honetan agertzen ari bat. Sendia europar jatorrikoa bazuen ere, bera Estatu
diren ideia berri horiek guztiak babes neurriak dira: museo Batuetan jaio zen. Txundituta gelditu zen Italiako eskoletan
modernoak, ibiltariak, sei hilabetero objektuak aldatzen dituzte- italieraz hitz egiten zela jakitean. Bera ingelesez egiten zelanak, eta abar. Urte luzez museo bereko areto berean dagoen koa- koan zegoen, munduko beste leku guztietan bezala.
dro bat erraz akaba dezakete bere bisitariek. Agian, astero arte- Globalizazioak dakarren beste arazo bat elikadurarena da.
lanak aldatzen dituen museo baten kontzepzio berriak arnasa McDonald’s-ena bezalako ereduak mundu osoko txiroentzat
eman ahal izango dio. Azken finean, arazoa antzekoa da turis- zabaltzen ari diren bitartean, dirudunek bakarrik jaten dute
moarekin: herrialde exotikoetara egiten diren bisitak demokrati- janari lokala. Hizkuntzen aniztasuna ezagutzea agian zilegi
zatu egin dira eta horrek suntsitu egiten ditu herrialde horiek. izango da baina ez janariena. Nik hezueria daukat. Gaixotasun
Badakit erantzunik ez dagoela esatea ez dela ondo ikusia baina aristokratikoa izan zen hau iragan mendeetan. Karlos V.a hala
agian horixe da egia: ez dago irtenbiderik. Mundu gerra batek hil zen. Egun, hezueria txiroen gaixotasuna da. Globalizapopulazioaren erdia hilko balu, agian bideragarritasuna ahalbi- zioak, alde horretatik, hezueria eritasun masiboa bihurtuko
detuko litzateke; baina ez, hori ez da politikoki zuzena.
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dela esan nahi du. Konturatuko zinen ez diodala galderari erantzun, baina globalizazioa arazo globalegia da hari buruzko teoria
bat laburbilduta azaltzeko.
Globalizazioaren uholdearekin, zein izango da euskara
bezalako hizkuntza gutxituen
etorkizuna egungo kultur ingurumarian?

“Etorkizunean,

Ezingo nuke euskarari buruz zehazki
hezkuntzak eleanitza
hitz egin. Orokorrean, arazoa da egun
munduan dauden 5.000 hizkuntzetatik
izan behar du”
populazio txiki batek hitz egiten
dituen 3.000 edo 4.000 hizkuntza galtzea ekidinezina dela. Ez da hori euskararen kasua baina bai hizkuntza
amerindiarrena. Besterik ez bada, gehien hitz egiten diren ehunaka batzuen nortasunari eutsi beharko litzaioke. Horretarako,
etorkizunean hezkuntzak eleanitza izan behar du. Kontua ez da
hizkuntza guztiak hitz egitea, baizik eta elkarreragin maila nahikoa izatea, gutxienez beste hizkuntza bat ulertzeko. Europar
Batasunean Erasmus unibertsitate programarekin ikasle oro
urtebetez joaten da atzerrira. Ea horrela nazioarteko ezkontza
ugari sortu eta hogeita hamar urteren buruan elebidun multzo
garrantzitsu bat dugun. Erasmus programaren eduki sexuala,
filosofikoa eta kulturala funtsezkoa da.
ezaugarriak. Telebista gaur egun adieraziarentzat baino garrantziHistorian zehar asmatutako tresna erabakigarri asko
gutxi batzuen esku zeuden hasieran; orain berriz,
gehiengoak erabil ditzake. Hori izan da idazketa,
mapa, telefono edo autoen kasua. Orain eratzen ari
den informazio gizartean teknologi berriek berebiziko garrantzia dute. Gutxi batzuen jabetza izaten
jarraituko dute?

Arazoa ez da teknologia berriak eta besteak demokratizatu direnentz, baizik eta zabaltze horrek zeini egiten dion mesede.
Demokrazia ez datza guztiek telefonoa erabiltzeko aukera izatean, baizik eta guztiek ekoizpena kontrolatzean. Erantzunak apur
bat marxista ematen du, baina denek kamiseta, ordenagailu, edo
Nike zapatila batzuk eraman ahal izan arren, funtsezkoena etekina norentzat den jakitea da. Haurra nintzeneko esaera zahar baten
arabera, bazen menpeko guztiek igandero bazkaltzeko oilasko bat
izan zezaten nahi zuen errege bat. Baina zertarako? Egun denok
dugu oilaskoa Mendebaldean.
Gutenberg-en galaxia utzi eta Mac Luhan-ek aurreikusitako Herrixka Globala bihurtzen ari omen da mundua. Nora goaz, Orwell-en 1984 eleberrian agertzen
den tirania totalitariorantz edo erdigunerik gabeko
gizarte baterantz?

Ez dakit. Ez naiz profeta.
Esparru akademikoan ospe handia eman dizu semiotikaren alorrean burututako lanak. Telebista eta ikusleen arteko komunikazioa ere ikertu duzu. Gaur egun
telebistako informazioa masa komunikaziora zuzendu eta ikuskizun bihurtzeko joera dago. Zer iritzi
duzu orain egiten den telebistari buruz?

Oso interesgarria da telebistaren ezaugarri kontraesankor bat.
Telebistak, alde batetik, bateratu egiten du informazioa modu
jakinetan jasotzeko gustua, Gran Hermano bezalakoekin adibidez. Bestalde, aldi berean ugalketa linguistikorako tresna da.
Esate baterako, albaniar edo libiarrek Italiako telebista ikusten
dutenez, italierarekin harremana dute. Horrela uztartzen dira bi
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tsuagoa da adierazlearentzat. Edukietan baino eragin handiagoa
du forman.
Marxismoari buruz mintzatu zara lehenago. Ba al du
utopiak lekurik milurteko berri honetan?

Utopia garaiaren arabera moldatzen da beti. Adibidez, gure garaiko utopia garrantzitsu bat ekologismoa da. Honek ere marxismoak eragin dituen bezainbeste triskantza sor ditzake. Espero dezagun hala ez izatea. Utopiak mesedegarriak dira, etorkizunerako
bidea erakusten laguntzen baitute, baina utopiak izugarri kaltegarriak ere izan daitezke, fundamentalismoan erortzen direnean.
Gure garaian, hala ere, utopiak ez du ia tokirik. Belaunaldi
berriak ez dira batere utopia zaleak. Baudolino izeneko nire
azken eleberrian pertsonaia nagusia utopiak eraiki eta sinistu egiten dituen mutiko bat da.
Esparru akademikoaz gain, literatura ere landu duzu.
Larrosaren izena (1980), Foucaulten pendulua (1988)
eta Aurreko eguneko irla (1994) eleberrien ondoren,
dagoeneko zure laugarren eleberria kalean da.

Italian azaroan argitaratu nuen. Izenburua, Baudolino, haur
gezurti baten abizena da. Alexandria, nire hiria, sortu zeneko
garaian gertatzen da kontakizuna. Ez da Egiptoko Alexandria,
Italiako Piamonten Federico Barbarosaren aurka eraiki zen hura
baizik. Liburu honetan inoiz lehenago eleberri batean kontatu ez
diren hiriaren sorrerari buruzko kondairak biltzen dira.
Nobel sarirako zure izena eman dute.

Nire izena eta baita beste bi mila pertsonena ere. Oso lasai nago
kontu horrekin.

Harkaitz Zubiri
Kazetaria
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Ipuin baten
barruan bizitza
G

aur lo egin beharra zeukan idazleak, aspalditik zor
zion hori bere buruari, eta goiza ederki aprobetxatu du.

duela, soberan dagoela ia-ia. Deprimiturik, tristuraz hiltzen da.

–Aizu, Lakuatik deitu dute!

Idazlea askotan sentitzen da soberan, bere lekua aurkitu
ezinik, ezagutzen du sentimendu hori, eta dei hau sentimendu tragiko horren antidoto bat da beretzat. Ez dago
soberan. Gogoan daukate oraindik. Ageri da bere izena
herri honek eman dituen idazleen zerrendetan.

Ongi da. Lakua: hitz handi samarra Euskal Herrian.
Lakua=Moncloa=Casablanca. Boterearen etxea, gauza
ofizialen etxea, etxe hotza, serioa bezala.

