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pasadizoak

‘Andrea Doria’
Kaxildo Alkorta
Laguna

H

amairu urte bete nituen
1956ko udan. Ondo
gogoan dut goiz erdian
aitona egunkaria edo
periodikoa irakurtzen
ari zela sukaldean. Gogo-gogoan dut
non zegoen eserita. «Diario Vasco, egia
gitxi ta gezur asko» edo «La Voz de Espa
ña, que a todo el mundo engaña» –hori
esaten genuen– bietako bat izango zen
egunkaria, ez arratsaldeko Unidad.
Ez dakit zenbatgarren orrialdean ari zen.
Kontua da irudi batek erakarri ninduela.
Gizon baten argazkia zen, esku batean
porroia zuen, porroi-muturra bekainak
baino zer edo zer gorago, kopeta ikutu
gabe, baina nahiko hurre, eta porroitik
ardo turrusta zihoakion kopetara, bi bekainen tartera, sudurra hasten den gunea baino zertxobait goragora; handik
sudur hasierara, eta han bi bide mehe
hartzen zituen, bata sudurraren alde
batetik –ezkerretik–, bestea bestetik
–eskuinetik–, eta goiko ezpain gainean,
erdian, bat egiten zuten biek, eta ardoa
gizonaren ahoan sartzen zen, beste erremediorik gabe, beheko ezpainak katiluarena eginda. Niri irribarrea eragin zidan,
eta aitonari esan nion «aitona, begiratu
nola edaten duen ardoa gizon honek».
Eta aitonak, ez dut esango sic, baina bai
antzeko: «Txorakeriei begira? Hemen
barku galanta hondora joanda, hainbeste
hildako eta...».
Ontzi hura Andrea Doria zen. Nik ez
nion erreparatu aitonak adierazi zidan
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arte. Hamahiru urteko mutila nintzen,
baina ganorabako samarraren usaia
hartu nion nire buruari, nahiz eta orduan bertan ere konturatzen nintzen
nik esana ez zela izan ganoragabekeriak
eraginda, baizik eta ikusi nuen irudi
bakar hark, porroiarenak. Batxilergoko
3. maila gainditua nuen; esan nahi dut
ikasteko bidean sartua nengoela, ez nin
tzela arrantza-ontzi batean txalupa-mutil
hasiko 14 urte betetakoan txikitako nire
lagun gehien-gehienak bezala, eta igarrita nengoen gauza batzuetan fundamentu
gehiago eskatzen zitzaidala, estudianteek
ganora gehiago erakutsi beharra genuela; hori uste nuen, behintzat. Horrelako
sentimendu tantak baditut erantsiak nik
nahikoa txikitatik.
Egunkaria neuk hartu nuenean, gizona errioxarra zela irakurri nuen argazki
pean. Eta ez dakit kamareroa zela esaten
ez ote zuen. Baietz uste dut.
Andrea Doria, 30.000 tonako ontzia,
transatlantikoa, berria –1953an egin
zuen aurreneko bidaia–, sasoi hartako
aurrerapen guztiez hornitua –radarra
ere bazuen–, 500 laguneko eskifaia,
1.200 bidaiari eroso hartzeko prestatua.
Nantucket-etik hurbil (New Yorketik
ez aparte ere) talka egin zuen Stockholm
bandera suediarreko bidaiari-ontziarekin 1956ko uztailaren 25eko laino
itsuko gau ilunean, eta hondora joan zen.
Hondamendi hartan 51 lagun hil ziren,
46 Andrea Doriakoak eta 5 Stockhol
mekoak.

Askoz gogorragoak ere gertatu dira mundu honetan. Baina, bai, kamarero errioxarraren porroiarena baino serioagoa
izan zen Andrea Doriarena. Tragedia izan
zen hura. Baina joan zen, aspaldi joan
zela esango nuke gainera: zenbatek gogoratzen du ba? Errioxarrarena komedia
al zen? Gizon hura ere joana izango da,
ondo aspertuta egongo da zeruan-edo
honezkero, nik hala uste. Gure aitona
ere aspaldi joan zen. Neu nabil oraindik
hemen gertaera serioen eta xelebreen artean, batzuetan, serioa xelebretzat emanez, beste batzuetan, xelebrea seriotzat
hartuz.
Ontzia hondora joateak erakutsi-edo,
gogorarazi-edo, egin zidan bizitzan serio
hartu beharreko gaiak ere badirela. Hala
ere, tristura handirik ez nuen sentitu, ez
nuen sentitu eta. Eta triste edo serio geratu banintz ere zer? Ezer konpontzerik ez
nuen. Porroiarenak irribarrea eragin zidan. Gaur egun ikusiko banu halakorik,
barre egingo nuke; barre, inori kalterik
egin gabe. Bizitzan, poza eta ganora, biak
behar dira. Ganorak bizipoza kentzen
badu, ez ote du beretik ezer galtzen? Bizipoza besterik ez duenik bai ote da? Ganora, biziganora (?) besterik ez duenik?
Zailagoa, ez? Biak txarrak horrelakoen
inguruko jendearentzat, baina aukeran
bizipoz hutsekoa izatea hobe norberarentzat, nik hala uste. Bat ere bizipozik
ez duenaren ondoan nahiko zenuke bizi?
Ez nik. Bat ere fundamenturik ez duenarenean ere ezetz! Aor ba!
Administrazioaeuskaraz88

pertsonaia

Aitziber Garmendia,
aktorea:

«Zoritxarrez umorea
betidanik gizonezkoei
bakarrik gordetako
tokia izan da»
Nerea Pikabea
Kazetaria

P

ertsonon izaera,
hurbileko gertaera
edota gure eguneroko
bizimoduaren hari
muturretatik tiraka
sortzen ditu pertsonaiak 32
urteko zaldibiarrak. Zuzenbide
ikasketak egin zituen arren,
antzerkigintzan ari da gaztetxoa
zenetik. Antzerkian, zinean nahiz
telebistan lan ugari egindakoa
da. Gaur egun, umorearen
bidetik entzulearekin bat eginez
dihardu asteazkenero ETB
1eko Zuek hor saioan Angel
Alkain, Iker Galartza eta Aitor
Gabilondorekin batera. Saio
horretako antzezlea, gidoigilea eta
aurkezlea da. Entzuleari umore
txinpartak ateraz, umorearen
espazioa emakumeena ere badela
aldarrikatzen du.
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Nolatan hasi zinen antzerki munduan?
Ni artzain baten biloba naiz eta an
tzerkizaletasuna familiatik ez dut jaso.
Zaldibiako herri eskolan hasi ginen
antzerki tailerrekin. Behin, inauterietan, antzezlan bat egin genuen, 9-10
bat urterekin, eta sekulako arrakasta
izan zuen guk egindako lanak. Dozena erdi bat pastel irabazi genituen! Ni
adin horretarako konturatu nintzen
hori zela gustatzen zitzaidana. Ondoren, Beasainen antzerki eskola batean
hasi nintzen, eta geroago Arte Eszenikoak ikasi nituen Donostian.

Zuzenbide ikasketak egin zenituen, ordea?
Nire asmoa Madrilera joatea zen, Arte
Dramatikoa ikastera. Antzerkiko azken
urtea egin behar nuen Donostian, eta,
urte horri probetxua ateratzearren, Zuzenbidea ikasten hasi nintzen. Gero, horrek balio izan dit testu bat irakurri eta
aurreneko begiratuan zer esan nahi duen
ulertzeko. Geure lanean baliagarria da legeak zer dioen ezagutzea.
Antzerki mundutik kritika gogorrak
jasotzen ari da Espainiako gobernua
% 21eko BEZ zerga dela eta. Krisia,
aurrekontu-murrizketak… Nola bizi da
hori zuen sektorean?

5

pertsonaia

Zorte handia izaten ari naiz, lan askorekin bainabil. Lankide asko, ordea,
lanik gabe daude. Horrez gain, enpresa
txikiek sekulako ahalegina egin behar
dute % 21eko BEZari aurre egiteko. Gobernuak nahita jarri du hori, ez baitzaio
interesatzen gizarte jakitun bat. Pena
ematen dit eta haserrarazten nau, beti
bezala, gutxien merezi dutenak aberasten
ari baitira, eta batere errurik ez dutenak
kulturarik gabe geratzen ari baitira. Herri askok ez daukate antzerki obra bat
kontratatzeko aurrekonturik.
Horrelakoetan formatu txikiko an
tzezlanek indarra hartzen dute, ezta?
Bai. Errazagoak dira edozein tamainako
antzokitan sartzeko, eta merkeagoak
dira. Baginaren bakarrizketak egiten ibili
ginen Ainhoa Garai eta ni, eta sekulako
arrakasta izan zuen. Antzera gabiltza
orain ere Iker Galartza eta ni Ondoko hi
lobiko tipoa antzezlanarekin. Ia astebururo izan ohi dugu emanaldiren bat.
Erosoago aritzen al zara umoreari lotutako pertsonaiak egiten?
Ez dut neuk erabaki umorea egitea, baina erregistro dramatiko batzuk baino
gehiago ezagutzen dut umorearen esparrua. Eroso aritzen naiz; nahi gabe ateratzen zait. Asko gustatzen zait jendeari
barre eragitea. Zoriontsu egiten nau. Zoritxarrez, umorea betidanik gizonezkoei
bakarrik gordetako tokia izan da, eta ez
zait justua iruditzen. Gizonezko grazioso
gehiago dago emakumezkoak baino.
Zergatik dago umorea egiten duen
emakume gutxiago?
Nik uste dut gizarteak berak ezartzen
duela hori. Emakumeak leku zuzen batean egon behar du beti. Gizonezkoa,
izan daiteke itsusi amorratua, oso grazio-

6

soa, eta denek miretsiko dute. Emakumeok, berriz, egokiak eta finak izan
behar dugu, ondo orraztu eta jantziak,
eta hitz bat bestea baino altuago ezin
dugu esan. Ni nekatu naiz jada rol hori
betetzen. Nik ere nahi dut gizonezkoen
«ganberrotasun» horretan sartu, baina ez
digute uzten.

den, sekulako arrakasta izan du. Urtero,
abuztuan, Salamancako herri txiki batera
joaten naiz oporrak pasatzera, eta, pasa
den udan, jende askok esan zidan ez zekiela antzerkia egiten nuenik. Urte mordo bat daramat antzerkia egiten, eta film
horretan minutu batzuetan ateratzeak
ezagun egin nau.

Oso muturrekoak diren pertsonaiak
egiten ari zara azken aldian. Erronka al
da aktore batentzat?
Orain Zuek hor saioan egiten ari naizen
Gorane bost urteko umearen eta La Jaio
txoni poligoneraren pertsonaiak horren
bi adibide dira. Nigandik oso urrun daude, ez dira interpretatzeko errazak, baina, horregatik bakarrik bada ere, askoz
gehiago gozatzen dut. Jolas egiteko aukera gehiago ematen didate.

Gustatuko litzaizuke Madrilerako urrats
hori egitea?
Tarteka joaten naiz Madrilera antzezlan
batzuk egitera. Ez nuke betiko joan nahi,
baina uste dut orain dela momentua,
adinagatik. Zaila da mundu horretan
sartzea, Madril jungla bat da. Egia da
gero eta euskaldun gehiago dagoela, baina ez dut edozer gauza egin nahi Madrilen nagoela esateagatik.