Denbora gutxira Lakuako deia iristen da idazlearen etxeIpuin batetik bestera, egin beharreko lanaz hitz egiten
ra. Neska baten ahotsa da.
dute. Administrazioari nolaAhots beroa, hasieran idazbait lotutako zerbait idaztea
leari segurtasunik gabea
egin dio neskak erregu.
edo iruditzen zaiona. Apur
Mundu hori, ordea, urruna
bat kraskatua, baina oso
zaio idazleari. Bere munduak
gutxi, sentimenduak (baez dauka ia batere harrematzuek behintzat) adieraztenik neskaren munduarekin.
“Bizitzari misterio piska
ko behar den adina kraskaBien arteko elkarrizketa gaubat jarri behar zaio”
tua, ez gehiago. Lakuako
zatzen duen telefono-haria
etxe hotzetik konfiantza
baino ezer sendoagorik ez
ematen dion ahots beroa.
dago bi munduen artean.
Pertsonen artean harreman
Idazlea aspaldian aspertuhandiagoa dagoela iruditzen
xea dago bulegoetatik dazaio idazleari. Beti. “Hori
tozkion enkargu hotz eta
horrela, zergatik gabiltza
lehorrak erantzuten. Biziorduan
beti
ezarri
dizkiguten
munduak gure barne-muntzari misterio piska bat jarri behar zaio, jolasa, afektua, ez
duaren
gainetik
jartzen?”,
galdetzen
dio idazleak bere
gara soldata baten meneko makina hutsak.
buruari.
–Hizkera horrekin, nongoa zara ba? –galdetu dio idazleak.
Eta hori galdetuz batera, erantzuna etorri zaio: enkargua–Asmatu, ea! –erantzun dio neskak, idazlearen komuniren aurkako ipuin bat idatziko du, bere bizitzarekin harrekazio gogoa ulertu balu bezala.
mana duen ipuin bat, deitu dion neska protagonista duena.
Euskara kontuetan idazleak “kontrolatu” behar duela
Ahalmen hori badauka idazleak: jende arrunta protagosuposatzen da, baina neskaren sorterritik 50en bat kilonista bihurtzekoa. Gainera fikzioa nekagarria da askotan,
metrotara edo dagoen herri bat esaten du.
ezer adierazten ez duen istorio urrun eta txoro bat.
–Niri gustatzen zaizkit zure ipuinak –dio ondoren neskak.
Idatzi du, azkenik, ipuina. Neskak posta elektronikoaz
bidaltzeko eskatu dio, edo bestela faxez. Ez. Idazleak
Eta idazlea asko pozten da hasieran. Baina gero pentsaazken protesta burutuko du. Beti gabiltza gure harremanei
tzen du: “Hau ez al die denei esango?” Izan ere, euren
bitarteko elektronikoak jartzen. Nahikoa da. Kotxea
lanaren oinarritzat jendearekiko harremanak dituztenek
hartu, eta pertsonalki joango da Lakuaraino, ipuina nesteknika asko ikasten dituzte. Baina ez. Oker dagoela jakikari eskuan ematera. Haren irribarrea ikustera.
ten du idazleak, neska ipuin zehatz bati buruz hitz egiten
hasten zaionean. Bertan, organojole gazte batek sakristau
Baina hor beste ipuin bat hasten da, noski.
zaharrari organoa engrasatzen erakusteko eskatzen dio,
bera falta denerako. Orduan konturatzen da sakristau
Pako Aristi
zaharra zahartu egin dela, laster bere lekua utzi beharko
Idazlea
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Herri ekimenak euskararen indartzen
Ipar Euskal Herrian, legearen babesik ezean,
azken hamarkadetan elkarteak eta militanteak ari dira
euskararen suspertzen
Urtez urte euskararen irakaskuntza garatzen ari da Ipar Euskal Herrian, herri ekimenari esker
hein handi batez. Bizi publikoan euskararen eskasa eta ofizialtasun faltari aurre egiteko, hainbat kanpaina eta iniziatiba hartu dira azken urteetan. Emeki-emeki, administrazioaren trabak
gaindituz, euskara ari da gero eta toki zabalagoa hartzen.

Irakaskuntza
Euskara hiru sare desberdinetan irakasten da, hala nola eskola publikoetan, eskola girixtinoan eta ikastoletan. Seaska Ipar
Euskal Herriko ikastolen federakuntza da, orain arte, murgiltze eredua eskaintzen duen sare bakarra. Eskola publikoan
astean hiru orenez euskararen ikasteko aukera izan daiteke
edota B ereduan ikastekoa. Baina gurasoek –eta gurasoak biltzen dituen Ikas Bi elkarteak– ainitz katzaka (gatazka) darabilte beren eskaerek emaitzak lortu bitartean.

Zenbait herritan euskaltegiak erdi ustelak edo txikiegiak dira.
Baionan, adibidez, gau eskola hiriko elkarterik jendetsuenetarikoa bada ere, udalak urte luzetan ez du diru laguntzarik
eman, eta are gutxiago, egoitza bat. Gau eskolak egoitza ainitzez handiagoa behar zuen ordea. Ororen buru, AEK-k etxe
bat erosi du, orain zaharberritu beharko dena.

Ikasmateriala
Euskarazko ikasmaterialaren ekoizpenak, gaur egun, eztabaidak sorrarazten ditu. Duela berrogeita bi urte, Eskualzaleen
Jack Lang Frantziako hezkuntza ministroak joan den udabeBiltzarrak Ikas elkartea sortu zuen. Elkarte horrek, geroztik,
rrian iragarri zituen neurrien arabera, aldaketak izan daitezke
eskola publikoko, pribatuko,
eskola publikoan, Frantziak
ikastoletako eta gau eskoletako
lehen aldikotz onartuko baitu D
irakasleak biltzen ditu, pedagoeredua zabaltzea bere eskola
gia sailean. Ikasmaterialaren
publikoetan. Eskola frantsesetan
ekoizpena elkarte horren esku
“Eskola
frantsesetan
posible izanen da klase guztiak
dago azken urteetan.
euskaraz jarraitzea. Baina bada

klase guztiak euskaraz bai,

Eskola publikoetako sare elebiduneko gurasoak biltzen dituen
Ikas Bi elkartea ere hasi da,
tenoreak frantsesez
azken urteetan, bere aldetik
eskola liburuen euskarara egokiizanen dira”
tzen, besteak beste Historia eta
Bitartean, Seaska oraino negoGeografia sailean. Hitzarmen
ziaketetan da Hezkunde MinisBereziak diru dexente ematen
teritzarekin. Baina joan den
du ikasmaterialaren ekoizpenaabendutik hona ez dira biziki
rentzat.
Baina
atal
horren
ardura
nagusia Akitaniako pedagoaitzinatu. Ikastolak frantses hezkunde publikoaren sarean
gia
zentroaren
esku
utzi
du.
Horrek
erran nahi du Ikas elkarteintegratzea litzateke negoziaketen helburua. Baina puntu ilun
ari
bere
funtzioetarik
bat
–eta
garrantzitsuenetarikoa–
kendu
ainitz badu estatuaren proposamenak, Seaskari ez bailioke ia
diola.
lekurik utziko ministeritzak, negoziaketak aurrera joanik ere,
itzal bat, hala ere : klasetik kanpoko tenoreak frantsesez izanen
dira, eskola guztiko ikasleek ez
baitute euskarazko irakaskuntza
jasoko.

baina klasetik kanpoko

euskararentzat baino axola gehiago agertzen baitu frantsesarentzat.
AEK
Engoitik milaka ikasle pasatu dira Ipar Euskal Herriko gau
eskoletatik. AEK da helduei euskararen ikasteko parada
eskaintzen dien egitura bakarra Iparraldean. 2000ko abenduan izenpetu zen Hitzarmen Bereziak dirutza bat zuzentzen
badio ere AEKri, hogei urte luzez diru laguntza publikoak
ezin eskuratuz funtzionatu du AEK-k. Elkarteak eskaintzen
duen formakuntza, berreuskalduntzeari begira zerbitzu publiko gisa onartarazteak zailtasun ainitz badu.
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Euskal Konfederazioa
Euskalgintzako elkarte parrasta (mordo) bat biltzen du Euskal
Konfederazioak. Indarrak biltzeko sortu zen, euskarari zor
zaizkion hainbat eskubideren aldarrikatzeko, batez ere ofizialtasuna. “Euskarari lege geriza” eskatuz, milaka lagun jeutsi izan dira Baionako karriketara “Deiadar” kanpaina batzuk
direla eta.
Euskalgintzako elkarte eta erakundeentzat zinezko onarmen
publikoa eta diru laguntza sendoak eskatzen ditu. Estatuak
porroskak (hondarrak) baizik ez dituela eman salatu zuten,
Hitzarmen Berezia izenpetu aitzin. Euskal Konfederazioaren
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kanpainek Estatua-Erregioa kontratu planaren hizkuntza atalaren
berrikustera bultzatu zituzten ministroak eta instituzioen ordezkariak. Azkenean, Hitzarmen Berezia iazko abenduan izenpetu
zen. Euskal Konfederazioa beti erne egon zen Hizkuntza
Kontseiluaren sortzea zela eta, egitura horrek euskalgintzarentzat
behar diren laguntzak ongi koordinatuko dituela segurtatzeko.
Euskalgintza osotasunean hartu behar da Euskal Konfederazioaren iritziz, eta ez elkarte eta erakunde bakoitza aparte.
Bai Euskarari
Euskal Herri osoan zabaldu zen mugimendu berriak Ipar Euskal
Herrian sekulako eragina izan du. Bertako berrehun bat gizarte
eragilek izenpetu zuten “Bai Euskarari” akordioa, 2000ko otsailaren 25ean. Gizarte eragile bakoitzak joan den udaberrian finkatu zituen hartuko zituen engaiamenduak. Bakoitza bere heinean engaiatu da euskararen sustatzera, baina oro har denek euska-

Euskal Herrian Euskaraz
Euskararen ofizialtasuna eskatzen buru belarri aktiboki lan egin
duen elkartea da Euskal Herrian Euskaraz. Helburu hori ez du
lortu, baina bertze batzuk bai, ordea. Bide seinale elebidunen
aldeko kanpaina intentsiboa eraman zuen duela zenbait urte. Ipar
Euskal Herriko bide seinale gehienak belztu zituzten, batzuk
behin baino gehiagotan, eta bertze batzuk kendu. EHEko militanteen temak fruituak ekarri zituen, Pirineo Atlantikoetako kontseilu nagusia eta hainbat udal beren bide seinaleak elebiduntzen
hasi baitziren. Gaur egun, gero eta bide seinale elebidun gehiago
dago, baina seinalakuntza ez da atal guztietara orokortua.
“Txekeak eta saltegiak euskaraz” kanpainak abiatu zituen berantago. Banku batzuek txekeak euskaraz ere inprimitzea onartu
zuten. Ez denek, ordea. Banku publikoek –frantses estatuaren
bankuek– uko egin zioten. Saltegi batzuk beren barneko seinalakuntza elebidundu zuten. Hor ere guztiek ez zuten jarrera bera
agertu eta batzuek EHEko ordezkaririk ez zuten errezebitu nahi
izan.
Azken denboretan, EHEk beste ekimen bat darama herriko besten antolatzaileekin, egitarauak euskaraz plazaratu ditzaten eta
bestetan euskarari toki gehiago eman diezaioten. Urtez urte, gero
eta besta komite gehiagok hartzen du euskararen aldeko bidea.

“Baionan, gau eskola
hiriko elkartetik
jendetsuenetarikoa bada
ere, udalak ez du diru
laguntzarik eman”

rari toki gehiagoren emaiteko konpromisoa agertu dute. Ekimen
horren bitartez, euskara ez ofiziala izanik ere, ahal bezainbat
tokitan sartzea lortu nahi da. Orain, gisa bereko ekimena abiatuko da herriko etxeei dagokienez. Iparraldeko euskalgintza mugimenduak dio ez dela legearen aldatzearen beha egoite beharrik,
legeak debekatzen ez duen guztia egin baitaiteke eta beraz euskararen erabilpena hedatu ere bai.
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Erramun Baxok
Hizkuntza Kontseiluko lehendakaria

Iazko abenduan Ipar Euskal Herriko Hitzarmen
Berezia izenpetu zen. Horretan kokatzen zen hizkuntza atala ere. Aspaldi aipatzen zen Hizkuntza
Kontseilua aurtengo uztailean sortu da. Horretaz
mintzatu gara Erramun Baxokekin.

Nola osatua da Hizkuntza Kontseilua?

lagunduko du. Elkarlan jarraikia izanen du herrien arteko euskal
Hizkuntza Kontseilua hiru zatiko egitura zabalago batean sartzen
sindikatarekin. Euskara biziberritzeko urraspide orokorra finkada. Batetik, obragintza publikoa botere publikoaren lau sailek
tuko du, hizkuntza politikaz gain, kultura, familia eta aisialdi
osatzen dute, hala nola, Akitania eskualdeak, Pirinio
elkarteak lankidetzan ezarriz.
Atlantikoetako departamenduak eta herriko etxeek; obragintzak
proiektuak hautatzen eta diruz laguntzen ditu. Bigarrenik, obraEuskara administrazioan sartzeari buruz nolako
lariak badira. Hor erakunde publiko batzuk eta euskalgintza
urratsak emanen ditu?
elkarteak biltzen dira. Horiek behar dituzte eraman finkatuak
Hain zuzen, euskalgintza ekintzetan bi zerrenda baditu. Bat
diren ekintzak. Hirugarren zatia da
hamar puntukoa da, Hitzarmen
Hizkuntza Kontseilua; Hizkuntza
Berezian agertzen dena. Hor admiKontseiluan biltzen dira obralanistrazioa ez da agertu ere egiten.
riak, obragintzan diren botere
Beste zerrenda bat, Hizkuntza
publikoak eta erakunde federatzaiKontseiluaren gain dago. Hor sarleak, hala nola, Euskaltzaindia,
tzen da euskararen estatutua, berezi“Hizkuntza politika bat
Euskal Konfederazioa, Euskal
ki elebitasuna zerbitzu publikoetan
Kultur Erakundea, Garapen
eta administrazioan, baina ez da
badugu, baina behar du
Kontseilua eta Ikas. Azken hauei
oraindik gauza handirik finkatu.
toki berezia eman diegu.
osatu eta berritu”
Lehen bazen herrien arteko sindikaZein dira egitura horren
eginbideak?

Hiru eginbide baditu. Bata da egitura ezberdinen arteko koordinazioa; lantalde batzuk antolatu
behar dira horretarako. Bigarrena proposamenak luzatzea da:
hizkuntza politika bat badugu, baina behar du osatu eta berritu.
Hizkuntza Kontseiluaren eginbidea izanen da neurri batzuk proposatzea, egiazko hizkuntza politika ukan dezagun; proposamenak irakaskuntzaren sustatzea, hedabideei buruzkoak, euskal
ingurunea birmoldatzea eta euskararen estatutuari buruzkoak
izanen dira. Hirugarrena begirale funtzioa da; ikusi behar da euskara zertan den. Urte guziz txosten bat atera behar da egoera
horri buruz. Funtzio horretan sartzen da ebaluaketa, hots,
Hitzarmen Berezian sartzen diren proiektu horiek nola aintzinatzen diren eta zer ondorio duten neurtzea.

tan euskal lantalde bat eta bertan
proiektu batzuk landu zituzten; orain
nik uste dut Hizkuntza Kontseiluaren lehen lanetarik bat izanen dela
lantalde bat finkatzea. Hautetsiak eta
elkarteak bildu eta daukagun Konstituzioa eta legedia kontuan
izanik, elebitasuna administrazioan sartzeko zer egin daitekeen
ikusteko.
Zein da orain arte egiten duzun balorapena?

Badu bost urte horren xutik ezartzen ari garela baina berriki arte
ez gara jokamolde batera heldu elkarteen eta hautetsien artean.
Hautetsien epeltasuna eta elkarteen zatiketaren ondorioz geldirik
egon da. Baina orain, nolabait, legearen aldetik iragan uztailean
xutik ezarri dugu Hizkuntza Kontseilu hori, bulego ttipi batekin
eta administrazio kontseilu zabal batekin. Gure lehen lanetarik
izanen da arduradun bat hautatzea. Deialdia bururatua da.
Arduraduna ukanen dugun bezain laster hasiko da lana.

Azaldu pixka bat koordinazio funtzioa…

Hitzarmen Bereziko ekintzak koordinatzen ditu. Erakunde
ezberdinetan dauden hizkuntza zerbitzuen arteko lankidetza
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“Egun enpresak ondo daki nolako
garrantzia duen komunikazioak”
DANOBAT MCCko enpresa-talde bat da, makina erremintaz arduratzen dena. Ana Urkiza kazetari eta
idazlea haren komunikazio arduraduna dugu. Berak, bere esperientziatik abiaturik, hurbilarazi gaitu nahiko ezezaguna den esparru horretara. Irakasbide ederra, administrazioaren komunikabideei begira.
“Zazpi urte joan dira dagoeneko.
Nolabait esateko, komunikazio arloa
zapaldu gabeko oihana zen hasi nintzenean eta gaur egun, berriz, enpresan
ondo dakigu lan hori zer den eta zer
nolako garrantzia duen. Oso ibilbide
gogorra bezain aberasgarria izan da”.
Sei enpresak eta teknologia-zentro batek
osatzen dute DANOBAT taldea. Ana
Urkizak esan digunez, “komunikazioari
dagokionez, lana zentralizaturik dago”.
Ez dago komunikazio arduradun bat taldearen enpresa bakoitzean, berak lan
egiten du enpresa guztientzat. “Horrek
ez du esan nahi enpresak behar duen lan
guztia taldeak egiten duenik. Hasieran
horrela zen, baina azken urte hauetan,
enpresa bakoitzak Komunikazioaren
Plan Osoa kudea dezan ahalegindu gara.
Hau da, barne-komunikazioa giza-baliabideetako zuzendariak beregan har dezan eta kanpo-komunikazioa zuzendari komertzialak”.
DANOBAT taldean komunikazioak hiru atal nagusi ditu:
irudi korporatiboa, kanpo-komunikazioa eta barne-komunikazioa. “Irudi korporatiboa irudiaren erabilerari eta enpresaren izaeraren transmisioari lotuta dago. Hori guztia taldeak
zehazten du. Orain urte batzuk Irudi korporatiboaren eskuliburua eta Produktuaren irudia homogeneizatzeko eskuliburua egin genituen, eta hor irudia eta azoketara goazenean makinak erakusteko dauden arauak jasotzen dira. Horiek
hemen erabakitzen dira eta taldeak egiten du jarraipena ere”.
DANOBATek esportatu egiten du produzitzen duenaren
%75. Kanpo-komunikazioak, bada, berebiziko garrantzia du
taldearentzat. “Hainbat alderdi daude hemen: katalogoak,
publizitate eta promozio kanpainak, azoken prestaketa...
Bezeroei zuzendutako informazio-buletinak ere egiten ditugu, urtean birritan, bost hizkuntzatan idatzita. Promozioarena da, duda barik, lanik handiena. Horretarako, enpresa
bakoitzeko zuzendari komertzialarekin lan egiten dugu.
Azkenik, prentsa-lana ere egiten dugu. Prentsari informazio
teknikoa (produktuari buruzkoa) zein enpresari dagokion
informazioa (interes orokorrari dagokiona) bidaltzen diogu”.
Ana Urkizaren iritziz, barne-komunikazioa da buruhausterik
gehien ematen duen atala. Taldeak 850 langile inguru biltzen
ditu eta “horiei guztiei era berean eta modu egokian erantzutea zaila da”. Esparru horretan, urtero, komunikazioa aztertu
eta hobetzen saiatzen dira. “Batetik, barne-bezeroaren autoa-
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setasunaren inkesta azpimarratu
behar dut. Horren bidez komunikazioaren egoera (lidergoa, lan-harremanak...) nolakoa den ikusi eta
aztertzen dugu. Egoera horri erantzuteko asmoz, urtero plangintza
bat egiten da, autoasetasun gradua
hobetzeko. DANOBATen hasi nintzenean, bi inkesta egin ziren taldeko barne komunikazioaren egituraketa nola zegoen jakiteko. Haien
bidez ikusi zen, besteak beste, zein
egitura mota izan behar genuen eta
informazioa nola bideratu behar
genuen: goitik behera, behetik gora
eta horizontalki esaten dena (departamentuen artean). Bestetik, intraneta dugu azken bi urteotan gogor
bultzatu dugun proiektua. Intranetean langileek behar duten informazio guztia (euren lana ondo betetzeko behar dutena, ikerketen emaitzak, informazio orokorra, prentsan agertutako
albisteak...) zehaztu dugu. Haren egituraketa barne-komunikazioaren ikuspegitik egin da. Enpresaka egokitu da, enpresa
guztiek ez dituztelako behar berdinak, ez langile-kopuru
bera...”.
Komunikazioaren eremuan, MCCko enpresen arteko koordinazioa ere nabarmendu du Ana Urkizak. Bi proiektu azpimarratu ditu batez ere. “Orain bi urte barne-komunikazioaren antolakuntzari buruzko txosten bat argitaratu zen.
Enpresa gehienak sartu ziren proiektuan. Bestetik, harrera
plan bat ere egituratu dugu. Plan horrek lankide berriei nolako harrera egin behar zaien zehazten du. Eguneratuta dago
uneoro Intranet sarean”.
Amaitzeko, esan beharra dago komunikazio departamentuak
euskararen erabilera bultzatzeko ardura ere bizkarreratzen
duela. “Irudi korporatiboari eta kanpo-komunikazioari dagokionez oso mugatuta gaude, gehiena kanpora saltzen dugulako. Dena den, unean uneko hainbat gauza (itzulpenak batez
ere) egin dira. Barne-komunikaziora biltzen ditugu ahalegin
gehienak. Euskararen erabilera bultzatzeko taldeak osatu
dira enpresetan. Taldeok oso ondo funtzionatzen dute,
barruan erabiltzen diren idatziak euskaratu dituzte, euskara
erabiltzera behartzen dute bere burua eta horrek, noski, eragina du inguruan”.
Lutxo Egia
Kazetaria
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H I T Z