Non bilatzen dituzu pertsonaia horiek
egiteko ereduak?
Arreta handiz begiratzen ditut pertsonak eta euren mugimenduak. Gorane
pertsonaia egiteko umeei begira egoten
nintzen: eskuak eta begiak nola mugi
tzen dituzten, esaterako. La Jaioren kasuan, berriz, nire ahizpa izan da ispilua.
Denek barre egiten dute, baina horrelakoa da nire ahizpa Aiora. Ahizpari begira jarri beharrik ez dut izan, urte asko
egin baititut berarekin bizitzen. Berari
ere esaten diot bera dela nire inspirazioa,
eta sekulako ilusioa egiten dio.
Estatu mailako antzezlanetan ere aritu
zara. Wilt, el crimen de la muñeca hinchable edota horrenbesteko arrakasta
izan duen 8 apellidos vascos filmetan.
Horrek ateak ireki diezazkizukeela uste
duzu Espainia mailan lan egiteko?
Nire kasuan, ez dut uste, sekuentzia
bakar batean atera bainintzen. Dena

Orain zer proiektu dituzu eskuartean?
Iker Galartzarekin egiten ari naizen
antzezlanaz gain, Barealdi majikoa an
tzezlanarekin gabiltza bost aktore, Ttantakarekin. Orain bira handi bat egingo
dugu gaztelaniazko antzezlanarekin Espainian: Sevilla, Madril, Granada, etab.
Galizian izan gara orain dela gutxi.
Nola begiratzen diozu etorkizunari?
Nik beti baikortasunez begiratzen diot,
sekula ez ezkortasunez. Orain gustura
nago egiten ari naizen lanekin, baina badaukat kanpora joateko gogoa ere. Gauza diferenteak egiteko grina daukat. Eta
uste dut orain dela hori egiteko momentua, zeren, gero, familia izaten duzunean,
egoera asko aldatzen baita. Ama izateak
asko baldintzatzen zaitu. Nik ama izan
nahi dut, baina neure lana utzi gabe.
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elkarrizketa

Ruper Ordorika:

«Disko guztien atzean
arrisku handiak daude,
nire partetik hartutakoak»
Miel A. Elustondo
Kazetaria
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B

adu dohainik Ruper Ordorikak.
Plazagizona ez dela dio, baina
han-hemengo agertokiren
batean kantuan ikusi duenak
ez luke horrelakorik berehala
esango. Plazagizona ez dela dio, baina ez
dabiltzan hitzei goroldioa kentzeko abildade
aparta du. Pausatua izan da beti Oñatiko
kantari honen gogoeta, eta erakarmen
handikoa ere bada hitzak haizeak noragabe
darabiltzanean. Disko berria ez du
argitaratu zaharra, eta hari horri tiraka
lotu gara hizketan. Alabaina, laster ekin
diogu Ruper Ordorika beraren baitako
musikariari galdezka.

7

elkarrizketa

Dionisio Cañasen hitzak ditugu diskoaren izena, Lurrean etzanda…
New Yorken ezagutu nuen Dionisio, pasadan, askoren artean. Baina haren zenbait liburu ditut etxean eta, halakoren
batean, diskoa nahiko aurreratua neukala, haren Lugar izeneko antologia hartzea
gertatu zitzaidan. Poemak berrirakur
tzen ari, eta, zergatik ez dakidala, Zeru
tik gertu ez da ondo egoten izeneko poema horixe kantatu behar nuela pentsatu
nuen. Arrazoi berezirik ere ez dut izan
horretarako. Askotan esan dut poesia on
guztiak ez duela, berez, kantua ontzen.
Eta alderantziz. Kantu askok sufritu egiten dute beren burua paperean ikusita.
Ez dira gauza bera. Esan nahi dut, ba
tzuetan, poema on bat irakurri arren, ez
naizela hura kantu egiteko batere deitua
sentitzen. Beste batzuetan, berriz, bai.
Kasu honetan bezala. Segur aski, gogoan
neukan ideia seinalatzen zuelako poema
honek. Dionisio Cañasek dohain asko
ditu, eta, horietako bat, gauza handiez
oso hitz leunez hitz egitea. Asko gusta
tzen zait nola hitz egiten duen galerez,
heriotzaz eta bestez… Kritiko zorrotza
da Dionisio, gizon berezia. Horrelaxe.
Disko honetan, zureak ez diren hitz
bakarrak, Dionisio Cañasenak…
Dionisiorenak, bai.
Azken diskoetan zeuk eginak ditugu
hitzak. Aldiz, Bernardo Atxagarenak
musikatuz estreinatu zinen 1980an.
Hogeita hamabost urte honetan, zertan
aldatu da Ruper Ordorika kantaria?
Baneki!... Uste dut gehixeago jolasten
dudala, jostatzen naizela nire langintza
honetan. Baliabide gehiago ditut, baina
hortxe irauten dute hasierako behar eta
zalantzek. Horiek ez dira aldatu. Iruditzen zait gehiago dela aldatu ez dena,
aldatu dena baino. Hasiera-hasieran
bezalatsu sentitzen naiz alor askotan:
kantatzeko behar eta nahia hor da. Bistan da, errazago erabiltzen ditut bitar-
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teko guztiak; estudioa, bereziki. Lehen
oso leku behartua zitzaidan eta, orain,
aldiz, hobeto ezagutzen dut, eta neure
esanetara jartzen dut tresneria hori. Eta
zuzenean ari naizenean ere lasaiago ari
naiz. Inoiz ez dut berezkoa izan ohol
tzara ateratzea; ez naiz, sortzez, plaza gizona… Alor batzuetan zenbait abildade
garatu ditut, bai, baina sortzeko uneari
dagokionez, kantu baten aurrean jartzeko beharrari dagokionez –kantu bat, edo
doinu bat izan daitekeena–, nire jarrera
ez da batere aldatu.
Entzulea aldatu da?
Ez dakit, bada. Lehengo batean, horretaz
hizketan, esaten nuen behin ere ez dudala jakin zein dudan entzulea. Badut en
tzule halako bat gogoan, guztizko irudimenezkoa: euskalduna da, hitzak maite
ditu –nik maite ditudan bezala–, musika
zalea da, asko eskatzen du, ez da konformaerraza… Horrentzat ari naiz ni. Badakit musikaren aurrean guztiok ikaragarri
aldatu garela urte guztiotan, baina inoiz
ez dut jakin nire entzulea definitzen.
Nik beti izan ditut entzule sutsuak, babes handia eman didatenak; baina gauzak asko aldatu dira… Ni neure hariari tiraka heldu naiz honaino, besterik
pentsatu gabe. Zoritxarrez! Batzuetan
pentsatu izan dut taktikoago izan behar
ote nukeen; baina ez dut joera hori izan,
eta pilota etorri den moduan jo dut.
Entzulea kontserbadoreago ohi dela
diote, diskoan aditu duena espero duela
zuzeneko emanaldian ere…
Ez dakit hori horrela den. Hasteko, nire
kasuan ez da horrela. Kantu ezagun bat
erdialdera arte ezagutzen ez denean gustatzen zait niri. «Hau halako kantu hura
zen!». Gauza ederra iruditzen zait hori,
kantuak duen malgutasunaren ondorioa. Testu idatziak ez du horretarako
aukerarik ematen, nahiz eta idazle askok,
hizkuntza batetik bestera itzuli behar
horretan, jatorrizko testua zuzentzeko

baliatzen duten espainolezko bertsioa!
Kar, kar…
Doinu-erritmo goxoagoak, pausatuagoak darabiltzazu orain?
Ez dut uste. Hasierako haietan, Hautsi
da anphora, Ni ez naiz Noruegako erre
ge… eta geroko batzuetan, Hurrengo
goizean, Memoriaren mapak… ez nuke
esango joera bat eta bera denik. Izan ditut garai batzuk musika zuzenago jotzekoak, baina ez da besterik. Etorri bezala
jo dut, edo aritzen naiz. Alegia, ez dut
inoiz pentsatu: «Egin dezadan disko lasai
bat!». Ez da horrelakorik izan. «Nire urte
hauetako uzta hauxe da! Hurrengoan,
ageriko!».
Hogeitaka disko eginak. Zerk egiten du
disko bat, ona?
Baneki, gehiago egingo nituzke! Kar,
kar… Gure eginkizuna, ona egitea baino, txarra ez egitea da. Errazago jakiten dugu noiz ez dugun zerbait maite,
alderantziz denean baino. Hori da nire
aburua: alferrik gabiltzala jendearen esanetara jarrita. Norberak bere barruko
gauzak egin ezean, nekez helduko da
inora. Barruko hori nola gauzatu da gure
lana, bide zidorrak baztertuta, geure
bidea eraikitzea. Gutxi gorabehera. Balio duen, gero ikusten da… Dena dela,
musikak badu erredentzio bide hori, eta
sortzaileekiko tratua izatekotan, hautatu
musikaria; oro har, eskarmentu handiko
jendea izaten da. Ez dira batere ezjakinak, pertzepzio zehatz baten jabe dira,
lan txar baten ondoren «On bat etorriko
ahal da!», bizi dira. Erredentzio hori, alegia. Jende aurreko musikak purifikatu
egiten du musikaria, nire ustez.
Teknologia berriek bestelako mundua
ekarri dute. Zenbaitetan, aski da kantu
bat, ona, eta bakarra. Merezi du albumak egiten jarduteak?
Galderaren galdera da hori! Alde horretatik dena aldatua dago, baina nik asko
Administrazioaeuskaraz88

elkarrizketa

maite ditut albumak, eta albumen irizpidearekin ibiltzen naiz diskoa egitean.
Kantuen kontua beti horrela izan da pop
eta star system-a asmatu zenetik. Tira,
normalena kontrako bidea zen. Hasierako garaian, Elvis batek, esaterako, bi
kantu grabatuko zituen arratsalde batean, eta egina zuen singlea. Irratian pasatu, sua piztu, eta hortxe geratuko zen.
Jakina, beste asko eta asko ahaztu egiten
ziren. Hasierako haiei bizpahiru kantu
erantsi, eta egina zuten LPa! Bide horretatik hasi ginen, eta batzuek diote ez
ote dugun singleen bidera itzuli behar.
Kantua horixe izan da beti. Gerokoak
dira album kontzeptuak, eta, nik uste,
mundu horretakoa naiz ni gehiago. Gainerakoan, musikak, eta diskoak, libertate
handia eskaintzen dute, hainbat formatu
aukera. Jakina, kontua da orain zurrunbilo handi baten hastapenetan gaudela,
mundu digitala, zibernetikoa, eraiki zenetik aldaketa erabatekoa delako, maila
guztietan, eta musikan ere bai. Beraz,
zaila da hurrengo urtean zer gertatuko
den aurreikustea, formatuak eta beste.
Horretaz nahi beste jardun genezake,
baina sortzailearen partean, nire aldean,
jarriz gero, kezka iturri handiena da horrek zein eragin izango duen sormenean
eta musikan bertan. Oso gai interesgarria
zait, zeren eta, beti esan ohi dudanez, humanoideak beti gainditu izan ditu froga
teknikoak, barruan zeukana adierazi
nahi horretan.
«Humanoideak froga teknikoak gainditu»… Zer esan nahi duzu?
Bada, esate baterako, Luis Marianok
mikrofono bat hartu zuenean, jendeak
pentsatu zuen hura ez zela kantariaren
paraderoa, edozeinek kanta zezakeela
mikroa izanez gero! Izan ere, duela ehun
urte, kantari izatekotan, lehenengo eta
behin, erregistro indartsua behar zen,
garaiko antzokietan orkestra normal batekin kantatu eta jendeak entzun ahal
izateko! Eman dezagun Frank Sinatra
bat mikrorik gabe. Ezinezkoa da! EraAdministrazioaeuskaraz88

Ray Fernández
«Korrikaren aitzakian etorri da Ray Fernández Kubako
musikaria Euskal Herrira. Aspaldi ezagutu nuen, biratxo bat
egin baikenuen behin han: Santa Clara, Cárdenas, Matanzas,
San Jose de Lajas, La Habana… ibili genituen. Hiru ginen:
Vladimir Zamora, oso poeta interesgarria, Ray eta hirurok.
Silvio [Rodriguez] eta Pablo [Milanés] dira hango gailurrak,
baina Rayk oso ondo jarria dauka hanka bat kantu zaharrean,
erritmo horietan, eta, bestalde, umore fin eta zorrotza du. Eta
Kuba barrutik ari da, sekula ez baita handik atera, eta Kubatik
irten eta, lehenengo, Euskal Herrian izan da. Herri musikari
paregabea da, eta jarraitzaile asko duena. Ez da edozein. Oso
gizon umila eta oso musikari indartsua. Merezi du».

bat aldatu da estetika. Non jartzen zen
Etxahun kantuan! Edo mikroen garaia
baino lehenagoko bertsolari batek zein
doinu erabili behar zituen plazan balkoi
batetik kantatu ahal izateko! Orain erabiltzen diren doinuak ikusi eta guztiz
beste gauza bat da. Anekdotikoa da, nahi
baduzu, baina horren atzean dagoen
guztia ez, hau da, jendeak beste era batera entzuten du eta, hala ere, aro baten
hasieran gaudela pentsatzen dut.

obra oso batera ekarrita egiten duena.
Horrek, dudarik gabe, bestelako entzule bat ekarriko du musikara, bestelako
dimentsio bat. Hori etorriko da, baina,
bitartean, nahasketa handi bat dugu, eta
iruditzen zait, horregatik esplika daitekeela jendeak berriro 60ko eta 70eko
taldeak entzun nahi izatea, zeren eta hura
mundu erreala baitzen eta, oraingoa, berriz, nahaste-borraste honen erdian, ez
dago erraz norantza ikusten.

Hastapenetan…
Erabat. Haurrak bezala gabiltza, hemendik hara eta handik hona, eta zoratuta
ere bai, denok makinak eskuan hartuta, denok argazkiak ateratzen… mundu hori. Horrek beste zerbait sortuko
du, sortzen ari da dagoeneko. Oraintxe,
adibidez, begiratu AEBetan gehientsu
aipatu diren diskoak; arnasa handiko
musikariak ageri dira, diskoak lehengo
legean eginak, baina edizioa bera ez daiteke asmatu, ezta esplikatu ere, teknologia berriaren bitartez ez bada, dena baita
dekonstrukzio baten ondorio. Literaturan bezalatsu, jendeak piezak idatzi eta

Zergatik New York zure bidean?
Nik rock mundukoa ikusten dut nire
burua. Mutikotan, Ingalaterrara joan
nintzen, kantuengatik. Jakin beharra
nuen kantatzen genituen kantu haiek zer
zioten. Gero, frantsesez ikasitakoek zer
zioten jakin nahi izan nuen... Musikalki, rhythm and blues zen nire mundua,
baina sentimendu antiyankee oinarrizko
bat ere banuen, eta –nahiz anglofilo handia izan– banuen prebentzio hori, beti.
Harik eta New Yorkera joan nintzen arte.
Musika arrazoiengatik batik bat. Eta flipatu egin nuen.
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Kantuak
aldatzen
«Kantuak nekez gelditzen
dira bere horretan,
han eta hemen bere
burua berregokitu nahi
izaten dute. Adibidez,
zuzenekoetan ikusten da
hori. Batzuetan, aldaketak
musikalak baino ez dira,
ez da hitz aldaketarik.
Baina aldaketa, berez,
etengabea da kantuetan.
Kantu batzuek nahiago
izaten dute bide bat hartu,
beste batzuk finkoago
dira, baina, hala ere,
etengabe aldatzen ari
direla sentitzen dut nik».

«Flipatu»…
Izugarrizko labea zegoen han! Mundu
guztiko musikariak, inongo ardura komertzialik gabe, sortzearen karietara denak! Izugarrizko astindua hartu nuen,
eta orduantxe pentsatu nuen: «Bai, nik
etorri beharra daukat, derrigorrean!». Eta
horrela izan da. Gauza bitxia da, zeren
eta lehenengo ondorioa Hiru Truku izan
zen! Kar, kar…
Kar, kar…
Bai, bai… New Yorken deliberatu nuen
hura egitea. Betidanik ari nintzen kantu zaharrak biltzen, kantu ezezagunak,
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baina ez nintzen ausartzen haiek interpretatzera. Gure mundutxo honetan
toki bat ematen dizute –Pott, eta hau eta
hura–, onartu egiten duzu toki hori, eta
horrek, batzuetan, lotu ere egiten zaitu!
«Orain kantu zaharrak kantatzen hasten banaiz, jendeak pentsatuko du…».
Jakina, batean Esparta, Liliput… eta,
bestean, Frantziako andrea... Bagenuen
gure fama, alegia; eta, batzuetan, zenbat
eta urrutiago, orduan eta ageriago gauzak. Eta New Yorkeko munduan pentsatu nuen ez ote den horixe guk dugun
eskaintzekorik handiena; kantu zahar
horiek, alegia. Hori pentsatu, Bixente
[Martinez] deitu nuenean ideia esplikatuz –bera, ni ez bezala, gizon oso ordenatua denez gero–, hamar urte lehenago
Londresetik egin nion eskutitz bat atera
zidan, non ideia beraren inguruko piezak aipatzen nizkion; Hiru Truku sor
tzera eramango gintuztenak, alegia. New
Yorken pentsatu nuen! Bestalde, hango
musikari askorekin diskoak egina nago
eta, beraz, niretzat inportantea izan da
New York.
Oñati, Gasteiz, Bilbo, New York…
Gasteizen da zure hasiera…
Artean, mutikotan Plaza Berrira joaten
nintzen eguenetan, azoka zelako, euskaldunak entzutera. Baserritarrak etor
tzen ziren Legutio, Aramaio, Otxandio,
Gatzagakoak, eta euskaldunak entzutera
ni! Horixe zen nire mundu euskalduna
orduan. Musikari dagokionez ere, bertan
hasi nintzen. Nik beti izan dut musika
zaletasuna, mutikotatik. Askotan kontatu dut, plazetan beti izaten dela mutiko
antiojodun bat, taldea kontzertua muntatzen ari eta, begira-begira. Bada, neu
nintzen mutiko hori, plazan musika-taldea zenean beti begira. Musikari izateko
grina hori. Gasteizen, bazen mutil bat ni
baino zaharragoa, bateria jotzen, eta han
hasi nintzen, neure kontura, baterian.
Beste oñatiar bat bazen hemen, gitarra
zuena, eta haren gitarrarekin hasi nin
tzen, ikasten. Eta, bitartean, diskoak en

tzuten beti, blues eta zernahi, nahiz eta
etxean sekula ez zen falta izan [Michel]
Labeguerieren edo Mikelen [Laboaren]
singlerik, edo [George] Brassensen diskorik. Gure aitak ekartzen zituenak.
Giro horretan hazitakoa naiz, baina nire
nahia Radio Luxembourg zen, Oñatiko
lagunok huraxe entzun nahi! Horretan,
Bergarako mutil bat zebilen hemen kantari –kantari fina, artean–, eta oñatiar
bat bazela bertan kantari jakin zuenean,
etorri zitzaidan, lagunduko ote nion
Labeguerieren kantu bat kantatzen, bazelako hemen marianistetan gabon sariketa bat. Kantu galarazia zen –singleak
ikurrina zekarren azalean–, eta baietz
esan nion. Lagundu nion gitarrarekin,
eta irabazi egin genuen sariketa. Jakina,
epaimahaiak ez zuen kantuaren berririk,
bistan dena, eta uste dut pasadizoaz gain,
ez ote nintzen orduantxe hasi alor bat
nire gustukoa, euskaraz egin zitekeena
jorratzen. Berehala, oporretan, Oñatin,
Benito Lertxundi aditzera joan nintzen.
Eta hor bada zuon bion arteko elkarriz
keta bat…
Hamabost-hamasei urte nik. Bakarka
kantatu zuen, nik ez bainuen inoiz Ez
Dok Amairu batera ikusi. Nahi nukeen,
baina ez. Ikastolak ekarri zuen Benito.
Lagun batek Philips kasete handi bat
utzi zidan, eta han izan nintzen, korridorean, aurre-aurrean, grabatzen. Ni ez
nintzen munduko pertsonarik iaioena
horretarako, baina etxean Benitoren musika entzuna, eta joan nintzen. Eta han,
Benito, bera bakarrik, gitarrarekin. Halako batean, kantu bat kantatu zuen, nik
ezagutu nuena. Doinua, behinik behin.
Eta bukaeran, berari joan nintzaion, eta
esan egin nion –erdaraz, e!–, doinua ezagutzen nuela. Berak, orduan, antolatzaileei: «Mesedez, utzi mutil honekin hitz
egiten»… Etxean, hartu kasete hura eta
Benitori grabatutakoak ikasten hasi nin
tzen, kantuz kantu. Haien artean bazen
bat, doinua ezin atera niona, eta hitzak
ere ez. Zuberoakoa zen kantua, zaharra,
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Idatzi
«Kantuen hitzak idazten saiatzen naiz. Nire lana da iturria
ireki eta zabalik uztea. Horretan saiatzea, behintzat,
aurrejuzkuetan ibili gabe. Zaletua izatea, nahiz musikan
nahiz poesian, norberaren kontrako tresna ere izan
daiteke, autozuzenketarako joera, askotan, lotura bihurtu
ohi delako. Iruditzen zait. Bestetik, originaltasunari
buruzko ideiak eta antzekoak –sasoi batean edukitzen
direnak, alegia–, beren lekura ekartzen denbora behar da.
Entzulea behar da, giroa behar da… gauza asko».