Unai praka lapurtuen kasua dela kausa
Nonze Barri inspektore andrea ikerka
(eta II, oraingoz)
Presazko deia izan zen, ezin albora daitekeen horietako bat.
Unai praka (!) sail bat ostuta! Eta beste zereginaz batera argitu beharrekoa! Haserre bizian nengoen, gau osoan begirik
batu barik emanda, aurreko eguneko musikaldia bertan behera utzi zutenez gero, “kontzertuaren esekidura kasuan” (!)
dirurik ez zutela atzera emango iragarri ostean sorturiko
iskanbila baretzen jardun nuelako.

Andretxo bat joan da bulegora egiaztagiria eskatzera. Nire
lagunak helbidearen berri eskatu dio. “Serapio Mujika” erantzun dio herritar zintzoak. Minutuak joan, orduak etorri, hantxe
dabil langilea zoratu beharrean! Herritarra urduritzen hasi da.

Artxandako gonazpian (!) den auzo batera joan behar izan
nuen arrasto bat ikertzen. Hura aldapa! Baina, eraikin susmagarri hartako lehenengo “landarera (!)” igo arren, ez gonazpirik, ez unai prakarik... eta, gainera, autobusen azpikogonaren
(!) berri ez nuenez gero, pare bat ordu bota behar izan nuen
debalde, zain. Guztiz alferrik ez, halere! Periodikoan leitu
ahal izan nuenez, Donostiako “itsaspeko mezularia (!)” lanean hasita dago! Antza denez, kaka seilua eta guzti bidaltzen ei
dute inguru horretan! Horrek gogora ekarri zidan
“Meteoritoaren mitoa (!)” zioen txartela, meteoritoen gaineko
erakusketan harako iruzur ezagun hura izendatzekoa.

–Serapio Mujika? Seguru?

Egia esan behar badut, ez nuen burua behar bezain argi. Ez
dakit, bada, sorostegian odol erauzketa (!) egin zidatelako ala
tripako zorriak huelgan zeudelako. Gainera, zirrara berezi
batek astindu zizkidan erraiak “5 egun soilik falta dira jaietako sutsuenean bihurtzeko (!)” Bazen garaia! Urteak luzeegi
jotzen du eta barneko suak nonbait moteldu beharra dago,
nahiz eta inspektore zintzo, zurrun eta legezalea izan.
Behintzat nire lana ez da “Gabonetako argiteria berrikusi (!)”
behar dutenena bezain gogorra. Argiei behin eta berriro begiratu beharra! Guztiarekin ere, unai praken kasuak kezkaturik
nau! Aurrera joan ezinda nago, gutxiengo adina (!) sobera
gainditu dudalako edo? Lantzean behin mundu honek arrotz
sentiarazten nau. Erakunde batek “Erabateko kalitateko (!) 75
lankidetza bekak” deitu ditu. Ikasle batzuek erdipurdiko
bekak jasotzen ote? Erdi nazka-nazka eginda, egunkaria zakarrontzira bota nuen! Hobe egin ez banu, umetxo bat begira
geratu eta zera esan zidan eta:
–Zer, ez dakigu irakurtzen, ala? Ez ote duzu ikusi oharra?
“Potoak eta ontziraketak bakarrik (!)” dio! Zuringoa daramazu (!), kankailu txoropitoa!
Lotsa-lotsa eginda joan nintzen. Indarrean datoz, bada, belaunaldi berriak!
–Mesedez, esango didazu nondik joaten den Rosa Maria
Azkueren kalera (sic)? Ezin topatuta nabil!
Ozta-ozta erantzun nion, lagun euskaldun bati lantokian jazotakoa akordura etorrita barreka lehertzekotan paratu nintzelako.

–Ea, bada!, ze kale esan didazu, baina?
–Serapio Mujika!
–Egongo ez naiz, bada, hantxe bizi izan naiz azken hogei
urteotan!
Atzera joan da fitxategira. Harako kale haren arrastorik ez.
Beste langile bat etorri eta:
–Aizan, zer gertatzen zain?
–Andre demonio horrek zoratzekotan nauela eta!
–Zer, bada?
–Arraio madarikatu halakoa!, zein kaletan bizi den itaundu
eta Pio Mujika kalean edo bizi dela erantzun ez zidan, bada!
Berak ez bazekin Pio Mujika, Pio Baroja edo zer Pio-ondo
den, ederto jakingo dinat nik!
Nora jo ez nekiela nengoen, baina negozio susmagarri bat
ikusi nuen aurrerago: “Hilketa Zerbitzuak (!)”. Azala behar
da, gero, gainera erakusleihoan hilkutxak eta guzti agerian
jartzeko! Zoritxarrez, itxita zegoen. Beranduago itzultzea erabaki nuen. Zelako zentzu kontrakoak (!) dituen bizitzak!
Eskuko telefonoan gure nagusiaren mezu bat agertu zitzaidan
“Oinarrira (!) deitu lehenbailehen!” Nekez, baina, Ertzaintzaren iturrien (!) arabera, argiaren zutabe (!) batzuk behera
joanda, deitu ezinean geratu nintzen.
Esku artean nerabilen beste kontu bat dela eta, iragarki batean
“Etxebizitza eskuratzeko izena edo informazio gehiagorako
(!)” zioen zenbakira kabina batetik jotzea erabaki nuen, atsegin-atsegin “zuen disposaketan geratzen gara (!)” diotenez
gero. Baina, arranopola! Diru xeherik ez! Aurrez aurre “trokeleku (!)” bat ikusi nuen. Okerren bat zelakoan eta trukean
egiteko asmoz, diru xehetan joan nintzen bertara. Alferrik!
Trokelak, matrizeak, estanpak egiten omen zituzten! Hau
mundu txoroa! Txanpontxoak kostata lorturik, zenbakia jo eta
hariaz beste aldean, nik txintik ere esan orduko, zera bota
zidan ziplo ahots zakar batek:
–Bazuan garaia! Non dituk unai praka zikin horiek?
Mugalariak prest zaudek gordelekura eroateko!
–!!!
Karlos del Olmo “Kaos”

Oharra:

•

Itzultzailea
Eskerrik asko Itzul posta zerrendako lagun guztien ekarpenei, beren ekarririk gabe bi
artikuluok argirik ikusiko ez zutelako.
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EUSKARAZ
LANEAN

Lege-testu baten peskizan:
Zigor Kodea euskaraz
Zigor Kodea, horra hor, berriren berri, zure eskuetara datorren euskarazko testua. Horniturik datorkizu, alboan gaztelaniazko testua duela; apaindurik ere ageri zaizu, gaztelania-euskara eta iraulietara
eginiko hiztegia eta aurkibide analitikoak bertan dituzula.