Basoilarra. Basoilarrak kantatzen dizu
Iratiko basoan; ihurk elezakezu pentsa
nik zer dudan gogoan… Ez zen aisa niretzat. Orduan, gutun-azal bat hartu eta
jarri nuen: «Benito Lertxundi, Orio».
Eta ailegatu zitzaion, eta erantzun zidan,
esanez halako liburuan aurkituko nuela
kantua. Eta gure aitak bazuen liburua.
Benitoren gutuna galdu dut, zoritxarrez.
Beragandik formalki oso urruti egon
arren, gogoan daukat erantzuna. Eta
Mikelen kontuak ere bai, jakina. Lehenengo diskoa atera nuenean, eta aurreko
guztiarekin apurtzen nuela esaten hasi
zirenean, nik beti pentsatu nahi izan dut
nire kantuetan aurrekoen zerbait izango
dela; zeren gu oso zorte handikoak izan
baikara, gure aurretik euskal kantuan
egon diren musikariek ganora handiz eta
duintasun handiz landu dutelako herri
musika. Eskertzekoa da hori. Hobe bai,
beste alor batzuetan ere horrelakoak izan
bagenitu!
Musikaren bidez eman diozu irtenbidea
zure baitako poesiari? Ez alferrik, Pott
Bandan dituzu erroak, literaturan…
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Kantua, nik ulertzen dudan bezala, genero bat da bere horretan, eta literaturatik
edaten du. Batzuetan, literatura ez-kanonikoa. Niretzat guztiz bat izan da kantua
eta poesia.
Musikaria izan ez bazina, poeta izango
zinatekeen?
Ez dakit. Niretzat gauza handia poesia...
Kar, kar… Ez dakit. Nik esan nezake
ulertzen dudan eginkizuna dela poetarena. Uste dut. Ez dakit. Ez nuke esango
ezetz ere!
Disko berriarekin hasi gara, eta berarekin bukatuko dugu. Zein dira disko
berri honen dohainak?
Ez da erraza, oro har, musikaz eta diskoez hitz egitea. Lurrean etzandaren kasuan, burura datorkidan definizioa Fernandoren egia da, Gabriel Arestik esango
zukeen moduan: «Oso disko musikala
da». Badu oreka, edo desoreka, badu
harreman berezia testuen eta doinuen
artean; badu sonoritatea… Harreman
polit eta eder bat hor, barruan. Disko bat

baino gehiago egiten denean, pentsa liteke bata bestearen ondoren erraz datozela,
baina disko guztien atzean arrisku handiak daude, nire partetik hartutakoak.
Harantzago joan behar bat sentitu
beharra daukat. Aldez aurretik diskoa
nola izango den jakin banu zehazki…
Nik badakit nire kantuak nolakoak diren, eta nahikoa dut horrekin. Nik hori
gauzatu egin nahi dut, eta nahiz disko
guztiek beren nekea daramaten, disko
oso-oso goxoa da Lurrean etzanda, elementu horien arteko harreman berezi
horregatik, batik bat. Arnasa ezberdineko kantuak badira, baina batera egiten
dute.
Zuk esanak esan, bestelako arnasa du
Isidrorena kantuak…
Kar, kar… Beste arnasa bat du, bai.
Metodoz ere ezberdina da kantu hori,
lehenago grabatu bainuen, neuk bakarrik.
Banekien ezin zitekeela bestela izan. Tradizioko kantu narratiboak bezalakoa egin
nahi nuen, eta horra ailegatu nintzen.
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Gardentasun
Legearen argiak
eta ilunak
Maite Orue
Kazetaria

2

014ko abenduan jarri zuten
indarrean gardentasunerako,
informazio publikorako sarbidea
izateko eta gobernu onerako
legea, lege proiektua onartu eta
urtebetera. Ustelkeriari buruzko berriak
eguneroko ogia diren sasoian, eta gizartearen
sumindura agerikoa denean, modan jarri dira
transparentzia edo gobernu ona bezalako hitz
eta esamoldeak. Baina, zertarako balio du
Gardentasun Legeak? Zeintzuk arlo arautzen
ditu? Jendartearen informazio egarria asetzeko
balioko al du?
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Labur esanda, hiru dira Gardentasun
Legeak dauzkan helburuak. Batetik,
herritarrari informazioa eskuratzeko eskubidea berma diezaion dauka helburu,
eta, bestetik, administrazio ezberdinei
gardentasunez jokatzeko derrigortasuna
ezartzen die. Hirugarrenik, jarduera
publikoa kontrolatzea dauka xede; hau
da, arduradun publikoek ondo goberna
tzeko dauzkaten betebeharrak zehazten
ditu, eta baita horiek bete ezean izan
ditzaketen ondorioak ere. Hiru helburu
horiek ez ezik, Espainiako Ogasun Ministerioaren menpekoa izango den Gardentasun Batzorde baten eta kontsultak
eta argitalpenak bideratzeko gune elektroniko baten sorrera ezartzen ditu.
Besteak beste, berritasun gisa, administrazioaren kontratu txikiak argitaratzeko derrigortasuna ezartzen du lege berriak. Halaber, urtean diru laguntzetatik
100.000 eurotik gora jasotzen dituzten
edo beren diru sarreren % 40tik gora
laguntza publikoetatik lortzen dituzten
alderdi politikoek, enpresa erakundeek
edo sindikalek eta enpresa pribatuek
Gardentasun Legea betetzeko derrigortasuna daukate. Hain zuzen ere, beren
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organigrama jakinarazi behar dute, administrazioarekin dauzkaten hitzarmenak zehaztu, diru laguntzen eta kontuen
berri eman... Hala ere, ez dituzte herritarren galderak erantzun behar.
Atari elektronikoari dagokionez, leku
berean batzen dira kontratuen, diru laguntzen, aurrekontuen eta goi karguen
ordainsarien inguruko informazioa, eta,
Espainiako Gobernuaren arabera, asteko zazpi egunetan eta egunean 24 orduz
daukate herritarrek datu horiek guztiak
eskuratzeko aukera.
Eusko Jaurlaritzak, bere aldetik, aurtengo urtarrilean onartu du, Gardentasun
Legea oinarri hartuta, gardentasuna bermatzeko jarraitu beharreko prozedura.
Hala, informazio publikoa eskuratzeko
eta erabiltzeko bideak www.euskadi.eus
atariaren bitartez iragarriko ditu, «herritarrekin harremanetan egoteko beste zerbitzu batzuetatik bereiziz, kalitate oneko
zerbitzua emateko».
Informazio publikoa eskuratzeko moduari dagokionez, herritarrek elektronikoki egin ahal izango dute eskaera,
baina aurrez aurre edo posta arrunt bi-

dez ere izango da horretarako aukerarik.
Behin eskaera eginda, eskumena duen
sailari helaraziko diote, hark eskatzaileari
hogei eguneko epean erantzun ahal izateko. Hori bai, «eskaeren bolumenak edo
zailtasunak hala eskatzen badu», epe hori
beste hogei egunez luzatu ahalko dute.
Horren guztiaren inguruko azalpenak
aurtengo urtarrilean eman ditu Eusko
Jaurlaritzak. Josu Erkoreka bozeramaleak orduko hartan azaldu zuenez, gainera, Gardena Gardentasunerako Euskal
Agentzia sortzeko lanean ari da Jaurlari
tza; baina, bien bitartean, «herritarren eskaerei ahalik eta modu eraginkorrenean»
erantzutera datoz onartutako neurriak.
Hala, esan zuenez, Gardena agentzia
martxan jarri arte Zuzenean zerbitzuak
bideratuko ditu herritarren eskaerak
eta kexak, eta ondoren dagokion sailak
edo erakundeak erantzun beharko du.
Gardena lanean hastean, ordea, hara jo
beharko dute herritarrek. Halaber, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea
bermatzeaz gain, Gardenaren zeregina
izango da udal eta foru erakundeekin sor
litezkeen gatazkak bideratzea.
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Informazio gehiago,
tresnak ere gehiago
Eskuratu daitezkeen administrazio bateko zein besteko datu publikoak, beraz,
gero eta gehiago dira, eta informazio
bolumena legez, gehitzen ari da datu horiek zabaltzeko tresna kopurua ere. Open
Data Euskadi atariak, adibidez, aukera
ematen du Eusko Jaurlaritzaren datu publikoak formatu berrerabilgarrian jaso
tzeko. Hala, Euskadiko Gobernu Irekiaren politikaren ekimen horretan dauden
datuak helburu komertzialekin banatu,
berrerabili eta ustia daitezke, eta, gainera,
ikusgai jarritako datuak berrerabiltzeko
aukera emanez, kudeaketa publikoa aztertu eta ebaluatu daiteke, gardentasunaren mesedetan. Horrez gain, administrazioen arteko lankidetza sustatzen du,
eta administrazioaren informazioaren
barne-antolaketa bultzatzen du.
Administrazioek sortutako tresnez gain,
badaude informazio publikoa kudea
tzeko bestelako ekimenak ere. Esate
baterako, 15M mugimenduaren ostean
sortutako Qué hacen los diputados izenekoak Espainiako Kongresuko diputatuen
jarduera kontrolatzea dauka helburu, eta
hori guztia blog baten bidez gizarteratzen
du. Hala, www.quehacenlosdiputados.net
webgunean ezagutu daitezke zeintzuk
ekimen aurkeztu dituzten diputatuek,
bozketen emaitzak kontsultatu, hitzaldiak entzun...
Civio Fundazioa, bestalde, hiritargo
aktiboago baten zerbitzura lan egiteko
jaio zen, gardentasuna hobetzen lagun
tzeko, administrazioen kontrolerako eta
datu publikoetarako sarbide askea sustatzeko. Teknologia eta kazetaritza uztartuz, 2012an hasi zuen ibilbidea David
Cabok eta Jacobo Elosuak sustatutako
ekimenak.
Espainiako estatuan, Erresuma Batuko
mySociety, Txileko Ciudadano Inteligen
te eta AEBetako Sunlight Foundation
erakundeen lanaren antzeko zerbait egiteko premia zegoela iritzita jarri zuten
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martxan Civio proiektua, eta hastapenetan Open Data eta transparentzia arloak
jorratzera bideratu zuten; baina gerora
beste bide batzuk ere hartu dituzte. Hala,
azken urteetan datuen kazetaritza egiten
jarri dituzte indarrak. Izan ere, diotenez,
«datuak gordinean eta azalpen zehatzik
gabe emateak ez zeukan zentzu handirik,
ez baitziren behar bezala ulertzen».
Tu derecho a saber, ¿Quien manda? ¿Dón
de van mis impuestos?, El BOE nuestro de
cada día... Hainbat dira Civiok martxan
jarritako proiektuak. Eva Belmonte da El
BOE nuestro de cada día blogaren arduraduna. El Mundo egunkaritik kaleratu
zutenean hasi zen Estatuko Aldizkari
Ofiziala (BOE) goitik behera irakurtzen
eta aztertzen, lanean jarraitzeko beharrizanak bultzatuta, eta 2012ko urrian
hasi zen egunean-egunean analizatu-

takoa argitara ematen. Hasieran nahiko
konplexua iruditzen zitzaiola eta, egun
osoa eskaini behar izaten zion aldizkari
ofiziala irakurtzeari. Gaur egun, aldiz, astelehenetik larunbatera hiruzpalau ordu
ematen ditu egunean berori aztertzen.
Lan horrek fundazioaren helburuekin bat
egin zezakeela eta, Belmonterekin harremanetan jarri zen Civio, eta 2013ko urtarrilean «adoptatu» egin zuen. Ordutik,
bidea egin du Belmonteren blogak, eta
hilean, bataz beste, 17.000 bisita izatera
iritsi da. Horrek adierazten duenez, jendartean «egon badago datu publikoak
ezagutzeko nahia», eta, Belmontek berak
dioen bezala, den-dena dago Estatuko
Aldizkari Ofizialean. «Dekretuak ezkuta
tzen ditu, izendapenak, diru laguntzak...
Aztertu eta informazioa ateratzen dugu,
elkarren artean lotuz eta albisteak sortuz».
Administrazioaeuskaraz88
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Lege ‘ahula’
Gardentasuna dauka irizpide nagusi, eta,
beste askok legez, El BOE nuestro de cada
día blogaren egileak ere zalantzan jartzen
du Gardentasun Legea. «Aukera galdu
bat dela uste dut. Espainiako estatua zen
gisa horretako legerik ez zuen Europako
herrialde bakarrenetarikoa, eta lege on
bat egin zitekeen, baina erakusleihorako
lege bat egin dute, lege ahul bat». Izan
ere, kazetariak dioenez, «kontrakoa dirudien arren, datuak argitara emateko
derrigortasun gutxi gehitzen ditu» lege
berriak. «Gauza konkretu batzuk gehitu dituzte, kontratu txikien inguruko
datuak zabaltzearena, esaterako; baina
ezartzen dituen derrigortasun gehienak
baziren derrigorrezkoak lehen ere. Hobekuntza gutxi dakartza, beraz».
Lege baten beharrizana egon bazegoela
iritzi dio, «baina egin zitekeen legerik
txarrena» onartu dutela deritzo, eta,
gainera, «erarik txarrenean» ari direla
martxan jartzen. «Izan ere, herritarrak
Administrazioaeuskaraz88

hainbat oztopo aurkitzen ditu informazio jakin bat eskuratu nahi duenean, sortutako sistemak ez duelako lana errazten:
egiaztagiri elektronikoa behar duzu, gako
digitala... Azken finean, administrazio
publikoak oztopoak jartzen dizkio herritarrari, informazioa esku artean izanda
egin ditzakeen galderen beldur delako».
Hari horretatik, Belmontek uste du medioek nahiz administrazio publikoek herritarra inozotzat jotzeko joera izan ohi
dutela, behar den maila izango ez balu
bezala edo prestakuntza nahikoa izango ez balu bezala. «Baina ez da kontuan
hartzen badagoela politikan edo kazetaritzan jardun ez arren gai konkretuetan
adituak izan daitezkeen herritar asko»,
eta uste du hori ez dela aprobetxatzen.
«Esaterako, fracking-aren inguruko legeak egitekotan bazaude, ziur asko gaiaren inguruan politikari horrek baino
gehiago dakien pertsona asko egongo
dira; edo gai juridiko baten inguruko
erreportaje bat prestatzen ibiliz gero,
egongo da lagun zaitzakeen abokatu es-

pezializaturen bat. Baina, administrazio
publiko bat nahiz medio bat izan, prozesu horretan lagun zaitzaten ezinbestekoa da pertsona horiek datu guztietarako
sarbidea izatea, hobekuntzak proposatu
ahal izateko, beste ikuspuntu bat adierazteko...».
Bestalde, administrazio publikoek bere
egitekoa zuzen egin dezaten, ezinbestekoa da informazio guztia ezagutu ahal
izatea, Belmonteren iritziz. «Neurriren
bat hartzen dutenean berori egokiena
den zaintzeko, neurria hartu orduko
faktore guztiak ondo aztertu diren jakiteko... Azken finean, ebidentzietan
oinarritutako neurria den analizatzeko,
ekarpenak jasotzeko, hobekuntzak egiteko bidea zabaltzeko...». Ildo horretatik,
Belmontek dio gardentasunak administrazioen lanaren zaintzarako balio duela,
baina baita lankidetzarako ere, beti egon
daitekeelako egindakoa hobetzeko tartea.
«Parte hartze bideez hitz egiterakoan, balore demokratikoaz aritu ohi gara, baina
gutxitan gai konkretu baten inguruan

15

erreportajea

herritarrek egin ditzaketen ekarpenez.
Ahaztu egin ohi da herritarrak modu
boluntarioan eta dohainik egiten dituen
ekarpenak oso baliotsuak direla. Eta, nire
ustez, hori da garrantzitsuena».
Belmontek dio horretan guztian medio
tradizionalen papera berebizikoa izan
beharko litzatekeela, baina azken urteetan plataforma edo medio txikien aurrean
pisua galdu dutela deritzo. «Kontsumi
tzaileari iturriak adierazi behar zaizkio,
eta datu guztiak eman, informazioa zuzena dela egiaztatzeko aukera izan dezan.
Hori horrela, kazetari bakoitzak aparteko esfortzua egin beharko luke boterea
kontrolatzeko, datuak zuzenak diren frogatzeko, prentsaurreko batean esandakoa
zalantzan jarri gabe bere horretan argitaratzeko...». Izan ere, kazetariak «mesfidati» aritu behar duela dio, politikariak
esandakoa bere horretan irentsi gabe.
«Gehienetan ez dira maltzur jokatzen ari,
baina datu guztiak ez dituztelako edota
dauzkaten datuak zuzenak ez direlako,
politikariak sarritan ari dira gezurretan.
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Beraz, ez dut uste politikarien balizko
ankerkeria denik arazoa, baizik eta administrazio publikoaren kalitate eskasa;
batez ere, goi karguei dagokienean».
Belmontek eta, oro har, gardentasunaren
alde Civiok egiten duen lanak interesa
sortzen duela agerikoa da, dauzkan hiru
finantziazio bideetako bat herritarren
ekarpenetatik eratorritakoa baita. Alde
batetik, hilero donazioak egiten dituzten
bazkideak dauzka, eta, bestetik, donazio puntualak ere jasotzen ditu. Horrez
gain, crowfounding bidez ere jasotzen
ditu ekarpenak, normalean, proiektu bat
martxan jarri orduko. Hartara, proiektua
gauzatzeko dirua biltzeaz gain, fundazioko kideek aukera daukate herritarrek
proiektuak jorratuko duen gaiarengan
daukaten interesa neurtzeko. Beste finantziazio modu bat datuen kazetari
tzari eta datuen tratamenduari buruzko
ikastaroak ematea da, eta hirugarrena
nazioarteko beka eta sarietara aurkeztea.
Aipatutakoak bezalako tresnak gero eta
ugariagoak diren arren, oraindik datu

asko eskuratzeko zailtasunak daude, eta
Belmonte bezala, asko dira Gardentasun Legearekiko kritiko agertu direnak;
uste dutelako oinarrizko zenbait puntu
falta dituela edota dauzkan zenbait eznahikoak direla. Adibidez, informazio
eskubidea sustatzea helburu daukan
Access Info Europe erakundeak 100
herrialdetako gardentasun legeak aztertu zituen, eta 64. postuan kokatu zuen
Espainiako estatuak indarrean jarritakoa.
Hala, Civiorekin bat etorriz, kritikatu
du informazioa eskuratu ahal izateko
NAN elektronikoa edota gako ofizialak
ezinbesteko izatea, eta akats larritzat jo
du gizartea Gardentasun Legea ezartzeko
prozesutik baztertu izana, eta Espainiako
Arartekoari helarazi dio kexa.
Espainiako Gobernuak hobekuntzak
egitea espero den artean, behin legea
indarrean jarrita Access Info Europek
nabarmendu du instituzioak gardenagoak diren egiaztatzea herritarren zeregina dela. «Herritarroi dagokigu kontrola
egitea».
Administrazioaeuskaraz88

hitzez hitz

Ametsa egia bihur dadin
Edorta España Ocio
Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateko itzultzailea

L

ehengo batean, amets egin
nuen. Euskal Herriko txokobazter guztietan euskaraz
entzun, hitz egin, idatzi eta
irakurtzen zen. Euskal herritar
gehienek bazekiten euskaraz, eta euskal
hiztun aktiboak ziren. Administrazioan
ere euskarak berebiziko garrantzia zeukan,
eta egitura horretan euskara erabiltzea ez
zen sinbolo hutsa, barru-barrutik ateratzen
zen gogoa eta beharra baizik. Euskaraz
irakurtzen ziren administrazio-testuak
euskaldun guztiok ulertzeko moduko
eran idatzita zeuden, eta inork ez zuen
beste hizkuntza batera jotzen euskaraz
adierazitakoa ulertzeko. Testu horiek,
gehienetan, euskaraz sortutakoak ziren.
Eta itzulpenak egin behar izatekotan,
euskaratik gaztelaniarakoak ziren.

Administrazioaeuskaraz88
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«Itzulpenaz gain,
badago beste modu
bat testuak euskaraz
eta gaztelaniaz
idazteko: ideien
inguruan antolatutako
testu paraleloak»
Baina, horixe, amets bat baino ez. Egungo egoera, ordea, bestelakoa da. Euskal
Herriko administrazioetara (ipar, hego,
mendebalde zein ekialde) jotzen dugunean edo haiek gurekin harremanetan
jartzen direnean, harreman-bideak euskarazko testu idatziak baldin badira,
gehienetan itzulpenak izaten dira. Eta
zenbaitetan ez dira izaten lehenengo kolpean ulertzeko moduko testuak. Azken
bi hamarkadetan asko aldatu eta aurreratu bada ere, oraindik ere badugu zer
hobetu.
EAEko administrazio publikoetan onar
tzen ari diren erabilera-planen eraginez,
aukera berriak sortzen ari dira perfildun
langileek eurek (eta ez bakarrik itzul
tzaileek) testuak euskaraz ere sor ditzaten. Baina, horretarako, tresnak eskaini
behar zaizkie administrazioetako langi
leei. Itzultzaileen beharra luzaro izango dugu, noski, baina garaia heldu da
administrazio-testuak euskaraz zein
gaztelaniaz sortzeko gauza izango den
langile-ostea (beste garai bateko «gudarostea» hitzarekin simila eginez) prestatzeko. Testu-mailaren arabera (legeak,
ordenantzak, txostenak…), itzultzaileak
beti behar izango dira, baina badira
hainbat eta hainbat testu-mota bestelako
administrazio-langileek idatzi zezaketenak, betiere gutxieneko hizkuntza-prestakuntza izanda. Besteak beste, honako
hauek: gutunak, ofizioak, iragarkiak,
bandoak, erabaki errazak, ofizioak. Inork
pentsatu du mota horietatik zenbat testu
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idazten diren egunean gure administrazioetan? Milaka, ezbairik gabe.
Perfildun langileei irakatsi beharko genieke badagoela, itzulpenaz gain, beste
modu bat testuak euskaraz eta gaztelaniaz idazteko: ideien inguruan antolatutako testu paraleloak. Hau da, garatu beharreko ideiak ardatza izanda,
hizkuntza batean testu bat sortu, eta
beste hizkuntzan beste bat. Horretarako, badira landu beharreko hainbat
alderdi: eduki bera bietan (ezinbestekoa), hizkuntza bakoitzaren ezaugarriak
errespetatu (eta hizkuntza batean modu
batean adierazten dena, beharbada beste hizkuntzan bestela adierazi beharko
da), hizkuntza-zuzentasuna (erabileraren
alde egiteko, onartu beharrekoak izango
lirateke hizkuntza-akatsak, tipografiako
ikurrak batean zein bestean (azpimarrak,
letra beltzak, etzanak...), hizkuntza bietan eman beharrean metahizkuntza izan
litekeena erabili (testu bietarako balio
duten taulak, ikurrak eta abar)...
Esango nuke, bada, badela garaia euskaraz zein gaztelaniaz sortutako testuek
zeinek bere bidea eta ezaugarriak izateko. Aspalditik gatoz kontu horrekin,
baina tarteka gogorarazi beharrekoa da.
Erdarazko esaldi luze eta korapilatsu
batek ez luke zertan ordainetan euskarazko esaldi luze eta korapilatsua behar.
Beste estrategia batzuk erabili beharko
dira, eta goian aipatutako hori aukeretako bat da. Edozein gremiotan langile
adituak diren arren, etxeko konponke-

ta txikietarako gu bakarrik konpontzen
gara, oinarrizko jakintza izanda, noski.
Idazte-kontuetan ere berdin. Eduki zaileko testuak euskaraz emateko, hor izango dira itzultzaileak; baina testu laburrak
edo labur-antzekoak idazteko, langileek
eurek egitea bultzatu beharko genuke.
Testu errazenetik hasita. Eta horretarako
tresnak eskaini behar ditugu.
Euskal Herriko administrazioetako perfil
egokidun langileei hainbat orientabide,
teknika eta aholku eman behar dizkiegu jauzi kualitatibo hori eman dezaten.
Idazteko beldurra eta gutxiagotasun-konplexua baztertzen irakatsi behar diegu.
Orain dela hogeita hamar urte, zeinek
pentsatuko zuen euskaraz erabiltzen
dugun administrazio-idazkeraz eztabaidatuko genuela? Eta egiten ari gara aspalditxo honetan. Gure helburua bada
hemendik ez dakit zenbat urtetara oraingo eztabaidagaia gainditua izatea, bideak
jarri behar ditugu, eta, lehen esan bezala,
perfildun langileen «ostea» prestatzen jarraitu behar dugu. Orain, erronka berria
daukagu. Inor animatzen al da testu paraleloak idazten ikastera?