Zigor Kodea euskaraz. Zertarako hori?, galdetuko dute
askok, harridura marka horretan zimiko okerra areagotuz.
Ez al da hori baino premia handiagokorik euskalgintzaren
esparruan?, gehituko du besteren batek, hurbilen dituen
behialako ardurek bultzatua. Erantzutekoak, hala ere, alde
eta ikuspegi desberdinetatik eman behar. Besteak beste,
egunero erabiltzen ditugun lege-testuak euskaraz jasotzeko
asmoetatik. Ezin, hortaz, gaiaren egunerokotasunik ukatu.
Egunkariaren orrialdeotan nabarmen dira delitu-gaiak, hilketak, ustelkeriak, legearen aurkako gorabeherak… Horra
langintza honetan aritzeko aitzakiaren bat. Pisutsuagoa,
ordea, justizia euskalduntzeko tenorea, alor horretako eragileentzako tresnarik beharrenak baitira tankera honetako
lege-testuak. Zer esanik ez, herritarrek eurek ere, mesedegarri dute halakoak euskaraz izatea, euren eskubide eta
betebeharren babes egokirako. Geldiezin ematen duen bide
horretan abiada bizia hartzeko lanabesa, beraz, honako
testu hau.
Kode batean zer non aurkituko duzun autu jakina da: zuzenbideko adar baten lege guztiak edo nagusiak, bertara ekarriak, liburuetan, tituluetan, kapituluetan, ataletan eta artikuluetan banatuak eta azalduak. XIX. mendeko teknika hori,
oraingoz behintzat, gurea dugu egunotako gizartearen antolakuntzan. Euskarak, bistan da, bide eskasa edo deuseza
izan du historian zehar lege bildumetan. Nonbaitetik hasi
behar eta horretara dator gurea.
Ezaugarriak nola, emaitzak hala. Hartara, zehatz ditzagun,
labur-zurrean eta euskarari dagokionez, testu berri horren
nondik norakoak:
a) Zigor Kodea da gure ekarria, hain zuzen ere, 1995.
urteko Zigor Kodea, Espainia estatuan indarrean
dagoena. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa
hartzen ditu horrek, alegia, euskararen esparrurik
mardulenak, lurralde-zabaleraz nahiz hiztun-kopuruaz. Ezin, damurik, Euskal Herriko Iparraldea bertara bildu. Lanean jarduteko konpromisoa gureganatu,
alabaina, euskara bera gai honetako esataria izan
dadin Euskal Herri osoan.
b) Zigor Kodearen euskarazko eta gaztelaniazko testuak
dakartzagu, bi-biok banaezinak baitira, gure ustez,
lehen emate honetan. Ez dugu ukatzen, nolanahi ere,
hurrengo batean euskarak izan dezakeen bestelako
eite eta molde elebakardunik.
c) Euskarazko testua ondu dugu, adostasun zabal baten
bidez. Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren
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Zuzenbide Fakultateak eta IVAP (Itzulpen Zerbitzu
Ofiziala) izan gara partaide, euskara juridikoa denon
artean eta inongo bazterkeriarik gabe egin behar dugulako uste osoan. Aparte ere ez, osterantzeko ekimenak,
batez ere, Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailburuordetzaren lana. Hizkuntzaz zein zuzenbideaz arreta bereizia
izan da gurea, Zigor Zuzenbidearen alorrean diharduten
adituak eta itzulpengintza juridikoa lantzen dutenak
batera ibil daitezen.
d) Euskarazko hiztegia eta aurkibide analitikoak ere moldatu ditugu, lan berri horrek euskararen terminologia
juridikoaren baitan argi distiratsuagoa ekarriko digulakoan. Hitz, termino eta berba soilak baino gehiago
–aldamenean beste hizkuntzarenak izan arren–, horien
sormarka eta ingurumena ere egoki zertuak eman nahi
izan ditugu. Bide beretik, termino bakoitzaren esanahia
zuzenago dabilkigu testuan, horri dagokion artikuluaren
zenbakia bertan zehazten dela. Testuinguru horretan
hartzen ditu hark zinezko indarra eta bilbadura.
Artikulutik titulura, titulutik liburura eta liburutik testu-lege osora, kode baten bizkarrezurra arakatu dugu,
burutik bururakoa eta sistematikoa nahi dugulako gure
ahalegina.
e) Hizkuntza gorabeheretan, oinarri nagusiak hauexek:
Euskaltzaindiaren arautze lana bete, ortografiaz zein bestelakoaz; zuzenbideko berba handi-mandietan, euskarazko ordainik egokiena bilatzen saiatu eta hitzen ehotze
bidean ere, joskera arteza aukeratu, gaztelaniadun legegilearen esana guk geuk aldrebes jar ez dezagun.
Apezak azken hitza bere. Halaxe dio esaera zaharrak. Hemen
ere, gure lana epaitzeko tenorean, zu zaitugu, irakurle hori,
gure azken jujea. Zarena zarela, zutaz goragoko jotzerik ez
dugu. Har gaitzazu, beraz, abegi onez eta sarritan erabili lantxo hau, zure eta euskararen probetxurako.
Andres Urrutia
Deustuko Unibertsitatea
Zuzenbide Fakultatea
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Zigor Kodea eta zuzenbide penala
Zuzenbide penalarentzat atera berri den Zigor Kodearen bertsio
elebidunaren balioa zein den galdetuz gero, zuzenbidearen –eta
batez ere– zigor alor horren inguruko berezitasun batzuk kontuan hartu beharko lirateke. Lehenik eta behin, jakina da zuzenbide mundua aldakorra dela beti, legeen aldaketaren menpe.
Alorrez alor ez da erraza izaten, ezta legeen munduan dihardugunontzat ere, ia egunero gertatzen diren aldaketak jarraitzea.
Gainera, dinamika hori, betidanik zuzenbide munduarekin lotuta egon bada ere, gaur egungo gizarte postmoderno eta postindustrializatuan badirudi areagotzen ari dela. Eta horrek ondorio
zuzenekoa dakar askotan, alegia, dagoeneko duela hainbat urte
KIRCHMANN legelariak esan zuen moduan “legegilearen hiru
hitz eta biblioteka oso-osoak botatzekoak izango dira”.

bagara, hizkuntzaren zehaztasuna askatasunen defentsarekin
lotu beharra dago, zuzenbide penalak bete beharko lukeen funtzioetariko bat «justizia» egitea baita, hiritar ororen errugabetasun presuntzioa ahalik eta ondoen bermatuz, Estatuak pilatu
duen botere ikaragarriaren aurrean.

Zertara dator Zigor Kodearen euskarazko bertsioa, lege ugarik
eta horien aldaketek osatzen duten mare magnum honen aurrean? Zigor Kodea, zuzenbide penaleko legerik garrantzitsuena
bada ere, legea den neurrian aldaketen menpe egonik, zergatik
horren itzulpenari ekin? Ez ote zitekeen zentzuzkoagoa testu-liburu, hiztegi berezitu edo antzeko lan bati lehentasuna ematea? Erantzuna helburuen araberakoa izango da. Gure helburua
zen –eta da– zientzia penala euskaraz bereganatu nahi dutenentzat edo zigor alorrean euskaraz aritzen direnentzat lehenengo
oinarriak jartzen ahalegintzea: hau da, esparru juridiko-penala

“Zigor Kodea ez da
edozein lege, esparru
juridiko-penalaren
arautegi garrantzitsuena
biltzen duelako”

sistematikoki euskalduntzen laguntzea, horretarako ezinbestekotzat jotzen dugun idatzizko altxor terminologikoa finkatzen
hasita.
Erronka honen aurrean Zigor Kodea ez da edozein lege, eta
horregatik, hain zuzen ere, itzultzea merezi du. Ez da edozein
lege, beste alor juridikorekin alderatuta, esparru juridiko-penalaren arautegi garrantzitsuena biltzen duelako. Hortaz,
Kodea itzultzearekin batera, bai delituaren definizio orokorrarekin (Zati orokorra deitutakoa), bai delitu mota desberdinen definizioarekin (Zati Berezia izenekoa) zerikusia duen terminologia
gehiena ematen da.

Lau urteko lana egin eta gero, Zigor Kode honetara bildu dira
orain arte Euskal Herriko zenbait Unibertsitateren zein
Administrazioaren ahaleginak eta eskarmentua. Askotan gure
gizarteak erakunde publikoei eta, bereziki, Unibertsitateari
«emaitzak» eskatzen dizkie, gizartetik urrunegi daudelakoan.
Baina lana ezin da arineketan egin. Aurkezten dugun lana orain
arte egindako ahaleginaren lehenengo emaitza –xumea– da. Eta
lehenengoa denez gero, are zuhurrago jokatu nahi izan dugu.
Horrexegatik beragatik itzuli dugu Zigor Kodea, eta ez beste lan
bat: aukera ematen baitigu lana etengabe hobetu eta eguneratzeko. Horretarako, ordea, hizkuntzaren zein zuzenbide munduan
dauden guztien laguntza eta parte-hartzea ezinbestekoa izango
da. Azter dezagun, bada, Zigor Kodea, egokiak diren alderdiak
sustatuz, eta baztertzekoak diren aukerak bideratuz. Hori ez da
posible izango denok fede onez lan hau irakurri baino erabiltzen
ez badugu. Zigor Kode honen bertsioa aurkezten dugunok konpromiso hori gure egiten dugu eta beste edozeini eskua luzatzen
diogu indarrak meta ditzagun; hori eskatzen baitu herri txikia
izateak eta aurretik erronka eta arazo handiak edukitzeak.

Jon M. Landa
Rafael Sainz de Rozas

Ez dezagun ahaztu terminologiarik gabe zuzenbidea ez dela
posible. Zuzenbidean, hizkuntza dugu lan egiteko tresna nagusia, eta hitzen bitartez gizaki eta gizarte fenomenoen balorazio
taxuzkoak egiten dira. Gainera zigorraz, batez ere, espetxeaz, ari
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Azken urteotan asko ugaritu dira azpieuskalkiak idatziz adierazteko ahaleginak, herri-aldizkariak eta zenbait udaletako paperak lekuko. Zilegi da hori?
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Zilegi da herriz-herriko aldaera fonetikoak
idatziz jasotzea? Non jarri muga?

Jon Alonso

Koldo Zuazo

Itzultzailea
Zilegi da? Zilegi da. Non jarri
muga? Batek daki. Irizpide
orokor modura edo, nik esango nuke muga jarri behar dela
denentzako estandar idatziari
kalte edo traba egiten hasten
zaion puntuan. Edonola ere,
eta euskaldunok dena alderantziz ulertzeko daukagun gaitasuna kontuan hartuta, ez ninduke gauza handirik harrituko
ikusteak, halako batean, euskalkiak eta azpieuskalkiak
estandarraren eremuan sartzen direla, pixka bat garai batean
alderantziz ere gertatu den bezala (nahiz eta ikusi beharko
litzatekeen hau batuaren inposizioa izan den ala hainbat
gaizkiulertu, ezintasun pertsonal eta taldekako, hizkuntza-politika aldrebes eta beste zenbait faktoreren ondorioa).
Bukatzeko, esan behar dut, onenean ere, ikusteko dagoela
bide honen errentagarritasuna. Hau da, zer ekartzen ahal
dion euskal kulturari, eta zenbat eta zer nolako lana (eskualdeetako azpieuskalkiak batutzea, esaterako) egin beharko
den emaitza hori lortzeko. Ni eszeptiko samarra naiz; euskara estandarra askotan aitzakia izan da, eta ez benetako
arazoa. Berau askoz korapilotsuagoa da, kulturala da guztiz,
eta konpontzeko ez da aski norberaren euskalkia indartzea
(hau ona izanik ere); paradojikoki, arazoa konpontzeko
batua ere indartu behar da.