Oharra:
Edorta España IVAPek
antolatutako ikastaro honen
irakaslea da:
«Nola sortu testu elebidunak
itzulpenetara jo gabe».
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Ariketak88
1.	Aukeratu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1. a) Idorreriari aurre egin nahi badiozu, ez hartu janari edo edari lehorgarririk:
ogi txigortua, galletak, arrautza egosiak, ardo beltza, tea...
b) Idorreriari aurre egin nahi badiozu, ez hartu janari edo edari lehorgarririk:
ogi xigortua, galletak, arrautza egosiak, ardo beltza, tea...
2. a) Entzima da erreakzio biokimikoak eragiten edo bizkortzen dituen gai
urtukorra.
b) Entzima da erreakzio biokimikoak eragiten edo bizkortzen dituen gai urkorra.
3. a) Uraren kudeaketa maiz egin da ustezko garapen industrial eta ekonomikoaren irizpide estuek xedarrituta; bada garaia, ordea, irizpide berriak
zehaztu eta kudeaketa hori erabat aldatzeko.
b) Uraren kudeaketa maiz egin da ustezko garapen industrial eta ekonomikoaren irizpide estuek zedarrituta; bada garaia, ordea, irizpide berriak
zehaztu eta kudeaketa hori erabat aldatzeko.
4. a) Mendi txango polita egin genuen; oroitzeko modukoa, benetan. Errekaren
ertzetik igo ginen, eta, goi-goian, ur-jauzi eder batean bainatu.
b) Mendi txango polita egin genuen; oroitzeko modukoa, benetan. Errekaren
ertzetik igo ginen, eta, goi-goian, urjauzi eder batean bainatu.
5. a) Hizlariak alfabetatze-euskalduntzearen alorrean dagoen egoera xehatu eta
gero, oinarrizko hizkuntza eskubideak ez direla bermatzen aldarrikatu zuen.
b) Hizlariak alfabetatze-euskalduntzearen alorrean dagoen egoera xehetu eta
gero, oinarrizko hizkuntza eskubideak ez direla bermatzen aldarrikatu zuen.
6. a) Ikuskizun bakarrean xertatutako bi emanaldi dira: lehenengoa, belaunaldien arteko gatazkak irudikatzen dituen antzezlana, eta, bigarrena, adin
ezberdinetako dantzariek sortutako koreografia.
b) Ikuskizun bakarrean txertatutako bi emanaldi dira: lehenengoa, belaunaldien arteko gatazkak irudikatzen dituen antzezlana, eta, bigarrena, adin
ezberdinetako dantzariek sortutako koreografia.
7. a) Euskal Herriko hainbat lekutan, ximaurraren konpostajerako zerbitzu bat
jarri da abian.
b) Euskal Herriko hainbat lekutan, simaurraren konpostajerako zerbitzu bat
jarri da abian.
8. a) Urdaibaiko itsasadarretik xalupan ibiltzeko aukera dugu urteko edozein
egunetan.
b) Urdaibaiko itsasadarretik txalupan ibiltzeko aukera dugu urteko edozein
egunetan.
9. a) Batetik eta bestetik bertaratutako makina bat lagun bildu ziren igandeko
azokan. Baserriko produkturik onenak eskaini zituzten postuetan; nik,
ordea, urritzez egindako makila bat besterik ez nuen erosi.
b) Batetik eta bestetik bertaratutako makina bat lagun bildu ziren igandeko
azokan. Baserriko produkturik onenak eskaini zituzten postuetan; nik,
ordea, hurritzez egindako makila bat besterik ez nuen erosi.
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10. a) U
 stez, saiek ez diote eraso egiten ganaduari bizirik dagoenean, baina
horrelako erasoak salatu izan dituzte hainbat abeltzainek. 2014an hogei
txahal eta 15 ardi agertu dira hilik, eta kezkatuta daude abeltzainak, biologoak zein agintariak.
b) Ustez, saiek ez diote eraso egiten ganaduari bizirik dagoenean, baina
horrelako erasoak salatu izan dituzte hainbat abeltzainek. 2014an hogei
xahal eta 15 ardi agertu dira hilik, eta kezkatuta daude abeltzainak, biologoak zein agintariak.

2.	«Sozietate anonimoaren eta kidekoen laburtzapenen inguruan» artikuluan oina
rrituta, aukera ezazu esaldirik egokiena:

1. a) A
 cideka, S.A.k Lantaronen (Araba) kloruro ferrikoa ekoizteko dituen instalazioak handitze-proiektuari buruzko ingurumen-inpaktuaren azterlana.
b) Acideka S.A.k Lantaronen (Araba) kloruro ferrikoa ekoizteko dituen instalazioak handitze-proiektuari buruzko ingurumen-inpaktuaren azterlana.
c) Acideka SAk Lantaronen (Araba) kloruro ferrikoa ekoizteko dituen instalazioak handitze-proiektuari buruzko ingurumen-inpaktuaren azterlana.
2. a) U
 BARISTI MAROC SL enpresak internazionalizaziorako bidea Morokon
ireki ondoren, taldearen zabalkuntza areagotu egin da Frantzian sortutako
UBARISTI FRANCE SL sozietatearekin.
b) UBARISTI MAROC, S.A.R.L. enpresak internazionalizaziorako bidea Morokon ireki ondoren, taldearen zabalkuntza areagotu egin da Frantzian
sortutako UBARISTI FRANCE, S.A.R.L. sozietatearekin.
c) UBARISTI MAROC SARL enpresak internazionalizaziorako bidea Morokon
ireki ondoren, taldearen zabalkuntza areagotu egin da Frantzian sortutako
UBARISTI FRANCE SARL sozietatearekin.
3. a) Sail honi atxikitzen zaizkio: Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA,
Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia, SA, eta Nekazal Ikerketa eta
Garapenerako Euskal Erakundea, AB (NEIKER) sozietate publikoak.
b) Sail honi atxikitzen zaizkio: Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea SA, Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia SA, eta Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea AB (NEIKER) sozietate publikoak.
c) Sail honi atxikitzen zaizkio: Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.,
Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia S.A, eta Nekazal Ikerketa eta
Garapenerako Euskal Erakundea, A.B. (NEIKER) sozietate publikoak.
4. a) G
 oggomobil Hans Glas GmbH enpresak Bavariako Dingolfing herrian Bigarren Mundu Gerra ostean egindako mikrokotxea izan zen.
b) Goggomobil Hans Glas EMLB enpresak Bavariako Dingolfing herrian Bigarren Mundu Gerra ostean egindako mikrokotxea izan zen.
c) Goggomobil Hans Glas, GmbH enpresak Bavariako Dingolfing herrian Bigarren Mundu Gerra ostean egindako mikrokotxea izan zen.
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5. a) EAEko Administrazio Orokorrarena eta Eusko Trenbideak / Ferrocarriles
Vascos, S.A. enpresarena zen zati hori.
b) EAEko Administrazio Orokorrarena eta Eusko Trenbideak / Ferrocarriles
Vascos, SA enpresarena zen zati hori.
c) EAEko Administrazio Orokorrarena eta Eusko Trenbideak / Ferrocarriles
Vascos SA enpresarena zen zati hori.

3.	Bete hutsuneak ematen dizkizugun aditzekin:
pairatu

izapidetu

murriztu

bermatu

aldarrikatu

onetsi

esleitu

zedarritu

1.	
Udaltzaingoak 196 salaketa
ditu aurten, hirian txakurrak
eraginpean hartzen dituzten arauak ez betetzeagatik.
2.	
Eskolako guraso eta ikasleek protesta egin dute gaur eskolaren aurrean, eta
dute.
eraikin berria behar dutela
3.	
Ariketa fisikoa funtsezko faktorea da bularreko minbizia
dutenak lanera itzultzeko.
Joan den apirilaren 16an, Europako Parlamentuak kide gehienen botoez
4.	
zuen Itsaso eta Arrantza arloko Europako Funts berria.
5.	
Udalak garabi zerbitzurako kontratu berria
eta egungo beharretara egokitzeko.

du, defizita

zituen, hala
6.	
Diagnostikoak hobetu beharreko hiru alor
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1. Udaltzaingoak 196 salaketa izapidetu ditu aurten, hirian txakurrak eraginpean hartzen dituzten arauak ez betetzeagatik.
2. Eskolako guraso eta ikasleek protesta egin dute gaur eskolaren aurrean, eta eraikin berria
behar dutela aldarrikatu dute.
3. Ariketa fisikoa funtsezko faktorea da bularreko minbizia pairatu dutenak lanera itzultzeko.
4. Joan den apirilaren 16an, Europako Parlamentuak kide gehienen botoez onetsi zuen Itsaso
eta Arrantza arloko Europako Funts berria.
5. Udalak garabi zerbitzurako kontratu berria esleitu du, defizita murriztu eta egungo beharretara egokitzeko.
6. D
 iagnostikoak hobetu beharreko hiru alor zedarritu zituen, hala nola barne kudeaketa,
enpresekiko harremanak eta euskararen kalitatea.
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 urrekontuek bermatu egiten dituzte herritarren oinarrizko beharrak; ongizatea eta gizartearen kohesioa babesten dira.
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informazio eta komunikazioaren teknologiak

Denbora eta espazioaren
mugak gainditzen
Juan Ignacio Pérez
UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedrako zuzendaria

M

asarekin batera, denbora
eta espazioa ziren aldagai
nagusiak fisika klasikoan.
XX. mendearen hasierako
fisikak, baina, erabat aldatu zuen hori, erlatibitatearen teoriak ekarritako aldaketa
iraultzaileari esker. Gure bizimoduan an
tzeko zerbait gertatu da XXI. mendearen
hasieraz geroztik izan den komunikazio
teknologien iraultzari esker. Eta iraultza
honetan ere, denbora eta espazioa izan
dira «erlatibizatu» direnak, nonbait.
Jendearen arteko harremanak izan dira
gehien aldatu direnak, eta espazio eta
denborak ezarritako mugak desagertze
edo lausotzearen ondorio izan da aldaketa hori. Espazioa eta denbora, berriro
ere. Egia esan, lehenago ere posiblea zen
elkarren berri izatea, harremanetan izatea urrun egon arren; horretarako ziren
telefonoa, telegrafoa edo posta, jakina, baina orain askoz errazagoa da. Eta
pertsonen arteko harremanez gain, beste
komunikazio-esparru askotara heldu da
iraultza hori.
Askotan esaten da komunikazio teknologiek guregandik urrun bizi den jendearekin harremanak mantentzea ahalbidetu
dutela eta, horren ondorioz, beste herri
eta kulturetako gizabanakoak ezagutu ditzakegula. Baliteke hori batzuen
aukera izatea, baina esango nuke gure
inguruko jendea dela komunikazio teknologiek hurbiltzen digutena. Ez dakit
noraino garen horretaz ohartu.
Posta elektronikoa, WhatsApp bezalako
aplikazioak, sms-ak, esate baterako, ezagun «materialekin» erabiltzen ditugu. SeAdministrazioaeuskaraz88

nitartekoak, bikotekideak edo lankideak
dira sistema horiek hurbiltzen dizkigutenak, ez Vietnameko edo Peruko ezezagunak. Eta batzuetan, aspaldian ikusi
ez ditugun pertsonekin ere batu gaituzte.
Ikuspuntu horretatik, gure komunitatea
sendotu dute komunikazio teknologiek,
gure jendearengana hurbiltzen gaituzte
eta. Egia da harreman mota desberdina
dela eta ez dugula berdin jokatzen modu
«birtualean», baina azken honek ez du
modu «materiala» ordezkatzen, elkarren
osagarriak baitira harreman biak.
Bestalde, Interneteko sare sozialak ere
garatu izan dira komunikazio teknologiei esker. Sare sozialetan desberdin joka
tzen dugu. Betiko ezagunekin elkarrekiten dugu, baina jende berria ezagutzeko
aukera ere ematen digute. Gure harreman
esparrua zabaldu dute Facebook, Twitter,
edo Instagram bezalako sareek. Egia da
sare horietan ezagun askorekin egon gaitezkeela harremanetan, baina jende berria
ere ezagut dezakegu, batez ere antzeko interes, edo zaletasunak baditu. Hortaz, komunitate birtual desberdinak sortzen dira
horrela, norberaren interesen araberako
komunitateak, hain zuzen.
Beste esparru batera igaroz, ezagun
samarra da komunikazio teknologiek
eragin handia izan dutela mass mediaren
munduan. Ezin zitekeen bestela izan.
Interneteko hedabide berriak sortu dira,
eta ohikoek ere egokitu nahi izan dute
formatu berrietara, baina etekin ekonomikorik lortu gabe oraindik. Horrek,
bestalde, larriagotu egin du krisi ekonomikoak ekarri duen publizitatearen eta

salmenten gainbeheraren eragina. Izan
ere, kolokan daude hedabide asko.
Azkenik, formatu berriak sortzen ari dira
etengabe. Negozioen munduan, esaterako, edo zerbitzu publikoetan, bizitza
errazten duten aplikazioak edo ekonomia
jarduera berrietarako aukerak eskaintzen
dituztenak sortu dira milaka. Horietako
askok bizitza laburra dute, baina beste
batzuek arrakasta izan dute.
Bukatzeko, Interneteko bitakorak edo
blogak aipatu nahi ditut. Egia da iraupen oso laburra duten hedabideak sortu
direla blogosferan, oso erraza baita blog
bat sortzea, baina sortzen direnen arteko
batzuek denbora luze irauten dute eta
hedabide garrantzitsu bilakatzen dira.
Horixe izan da, izan ere, zuzentzen dudan Kultura Zientifikoko Katedrak garatu nahi izan duen estrategia. Duela hiru
urte hasi ginen, eta egun bost dira sortu
ditugun zientziari buruzko blogak, horien artean Zientzia Kaiera (zientziakaiera.eus), euskaraz argitaratzen duguna.
Badakigu, jakin, Internet dela gazteek
informazioa bilatzeko erabiltzen duten
tresna nagusia. Horrexegatik hartu dugu
bide hori, gazteengana heldu nahi baitugu gure hedabideen bitartez.
Komunikazio teknologiek aldatu digute
bizimodua. Hor, baina, ez dago nobedaderik. Azken batean, historian zehar
arrakasta izan duten teknologia guztiek
jendearen bizimodua aldatu dute; horixe
da, hain zuzen ere, arrakastaren ondorioa
eta neurria. Eta komunikazio teknologiena ez da salbuespena izan.
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Trafiko isunak,
prebenitzeko ala
dirua biltzeko?

€

Maite Orue
Kazetaria

2

014. urtean behera
egin zuen auto
istripuak zirela-eta
hildakoen eta larri
zauritu zirenen
kopuruak. Zehazki, 14 hildako
izan ziren Bizkaian, 2013an
baino sei gutxiago; eta 12
Gipuzkoan, aurreko urtean
baino hamar gutxiago. Araban,
azkenik, hiru hildako izan ziren
iaz, 2013an baino 11 gutxiago.
Denetara, beraz, 29 hildako
izan ziren Araba, Bizkai eta
Gipuzkoako errepideetan.
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Tipologiari dagokionez, hildakoetatik
hemezortzi gidariak izan zirela zehaztu
du Eusko Jaurlaritzak; hain zuzen, zortzi moto-gidariak izan ziren, bederatzi
turismo eta bestelako ibilgailuetako
gidariak eta, azkenik, txirrindulari bat.
Hildako beste bat bidaidea izan zen,
eta gainerako hamarrak ibilgailuek harrapatutako oinezkoak. Sexuari erreparatuta, 22 izan ziren gizonezkoak eta
zazpi emakumezkoak. Bestalde, aurreko
urtean baino zauritu larri gutxiago ere
egon ziren 2014an. Zehazki, 372 zauritu larri izan ziren iaz, 2013. urtean baino 58 gutxiago.
Hildakoen nahiz zaurituen kopuruaren
beherakada horren arrazoi nagusiak dira
herritarrek gero eta arduratsuago joka
tzea, izandako eguraldi ona eta Trafiko
Zuzendaritzaren kanpainak. Hori dela
eta, etorkizunean ere «gure bizitzekiko
eta gainerako pertsonen bizitzekiko
zuhurtziazko eta errespetuzko joera horri eusten jarraitu behar dugu», esan du
Garbiñe Saez Molinuevo Eusko Jaurlaritzako Trafikoko zuzendariak.
Alabaina, hildakoak eta larri zaurituak
gutxiago izan arren, nabarmena izaten
darrai trafiko arauak hausteagatik jarritako isunen kopuruak. Eusko Jaurlari
tzak emandako datuen arabera, 271.134
izan ziren 2014an trafiko arauak haus-

teagatik izapidetutako salaketak, horien
% 74,3 abiadura muga gainditu izanagatik jarritakoak. Halaber, azpimarratzekoa
da urteko hirugarren hiruhilekoan jarri
zituztela salaketetako 98.379; udako hilabeteetan, alegia. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak emandako datuen arabera, salaketen kopuru
osotik eratorritako sarrerak ia 22 milioi
eurora iritsi ziren 2014an.
Kopuruak ikusita, isunak jartzetik lortutakoa Administrazioentzako diru-sarrera
handia dela ezin uka daiteke, eta, horretan oinarrituta, behin baino gehiagotan
salatu izan da isunen helburu nagusia
diru-bilketa dela eta jarritako isunen
kopurua gehiegizkoa dela. Edonola ere,
arau-hauslea zigortzeaz gain, trafiko
isunen helburu nagusiak prebentzioari
eta hezkuntzari lotuta egon beharko
luke, etorkizunera begira arau-hausteak
saiheste aldera.
Hori horrela, diru-bilketa eta prebentzioa elkarren aurrean jarriz, isunen
helburuaz galdetu diegu Eusko Jaurlaritzako Trafikoko buruzagi nagusiari,
Trafiko zuzendariari, HIRU sindikatuari
eta Automobilisten Europako Elkarteari, nork bere iritzia eman dezan. Halaber, errekurtsoen inguruan, ordainketaz,
baliabide automatizatuez... ere zer iritzi
duten esateko eskatu diegu.
Administrazioaeuskaraz88
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Iñigo Ibarra
Ertzaintzaren intendente eta
Trafikoko buruzagi nagusia

Isunen atzean ez dago diru-bilketa egiteko helbururik. Isuna da bide-segurtasunaren arloan kaltea egin dezakeen
egintza bat burutzeagatik lehenago egin
den arau-hauste bati ematen zaion eran
tzuna. Izan ere, babestu eta zaindu behar
dugun ondasun juridikoa da bide-segurtasuna. Ildo horretatik, eta xede hori dugula, baliabide eta politika publiko ugari
erabiltzen dugu. Horietako batzuk prebentzioari eta hezkuntzari lotuta daude;
dena den, erantzun irmoa, erreaktiboa
edo zigortzekoa ere eman behar dugu
arriskurik gabeko zirkulazioa bermatzen
duten arauak betetzen ez direnean.
Eta ezbehar-indizeen bilakaeraren datuak kontuan hartzen baldin baditugu,
ikus dezakegu azken urteetan jaitsiera
nabarmena egon dela. Hori askotariko
neurrien aplikazioaren emaitza da; hala
nola bide-segurtasunean, azpiegituretan
eta ibilgailuen babeserako sistemetan
egindako hobekuntzen eta kontzientziazio kanpainen emaitza. Baina, zalantzarik gabe, zigortzeko neurriak ezarri izanaren emaitza ere bada.
Salaketen ostean jarritako erreklamazioei
dagokienez, gehienek zehapenaren xede
den egintzaren egiatasunari kontra egiten diote; eta, beraz, ukatu egiten dute
Administrazioaeuskaraz88

arau-haustea, edo, bestela, justifikatu
egin nahi dute. Adibidez, gehiegizko
abiaduragatiko zehapenen kasuan, alegazio gehienetan errekurtsoa jartzen duenak ukatu egiten du abiadura horretan
zirkulatzen ari zela. Bestetik, arau-haustea egin izana onartzen den kasuetan,
gehiegizko abiadura hori justifikatzen
saiatzen da, arrazoien bat argudiatuz;
esate baterako, larrialdi bat. Ohiko beste
alegazio bat froga-eskaera izaten da: zinemometroen homologazio-ziurtagirien
kopiak, salaketa jarri duten agenteen
berrespen-txostenak, e.a.
Interesdunek aurkeztutako alegazio edo
errekurtsoei Administrazioak emandako
erantzunak beti bat etorriko dira beraiek
egindako eskari edo erreklamazioekin.
Trafiko Zuzendaritzako instruktoreek
juridikoki eta teknikoki baloratuko dituzte erreklamazio guztiak, eta, egintzen
eta beren inguruabarren egiatasuna ziurtatze aldera, beharrezko ikerketak hasiko dituzte. Gainera, instrukzio horren
ondorioz, prozedurari amaiera emango
dion ebazpena eman, eta erabakia hartuko dute.
Herritarrak isunak bere borondatez ordaintzen ez baditu, Administrazioak
nahitaez betearaziko du isuna ezartzea
eragin duen administrazio-egintza. Kasu
honetan, betearazteko modua ondarearen gaineko premiamendua izango
da. Administrazioak –Ogasun Saila da

premiamendu hori betearazteko eskumena duena– pertsonaren ondasunak
bahituko ditu, isunaren zenbatekoa eta
isunaren gaineko % 20ko errekargua ordaindu arte.
Bestalde, isunen kopuru egokiari buruzko
teoriarik ez dago. Zehapena da ordenamendu juridikoak arau-hauste bati ematen dion erantzuna; beraz, beti zentzuzkoa
izango da, jokabide horien araberakoa
izango baita. Jokabide arau-hausle asko
egonez gero, zehapen asko egingo dira; ez
badago, ordea, ez da zehapenik egongo.
Hori izan behar da helburua.
Trafikoko zehapen bat frogatzeko tresna
nagusia trafikoko agintaritza-agentearen
beraren lekukotza da, haren jarduerak
egiatasun-presuntzioa baitu. Beste alde
batetik, baliabide automatizatuen bidez
–ibilgailuaren identifikazioa ere ahalbidetzen dutenak– jaso diren arau-hausteek fidagarritasun eta egiatasun-bermerik handienak dituzte. Izan ere, abiadura
jaso eta neurtzen duten gailuei aldiro homologazio-berrikuspenak eta entseguak
egiten zaizkie, era egokian funtzionatzen
dutela bermatzeko.
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Jaione Ugalde
HIRU garraiolarien euskal sindikatua