EHUko irakaslea
Hasteko, esan dezadan, nik
neuk egoki ez ezik beharrezkoa ere ikusten dudala herri
euskaldunetan bertako hizkeran idaztea, baina horrekin ez
dut inondik inora esan gura
Euskara Batua baztertu behar
denik; gaiak eta esparruak
bereiztea da kontua. Herriko
hizkeran idazteak, jakina, bertako arauak betetzea dakar,
eta arau horiei ezin zaie muga handirik ipini.
Bada, dena dela, ondo bereizi beharreko kontu bat: edozein
herritan direla hizkera jasoa eta lagunartekoa. Bigarren
honetan hitzak laburtu eta bata bestearekin batu egiten dira
sarritan, eta horixe da hizkera jasoan saihesten dena. Hitzak
oso-osorik eta banan-banan idatzi ohi dira hizkera jasoan.
Hori dela-eta, eon ga, emotset, ikustot, einddou esan arren
lagunarteko jardunean, egon gara, emon deutset, ikusiko
dot, egin dogu –edo hauen antzeko aldaerak– idazten dira
hizkera jasoan.
Badira “arrunt”-tzat jotzen diren beste bilakaera batzuk ere:
itt→itx (ditxut), d→r (eran), edo f→p (pulamentu), esate
baterako. Hizkera jasoan, ditut (edo dittut), edan, fundamentu hobetsi ohi dira. Halaxe da beste hizkuntza batzuetan
ere: han cogiro esan arren, han cogido idazten da.

Juan Luis Goikoetxea
Hizkuntza eta Literaturako katedraduna Txorierri Institutuan.
Pedagogian doktorea
Abiatzen bagara esanik, badirela euskara eta euskarak, jarraitu beharko dugu argituz, euskarak
zertan bereizten diren euren artean; finean onartzeko, euskalkiak heteronomoak direla, zerbaiten
–kiak, Mitxelenaren “dialecto de”, hau da, ez direla beste hizkuntza bat. Beraz, euskara batua da
euskalkien erreferente, euskalki literarioa lekuan lekukoarena den moduan.
Onartzen badugu, bestalde, euskara batua, euskalki literarioa eta lekuan lekukoa ukipenean bizi
direla, eta ukipen gunea norbanako euskaldun jakinarengan gertatzen dela, ezin ahaztuko dugu,
eskolan diharduen neskatila berberak idatzi behar duela 09:00etan euskara batuan, eta 10:00etan
euskalkian. Gainera, diglosia funtzionalean, batuak, euskalki literarioak eta lekuan lekukoak hirurek dute tokia, baina aintzat hartuta Fishman-en nork zer, norekin eta noiz hura. Horrenbestez, dijoa
edo akabeu ez dira EITBko albistegietarako. Zeini berea eskainirik hirurak dira urte askotarako.
Orduan, aldaera fonetikoak idatzi? Ez genuke ahaztu behar, batetik, Euskaltzaindiak behia berbaren idazkera arautu duenean,
euskaldun guztientzat eta erregistro guztietarako arautu duela; bestetik, lekuan lekuko hizkeren balioa, berbea, berba, berbie,
berbi, berbia, idaztean baino “berbotsa”, “berbaroa”, “berbaz ibili” eta “berba” bera eskuratzean datzala. Ahozkoa besterik eta
bestela da.
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Serafin Basauri
“Badihardugu” Elkartea
Ez dut gauza berririk esango, euskararen batasunean urrats garrantzizko eta txalogarriak eman badira
ere, etxeko euskararen transmisioan porrot izugarria izan dela badiot eta transmisio-eten horren ondorioa hizkuntza sena galtzea edo galbidean jartzea izan dela esaten badut. Eskola ez da gai izan arazo horri
aurre egiteko, eta sarritan, eragin ere, eskolak berak eragin du, euskara batuan eskolatu behar dela-eta,
etxeko euskara naturala baztertzea. Horri erantsi behar zaio mendebaldeko euskalkietan mintzatzen garenon konplejo endemikoa, hizkera kontuetan beti kanpo-larrosa. Horren guztiaren ondorioa: euskara
dakitenen jende kopuruak gora egin badu ere, ahozko jarduna, ostera, berezkotasunik eta bizitasunik
gabekoa, pobrea eta entonazio arrotzekoa dela, oro har.
Horiek horrela, hizkuntza sena berreskuratzeko, geure herri-berbetan oinarritzea dela egokiena uste
dugu, eta are gehiago, neurriren batean geure berbetatik eraiki behar dugula euskara batua bera ere,
lotsak direla-eta besteren ereduetara jo gabe. Gure helburu nagusia euskalkia ahozko jardunean indartzea da, erabilera bultzatzeaz gainera. Baina helburu nagusi horrek, euskalkia idatzian ere nahitaez erabili beharra dakar eta, beraz, ezinbesteko egiten du ahozko berbetari hurreratzeko ahaleginean zenbait ortografia-arau egokitzea, beti ere, jarraiko irizpide nagusion arabera: berbak osorik eta zuzen
banatuz idaztea, txokokeriak baztertu eta Euskara Batutik ahalik eta gertuen ibiltzea. Berandu gabiltzan beldur ere banaiz, baina euskalkien alde zerbait egin beharra dago, ez teorian bakarrik, haien aldeko ekimenak, herri-berbeten eta euskara biziaren aldekoenak
lagunduz baino. Horretan saiatuko gara.

Jose Luis Lizundia
Euskaltzaindia
Txokokeria fonetiko nahiz bestelakoak ez dira zilegi. Badirudi, batzuk mutur batetik bestera ari direla,
alegia, euskara batua bakarrik egin ondoren, beste bazterrera eraman nahi dutela batzuek. Honekin ez
dugu ukatu nahi salbuespenak egon daitezkeela. Adibidez, linguistika lanetan eta toki jakin bateko euskara den bezala jaso nahi denean bidezko izan daiteke H ez jartzea, edo Z eta S ez bereiztea etab.
Euskalkia lantzen duenak nolabait jakin beharko luke hori, hizkuntzaren oinarri batuari leialtasuna gorde
diezaion. Bestela gerta daiteke –eta sarri gertatzen da gaur–, euskalkien aitzakiaz hizkuntzaren barnean
hesiak geroago eta gogorrago bihurtzea, elkarganatu beharrean bata bestetik urrunduaz joatea. Ez dira
onuragarriak zenbait jai programetan eta bestetan ikusi ditugun errakuntzak, adibidez, zapatue, zapatuaren ordez; domekie, barixiku eta antzerakoak. Fonetismoak eta kontrakzioak ere ez dira onargarri. Gauza
bat da Bizkaiko aditz jokoa erabiltzea –egin behar dogu– baina ez in biu.
Toki izenak zenbait lekutan honela irakurri izan ditugu: Gizaburú; beraz, zergaitik ez Zumarrá? edo
Bergá? Nork ikusi ahal du Andaluzian seinalizazioren bat Graná, Granadaren ordez edo Cadi edo Zeviya. Behinola Alfonso Irigoien
zenak esan zuen bezala, bide horretatik abiatuz gero, Euskal Herriko mapa berregin beharko litzateke eta Poloniakoaren antza hartuko omen luke. Hortaz, fonetismo kontrakzioak eta abar, ahoskerarako, baina ez idatzirako. Euskalkia bai, baina euskalki jasoa, ez txokokerietan jausia.

Jon Agirre
HAEEko Itzulpen Zerbitzu Ofizialeko buru izandakoa
Euskara hizkuntza bakarra da, baina sistema askok osatzen duten diasistematzat hartu behar dugu.
Sistema linguistiko nagusia euskara batua da, idazteko eta hitz egiteko, bietarako balio duena. Baina
hartzailea nor den, euskalkiak erabiltzea, zilegi ez ezik, beharrezkoa da, baita azpieuskalkiak erabiltzea
ere. Euskalkiok eta azpieuskalkiok ere, idazteko eta hitz egiteko, bietarako balio dute. Zenbaitek nahastu egiten dute, euskara batua idazteko eta euskalkia hitz egiteko bakarrik direlakoan. Euskalkia idatziz
erabiltzen dutenean ahozko hizkerari dagozkion fenomeno fonetikoak jasotzen dituzte idazkeran; are
gehiago, zenbait kasutan fonetismo horiek hartzen dituzte euskalkiaren ezaugarri nagusitzat, eta gainerakoa euskara batutik jasotzen dute (adibidez, baita aditza ere; izan ere, gure hizkuntza-sistemen bereizgarri nabarmenena).
Nahaste hori argitu beharra dago. Euskaraz egiterakoan sistema bat aukeratu behar dugu (euskara batua,
euskalkia, azpieuskalkia...). Sistema linguistiko hori bai ahoz bai idatziz erabili ahal izango dugu, baina
argi izanda adierazpide bakoitzaren ezaugarriak (ahozkoa eta idatzia). Alegia, idazterakoan ortografia egoki erabili behar dugu, baita
euskalkian ere hitzak osorik eta zuzen erabiliz eta ahozko markak ahozkorako utziz. Aldaketa fonetikoak eta, ez dira jaso behar idazterakoan, ez baitira euskalkiaren ezaugarriak, ahozko hizkerarenak baino. Euskalkia eta ahozkoa nahastea (eta ahozko euskalkitik euskalki idatzira jauzirik ez onartzea) alfabetatzean izandako hutsa edo akatsa da. Alfabetatzea norberaren hizkeran idazten ikastea da.
Norberaren euskalkian idazten ikasi ez dutenak hankamotz daude, eta, ondorioz, euskara batua erabiltzen dute idazteko eta euskalkia
hizketarako; baina euskalkian idaztea erabakitzen dutenean ez dakite nola, eta nahastu egiten dute ahozkoa dena euskalkiarekin.
Gainera, Euskaltzaindiak euskalkiei buruz hartutako erabaki, emandako gomendio eta egindako adierazpenetan, hizkuntza idatziaren
ortografia-batasuna gorde behar dela esan izan du.
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BALIABIDEAK

HAEEko Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak (IZO) itzulitakoa
Manu Arrasate

GIZA

ERGONOMIA
bulegoko lanetan (I)
Lehen artikulu honetan, langileek bulegoko lanean izaten dituzten arriskuak aztertuko ditugu; hurrengoan, berriz, arazo horiek konpontzeko irtenbideak emango dizkizugu.

Bulegoko lana aztertzerakoan oso kontuan hartu behar da
langilearen ingurua ere. Langileak jasotzen duen informazioa gehienetan idatzizkoa izaten da, bai agirietakoa, bai
ordenadore-pantailetakoa; informazio horretaz jabetzea
zehaztasun handiko lana da, eta, beraz, oso kontu handiz
begiratu eta zaindu behar dira argiak, ikuspegi-distantziak
eta lan-elementuen antolaketak. Bestela, horrelako lana
daukaten langileek, besteak beste, begietako nekea
eta buruko mina izango
dituzte sarri. Horrez gainera, aintzat hartu behar
“Bulegoko langileen
da bulegoko lanak nahiko
Azterketa horretan, beraz, bi
kontzentrazio
handia
zereginek giharretako
alde bereiziko ditugu: batebehar
duela,
eta
kontzentik, langilearen lanaren ezautrazio hori erraz hauts daineke estatikoa dakarte,
garriak eta, bestetik, laneko
tekeela; esaterako, lantoki
osagaiak (altzariak, informaeta hortik datoz
berean langile bat baino
tika-materialak, tresna lagungehiago egoten da askominak eta arazoak”
garriak, inprimagailua, fototan, eta hor sortzen den
kopiagailua, faxa, telefonoa,
zarata, zuzenean osasuneetab.).
rako kaltegarria ez den
Lan fisikoari begiratuta, esan
arren, bai izaten da konbehar dugu bulegoko langilea gehienbat geldirik egoten dela
tzentrazioa galtzeko arrazoietako bat, eta, bulegari askoren
irakurtzen, idazten edo ordenadorea erabiltzen. Zeregin
ustetan, lanpostuaren ergonomia-kalitatearen kalterako izahoriek ez dakarte, beraz, neke dinamiko handirik, itxuraz
ten da hori.
behintzat; baina badakarte, ordea, giharretako neke estatiAzkenik, gogorazi behar dugu lan-motak ere eragin zuzena
koa, batez ere, lepoaldean, sorbaldan, eskumuturrean eta
izan dezakeela langilearengan ikuspegi psikologikotik ere.
bizkarraldean, eta hortik datozkie askotan bulegoko langiLangileak estres-arazoak izan ditzake (jendearekin zuzeleei minak eta arazoak. Kalte horiez gainera, denbora asnean harremanetan egonda, presiopean lan eginda, era
koan geldirik egoteak badakartza beste era bateko eragozpeaskotako lanetan batera...) edo, aldiz, monotonia jasan
nak ere, bulegoko langileek arazoak izaten baitituzte sarri
dezake, motibaziorik gabe geratu arte (etengabe datuak sarhanketako eta ipurtaldeko odol-zirkulazioan. Beste askotan,
tzen egotea, denbora guztian lan bera egitea ia erantzukizugainera, oso leku gutxi izaten du langileak, altzariak gaizki
nik edo parte hartzeko modurik izan gabe...).
diseinatuta daudelako edo lanlekua gaizki antolatuta dagoelako; horrelakoetan, beraz, aipatutako arazo horiek guztiak
areagotu egiten dira, langilea ezin delako behar beste mugitu eta jarrera desegokiak hartzen dituelako.
Zein da ergonomiaren helburua lan-esparruan? Ergonomiak, lehenengo eta behin, langilea bera aztertu behar du
bere eguneroko jardunean; begiratu behar du zein tresna
erabiltzen dituen, lantokia bera nolakoa den, eta laneko
zereginak eta antolamendua nolakoak diren. Eta hori guztia, hiru helburu nagusi lortzearren: lehenik, langilearen
osasuna zaintzea; bigarrenik, nekea arintzea langileari (bai
burukoa bai gorputzekoa);
eta, azkenik, langilea lanean
gustura sentitzea (gainera,
lan gehiago eta hobeto egingo du-eta).
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Bulegoko langileen kexu nagusiak
Lan-esparruari lotuta, bulegoko langileek adierazi dituzten ergonomia-arazorik larrienak honako hauexek dira:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Leku nahikorik ez izatea lantokian.
Altzariak modu desegokian antolatuta egotea.
Giroa, tenperatura eta hezetasun erlatiboa
egokiak ez izatea.

•

Haize-korronteak sortzea, aire egokitua izateko
sistemak direla eta.
Argiztapen egokia ez izatea lantokian.

•
•

Zarata egotea.
Laneko eserlekua erosoa ez izatea.

Mahai horietan tokirik ez izatea tresnak
erabiltzeko (ordenadorea, telefonoa, etab.)
edota gauzak gordetzeko.
Osagai lagungarririk ez izatea (agiriak
gordetzeko erretiluak, dokumentuei eusteko
atrila, egokitzeko moduko pantaila-euskarria,
oin-euskarria, etab.).
Pribatutasunik ez izatea.
Lankideekin edo bisitekin harremanak izateko
modurik ez izatea.

Laneko mahaiak erosoak edo egokiak ez izatea,
batez ere, neurriei dagokienez.

Bulegoko lanari lotutako minak
Valentziako Biomekanika Institutuak egin duen ikerketa batean
honako datuak azaltzen dira bulegoko langileek izaten dituzten
minei dagokienez:

GORPUTZ-ATALA
Burua

15,9

Aldameneko koadroan ikusten denez, langilea geldirik egoten
denean eta, asko zein gutxi, ordenadorea erabiltzen duenean, honelako minak izaten ditu askotan; esfortzu estatikoa dela-eta, mina
izaten dute lepoaldean eta sorbaldetan; ikusmenean arazoak izaten
dituzte, ordenadoreko pantailan asko irakurtzeagatik; eta denbora
askoan geldirik egonda, bizkarreko mina ere izaten dute. Oso kontuan hartu beharreko ikuspegia dugu hau; beraz, nolakoa den zeregina, halakoa izaten baita mina.

Begiak

37,8

Lepoa-sorbalda

43,0

Bizkarraldea

18,7

Gerrialdea

27,1

Giharretako zein hezurretako minak direla-eta, lanean izandako
bajak ere aztertu dira arestian aipatutako ikerketan, eta hauxe da
azterketa horrek emandako tasa: 100 langiletik 5,4 baja. Kalteak,
batez ere, honako leku hauetan jasaten dituzte langileek: lepoaldean eta sorbaldetan (bajen %50), bizkarraldean (bajen %37,5) eta
eskuan/eskumuturrean (%12,5).

BULEGARIAK
EHUNEKOTAN

Sabelaldea

0,0

Ipurmasailak

1,6

Izterraldea

1,2

Belaunpeak

1,2

Oinak-zangoak

6,4

Besoa-eskuin besaurrea

1,6

Besoa-ezker besaurrea

0.8

Eskua-eskuin eskumuturra

2,0

Eskua-ezker eskumuturra

0,4

Bajen iraupenari ere begiratu zaio ikerketa horretan, eta, kalteen
larritasuna nolakoa den ikusteko, langile bakoitzak urtean galdutako egunak hartu dira oinarritzat. Hortik ateratako proportzioa
honako hauxe dugu: 1,92 egun/urteko/langile bakoitzeko.
José María Arberas
Osalan
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A D M I N I S T R A Z I O A

A R G I T A L P E N A K

Admi n i st
s tra z io
zi b i l e ko
testu
h i s t o r i ko a k
I ma no l Tre b i ñ o

Administrazio Zibileko
Testu Historikoak

Katalogatzeko
Oinarrizko
Terminologia

Imanol Trebiño
HAEE-IVAP
Oñati, 2001
776 or.

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

Askotan esan izan da Euskal Herriko administrazio-idazki gehienak erdaraz bakarrik idatzi izan direla, hau da,
euskarak ez duela tradiziorik izan administrazioan.
Horren aurka dator, ordea, gaur aurkezten dizuegun testu
zahar bilduma hau; izan ere, argitalpen hau paratu duenak euskaraz idatzitako zenbait administrazio-idazki
bildu eta landu ditu, historiak utzitako arrastoak erabilgarri izan ditzagun gaur egungo beharrizanei ahalik eta egokien erantzuteko.

Euskarara itzulitako haur eta gazte
literatura: funtzioak, eraginak eta
itzulpen-estrategiak

Joana Albret Bibliotekonomia Mintegiak
prestatu eta HAEE-IVAPek argitara eman
duen lan honetan, informazioaren arloko
profesionalek eguneroko lan teknikoetan erabiltzen dituzten
terminoak bildu dira, batez ere monografiak katalogatzerakoan oinarrizkoak direnak, euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Lana katalogazio-esparrura mugatu dute egileek, eta
termino guztiak HAEE-IVAPeko Itzulpen Zerbitzu
Ofizialarekin eztabaidatu eta adostu dituzte banan-banan.
Liburua euskaraz jardun nahi duen bibliotekari, artxibozain
edota dokumentalistentzat egin da; hortaz, ez da terminoen
definiziorik ematen. Lau atal ditu: terminologia (liburuaren
ardatza), ohar erabilienak, deskribapen fisikoa (fitxak nola
idatzi eta nola irakurri) eta laburdurak.

Mendebalde Kultur Elkartea
Bilbao, 2001
236 or.

Euskarara itzulitako haur eta gazte literaturaren corpus-a
aztertzea eta ondorioak ateratzea izan da doktore tesi honen
egilearen helburua. Hau da, zenbat, zer, zein hizkuntzatatik
eta nork itzuli duen; itzulitako literatura hori nolakoa den;
eta, kanpoko literatura horrek jatorriz euskaraz idatzitakoan
zer-nolako eragina izan duen. Ikertzaile honen ustez, gaur
egun, euskal haur eta gazte literatura guztiz finkatuta dago.

Mendebalde Kultur Elkartekoen iritziz, lekuan lekuko euskara, euskalki literarioa eta euskara batua eraman behar
dira ikasgelara. Izan ere, hezkuntzaren zeregina da inguruan ezagutzen dugun praktika linguistikoari erantzutea.
Liburu honetan, gaia landu duten zenbait egilek euren iritzia azaltzen digute, urteetako esperientzian edo ikerlanetan
oinarrituz.

Cómo hacer la valoración de puestos
de trabajo en un ayuntamiento: la
relación de puestos de trabajo

Administrazioko Hiztegia
Andoni Etxebarria Aristimuño
Arabako Foru Aldundia
Vitoria-Gasteiz, 2001
482 or.

Juan Corral Villalba
Civitas
Madrid, 2001
471 or.

Langileak eta lanpostuak dira, biak batera, giza baliabideen
antolaketa eta kudeaketarako oinarrizko osagaiak. Administrazio publikoetan, lanpostuei dagozkien datuak lanpostu-zerrendetan biltzen ditugu. Zerrenda horien bidez, erakundeari buruzko zenbait erabaki har daitezke, hala nola,
egiturak egokitu, lanpostuak sortu, aldatu edo kendu, langileen prestakuntzaren beharrizanak zehaztu…

EUSKARAZ

Joana Albret Bibliotekonomia Mintegia
HAEE-IVAP
Oñati, 2001
82 or.

Euskalkia eta Hezkuntza

Jose Manuel Lopez Gaseni
EHU-UPV
Bilbao, 2000
349 or.
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Katalogatzeko Oinarrizko
Terminologia

Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailak argitaratutako hiztegia dugu eta guztira 47.000 hitz eta esamolde biltzen ditu.
Bilduma hau egiteko iturri asko erabili ditu egileak, besteak
beste, Euskaltzaindiaren lanak, Agintaritza Aldizkarietako
Hitz-Bilduma eta Egunkariaren Estilo Liburua.
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Z E N E K I E N ?
A L
B A

TREPANAZIOA
EUSKAL HERRIAN
G

izakiak betidanik mina eta gaitzari aurre egin behar izan
dio. Bere historiaren hasieratik gaixotasunaren arriskuan bizi
izan da eta gaitzaren aurkako borroka horretan bere burua
sendatzen ikasi du. Ezagutza horiek aintzina-aintzinatik aztikeria eta erlijio sinesmenekin hertsiki lotuta egon dira: sineskeria, erritu magikoak, aztikeriak; baina helburu bakarrarekin, sendabidea aurkitzea.
Historiaurreko gizakiaren hezurretan gaixotasun batzuek
arrastoak utzi izan dituzte, adibidez, erreumatismoak, zauriak, hausturak, etab. Adituek diotenez, antzinako gizakiak
pairatu zituen gaixotasunen %10ek baino ez du uzten arrastoren bat hezurretan. Paleopatologiak hezurretan gaixotasunek utzitako arrasto horiek ikertzen ditu, eta bide batez,
baita sendatzeko erabilitako metodoak ere.
Gizakiak egindako sendatze interbentzio arrasto zaharrena,
eta ikusgarriena, trepanazioa da. Neolito garaitik (K.a. 5000
urte) ezagutzen dira garezur trepanatuak edo zulatuak
Europan. Bai, zeren hori da trepanazioa, garezurra zulatzea.
Neolitoko gizakiek, buru larrua ebaki, burezur sabaia zulatu eta, harrigarriena dena, gaixoek bizirik irautea lortu
zuten.
Ez ditugu orain trepanazioaren zergatiak azalduko. Hala
ere, adituek prozedura terapeutiko eta magikoak aipatzen
dituzte, hau da, magiaren bidez erotasuna, epilepsia, edota
zefalea bezalako gaitzak sendatzea. Esate baterako, erotasuna buru barnean zegoen harri batek eragina zela sinesten
zuten eta trepanazioa zen, beraz, sendabide bakarra.
Euskal Herrian ere badira trepanatutako burezurrak.
Indusketa arkeologikoetan ehorzketa aztarna ugari daude
gure lurraldean, eta trepanatutako garezurrak ere agertu
dira. Neolito garaitik hasita (K.a. 5000 urte), Goi Erdi Arora
artekoak dira: Fuente Hoz-en (Anuzita, Araba) 9 hildakoren
arrastoen artean trepanatutako garezur bat agertu zen.
Gizon heldu batena da eta osteolisi fenomenoa dela eta
(infekzioa eta hezurraren nekrosia) hezurreko zuloa 25 cmkoa da, Historiaurrerako deskribatu den zulorik handiena.
San Juan Ante Portam Latinam aztarnategian (Laguardia,
Araba) 200 gizabanako baino gehiagoren aztarnak agertu
ziren, horien artean hiru garezur trepanatu daude. Urbiolan
(Urbiola, Nafarroa) Brontze Aroko ehorzketa maila batean
trepanazio kasu bat aipatzen da. Atxarten (Iurre, Bizkaia)
agertu zen garezur trepanatu bat ertz biribilak dituena.
Azken hiru kasuetan biziraupen arrastoak zituzten hezurrek,
ertz biribilduak eta hezur berria agertzen baitira.
Trepanazioa ez da bakarrik Historiaurreko kontua, Erdi
Aroan ere egiten zen: Virgen de la Peña (Faido, Araba) elizaren barnealdean agertutako hilobi batean Goi Erdi Aroko
gizon heldu baten garezur trepanatua agertu zen.
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Ordoñanan (Araba) San Millan ermitaren alboko nekropolian
beste bat agertu zen. Orreagan, Karlomagnoren ziloko hezurtegian egindako azterketa antropologikoak ere trepanatutako
garezur baten berri ematen digu. Nabarmentzekoa da arrastoek garbi erakusten dutela gaixoek bizirik jarraitzen zutela trepanazioa egin ondoren.
Gai honetan gehiago sakondu nahi izanez gero, Francisco
Etxeberria Gabilondoren “Gaitza eta heriotza Euskal Herriko
iraganean” (Gero argitaletxea, Ortzadar bilduma, 1995) lana
gomendatzen dizuet, bertatik jaso dut irudia. Edota, interneteko helbide honetan sartu, gauza oso-oso bitxiak aurkituko
dituzue: www.trepan.com
Irati Iciar
UEUko Historia Saileko Burua
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Euskararen inguruko
zenbait telefono
• AEK: 94/424 17 10

1

• Argia: 943/37 15 45

2

• EIZIE: 943/27 71 11

3

• Euskal Irrati Telebista (EITB):

• Euskal Herrian Euskaraz: 943/ 44 56 65
94/ 603 10 00

4

• Euskal Kulturaren Erakundea:

5

00-335-59 93 25 25
• Euskaldunon Egunkaria: 943/30 02 22

6

• Euskaltzaindia: 94/415 81 55

7

• HABE: 943/02 26 00
• Helduen Euskalduntzerako

8

Euskaltegia (HEI): 948/17 76 70-54

LUMA

9

• Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundea (IVAP): 945/01 76 00
• Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza:

EZKER ESKUIN

1. Musika nota. Ahalmenak. 2. Iparraldean, ordua. Duda partikula.
3. Gehiegi. Janari ongailu. 4. Bokala. Esaten dut. Zilarra. 5. Putrea. Ero.
6. Kanpo. Gizon izena. Bokala. 7. Aurpegiko irekidura. Joan den urtean.
8. Bihi, ale. Janari ongailu. 9. Ugaztun belarjale. Zintzo.

945/01 81 10
• Ikas eta Ari (IKA): 945/28 89 22-44
• IRALE: 945/27 44 00
• Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala (IZO):

GOITIK BEHERA

1. Hitza. Osmioa. 2. Garoa, iratzea. Saila. 3. Zati bi. Leku horretan. 4. Non
atzizkia. Trebe. Röntgen. 5. Egon hadi! Ez geza. 6. Bokala. Duela 24 ordu.
Jupiterren satelitea. 7. Bibliako pertsonaia. Gipuzkoako ibaia. 8. Iparraldean, esna. Batrazio mota. 9. Suari dario. Joan gaitezen!

945/01 76 56. FAX: 945/01 76 03
• Kultura Saila: 945/01 94 64
• Nafarroako Hizkuntz Politikarako
Zuzendaritza Nagusia: 948/10 71 83
• Udal Euskaltegiak: 94/440 62 17
943/80 52 54
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S o l u z i o a k

LUMA

Ezker eskuin:
1. Si. Ahalak. 2. Orena. Ote. 3. Lar. Gatz. 4. A. Diot. Ag.
5. Saia. Zoro. 6. At. Igor. A. 7. Ahoa. Iaz. 8. Olo. Ziape.
9. Sarrio. On.
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• UZEI: 943/47 33 77

Goitik behera:
1. Solasa. Os. 2. Ira. Atala. 3. Erdi. Hor. 4. An. Iaio. R.
5. Hago. Gazi. 6. A. Atzo. Io. 7. Lot. Orio. 8. Atzar.
Apo. 9. Ke. Goazen!
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z o p a

Letra zopa

L e t r a

Zapelatza, gabiraia, arranoa, hontza, mozoloa, saia,
aztorea, mirua

Hitz gurutzatuak

D E N B O R A P A S A K

Hitz gurutzatuak

Aurki itzazu letra zopa honetan zortzi hegazti harrapariren izenak. Hitzak
ezker eskuin, goitik behera eta diagonalean azalduko zaizkizu.

ADMINISTRAZIOA

EUSKARAZ
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