Gure ustez, % 70-80an dirua biltzea da
jarritako trafiko isunen helburua. Kontuan hartu behar da, askotan, isunak
jartzeko radarrak erabiltzen dituztela,
eta horiek abiadura besterik ez dutela
neurtzen. Seguru aski, arriskutsuagoa
da orduko 100 kilometroko abiadura
onartzen duen autobide batean atzeraka
joatea orduko 110 kilometrora joatea
baino, eta radarrek ez dute hori ikusten;
beraz, zaila da isunak bide-segurtasuna
bermatzeko erabiltzen direla sinestea.
Gainera, garraioaren munduan bi isunmota daudela argitu beharko genuke.
Alde batetik, zirkulazio isun arruntak
daude, eta, bestalde, garraioarekin lotutako isunak. Garraio-isunen zenbatekoa
zirkulazio isunena baino askoz handiagoa
izaten da. Adibidez, azkar joateagatik,
edonork 200 euroko isun bat jaso dezake,
baina atseden unea ez errespetatzeagatik
garraiolari batek jaso dezakeena hamar aldiz handiagoa izan daiteke. Beraz, orokorrean, garraiolariek aldarrikatzen dituztenak garraio-isunak izan ohi dira. Askotan,
isun horiek takografoko datuekin zerikusia daukate. Adibidez, hasierako datuak
betetzean, nahastu eta eguna gaizki jarriz
gero, dokumentuen faltsukeria argudiatu
dezake Administrazioak, eta 4.000 eurora
iritsi daitekeen isuna ezarri.
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Gainera, garraiolari batek garraio-isun
bat ordaindu ezean, garraio-baimena
galdu dezake, eta garraio-baimenik gabe
ezin dezake lanik egin. Beraz, isuna ordaintzen ez badu, lanik gabe geratzeko
arriskuan dago. Kontuan izan behar da,
gainera, garraiolari autonomoek beraien
ondasun guztiekin erantzuten dutenez,
horiek ere galdu ditzaketela ordaindu
ezean. Hori kontuan izanda, isuna ez
ordaintzea ez da aukera bat garraiolariarentzat, pairatu ditzakeen ondorioak
latzegiak baitira.
Hari beretik, kasu batzuetan garraioisunen zenbatekoa neurriz kanpokoa dela
iruditzen zaigu. Esate baterako, lan-hasiera ezartzerakoan, garraiolari batek eguna
euskaraz idatzi zuen, eta administrazioak
dokumentu faltsukeriatzat jo zuen, eguna
alderantziz zegoela argudiatuta. Kasu horretan, neurriz kanpokotzat har genezake,
isuna 4.000 eurokoa izan baitzen. Gure
ustez, beraz, larritasunaren araberakoak
izan beharko lukete isunek.

Garbiñe Saez Molinuevo
Eusko Jaurlaritzako Trafiko zuzendaria

Bide-segurtasunak eta hari eusten dioten
arauek helburu argi bat dute: euskal errepide eta kaleetan istripurik eta horien ondoriozko zoritxarreko galerarik ez gerta
tzea. Gizabidezkoa den eta legearekin bat
datorren jokabidea izanez gero, isuna jasotzeko kezkarik ez genuke izan beharko,
inoiz ez baikenuke jasoko. Isuna jasoz
gero, segurtasunez jokatu ez dugulako
izango da, eta gure segurtasuna eta besteena arriskuan jarri ahal izan dugulako.
Kontua hau da: beste lege-mota batzuk
betetzeko hain prestuak bagara, zergatik ez gara holakoak Bide Segurtasun eta
Trafikoko Legeari dagokionez? Argi dugu
zer gerta dakigukeen zigor-zuzenbideko
falta edo delitu bat egiten badugu, eta,
alde horretatik, gure jokabideak harekiko
errespetuzkoa izateko joera du. Orduan,
zergatik ez da hori gertatzen bide-segurtasunaren arloan? Badirudi kasu honetan
permisiboagoak izan ohi garela.
Zalantzarik gabe, hildakoei eta zirkulazio-istripuei buruzko azken estatistikak
guztiz positiboak dira. Gero eta pertsona gutxiago hiltzen dira errepideetan,
ezbeharren ondorioak jasaten dituzten
pertsonak izan ezik. Ziur aski ratio horiek ez ditugu bakarrik lortu diruzko
zehapenekin; baina, egia esateko, modu
nabarmenean izan dute eragina.
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Hori bai, isunak errekurritzerakoan,
gehienek diote arau-haustea ez dutela
egin. Eta herritarrak errekurtsoa aurkezten badu, Trafiko Zuzendaritzak eran
tzuna ematen dio. Arrazoia badu edo
zehapenaren inguruko zalantzak baditugu, beti in dubio pro reo nagusitzen da,
eta, ondorioz, errekurtsoa onetsiko da.
Dena den, salaketa zuzenbidearekin bat
badator, ezetsi egingo da eta prozedurak
aurrera jarraituko du.
Ordainketari dagokionez, badago zehapen-prozedura bat herritarrari deskontuarekin ordaintzea onartzen diona; eta,
halaber, zehapena ez dela bidezkoa iruditzen bazaio, errekurtsoa jartzeko aukera ematen duena. Horietako aukeraren
bat erabili ezean, prozedurak bere bidetik jarraituko luke, borondatezko alditik
premiamendu-bidera igarota. Horren
ondorioz, interes handiagoak kobratuko
lirateke, eta, gainera, bahiturak egon
ahalko lirateke.
Nik uste dut isunen kopuruak zen
tzuzkoak direla. Zenbat eta larriagoa izan
egindako arau-haustea, handiagoa izango
da ezarritako kopurua. Bestetik, herritarren trafiko arau-hausteak frogatzeko
baliabideak bidezkoak eta legalak direla
nabarmendu nahi dut. Radar guztiek,
hasiera batean, Espainiako Metrologia
Zentroaren (CEM) homologazioa atera
behar dute, eta, bestetik, urtero, ekipo
guztiek neurketa-kontrola gainditu behar
dute –CEMen ere bai–, arauan ezarritakoaren araberako ziurtagiria izateko. Ez
da erabiltzen beharrezko homologazio eta
neurketa-kontrolak gainditu ez dituen sistemarik. Gainera, funtsezkoa da Ertzain
tzak errepidean bertan egiten duen lana;
abiadura kontrolatzeaz gain, gidariak
alkohola edo drogak hartu gabe doazela
eta ibilgailuaren dokumentazioa behar
bezala daramatela begiratzen baitu.
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Mario Arnaldo Fernandez
Automobilisten Europako Elkartea

Gure ustez, isunak jartzearen helburu
nagusia bide-segurtasuna hobetzea da,
baina ezin uka daiteke administrazioek
sarrera handiak lortzen dituztela isunen
bidez. Horrek sistema okertu du, eta
isunak ezinbesteko bidesari bilakatu dira.
Gainera, uste dugu administrazioak
ezarritako helburuak ez direla betetzen.
Izan ere, helburuak beteko balira, gero
eta isun gutxiago jarriko lituzkete. Hortaz, batetik, isunen kopuruak murriztu
beharko liratekeela uste dugu, kopuru
handiena jarriz bide-segurtasunaren
tzako arrisku handiena suposatzen dutenei: alkoholaren eraginpean gidatzea,
abiadura muga gehiegi gainditzea eta
debekatutako lekuetan aurreratzea. Horrez gain, komenigarria izango litzateke salaketak unean bertan jakinaraztea
arau-hausleari, gidariak hezteko. Azken
finean, isunen prozesu automatizatuak
bazter utzi behar direla uste dugu.
Bestalde, Espainiako estatuak Europar
Batasuneko isunik altuenak dauzka, eta
ez dira egokiak ez egungo egoera ekonomikorako, ezta herritarrek duten
errenta mailarako ere. Ildo horretatik,
bidezkoagoa irudituko litzaiguke arauhauslearen ahalmen ekonomikoaren araberako isunak jartzea, Zigor Kodean eza-

eztabaida

rritako sistemaren antzeko bat jarraituta.
Izan ere, Espainiako legediak baimendu
egiten du ondasunen bahitura, eta, aurki,
informazioa trukatzeko, Europako zuzentarauak baimendu egingo du Europar
Batasuneko edozein herrialdetan jarritako isunen ondoriozko mugaz harain
diko jazarpena.
Radarrak izan ohi dira isunak jartzeko
baliabideetako bat. Horien erabilera legezkoa da, metrologia legeak beren funtzionamendu egokirako ezartzen dituen
bermeak betez gero.
Edonola ere, lehen esan bezala, ez gara
salaketen sistema automatizatuen aldekoak, salaketa konkretu hori aurrez aurre
egitearen eta agentearen ohartarazpenaren
izaera hezitzailea galtzea baitakarte.
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Alacanteko Diputazioko
ikaskuntza-komunitateen
esperientzia
José Antonio Latorre
Alacanteko Diputazioko Prestakuntzako eta Kalitateko burua

2.0 prestakuntza-proiektua
Azken urteotako prestakuntza-jardueren
artean, ikaskuntza-komunitateak martxan jarri izanak erantzuten dio 2009.
urte amaieran egin genuen hausnarketa
estrategikorako prozesuaren ondoriozko
plangintzari; haren emaitza E-learninga
eta 2.0 prestakuntza ezartzeko gida-plana
izan zen, «2.0 prestakuntza-proiektua»
izenaz ere ezagutzen duguna.
Labur azaltzeko, gure 2.0 prestakuntzaproiektua hiru lan-ildotan garatzen da:
• Erakunde barruan, gure prestakun
tza-prozesuekin lotura zuzenena
duten agenteekin lan egiten dugu:
saileko langileekin, udaletako preskriptoreekin eta barneko irakasle
tutoreekin, jabetu daitezen prestakuntza-joera berriez eta joera horiek dakarten lankidetza-filosofiaz.
• 2.0 kultura sortzeko prestakuntzaekintzak egiten ditugu, eta ikaskuntza-komunitateak jartzen ditugu
martxan.
• Sare sozial korporatiboak sustatzen
ditugu, ezagutza komunikatzeko eta
kudeatzeko.
Aipatu dugun gida-planak lehentasuna
izan behar duten lan-ildoen artean honakoa nabarmentzen zuen: «Praktikakomunitateren bat martxan jartzea (PK),
2.0 Web lankidetza-tresnak erabiliz».
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Baina, zer dira
ikaskuntza-komunitateak?
Ikaskuntza-komunitatea da helburu bat
lortze aldera lankidetzan jarduteko ados
jartzen den pertsona-taldea. Horrela
esanda, ez du oso berria ematen. Beti
existitu izan dira halakoak. Hala ere,
gaur egun, askoz gehiago hitz egiten
dugu talde horietaz, baliabide teknologikoek halakoak garatzeko oinarrizko
abantaila bi ematen baitizkigute:
• «Batzartuta» egon ahal izatea eta
elkarrekin lan egin ahal izatea, aldi
berean espazio fisiko bera partekatu
beharrik eduki gabe.
• Denbora errealean informazio- eta
datu-mota orotara irispidea izatea,
«klik egite hutsarekin».
Praktika-komunitateak, ikaskuntza-komunitateak, hobekuntza-taldeak, kalitatezirkuluak, eta abar –kontzeptualki anitzak
izan arren eta haien metodologiak ere denetarikoak– oinarrian, antzeko testuinguruetako profesionalen interesa eta gaitasuna batzeko moduak dira, bat eginik
eta elkarlanean, jomugan jarri dituzten
emaitzak edo helburu jakin bat lortzeko.
Oro har, PKen bidez, profesionalik
esperimentatuenen eskariei erantzun
nahi diegu, eta, bide batez, forma eman
eremu guztietan sustatzen ari den ikasteko modu berriari, zeinak tresna teknologiko ugari jartzen baitizkigu eskura eta

Internetek ematen digun informaziora
ere mugarik gabeko irispidea eskaintzen
baitigu.
Alegia, ikaskuntza-komunitateen bidez,
eta, zehazki, antolamendu-euskarria eta
-babesa emanez, bide informaletik eskuratzen dugun ikaskuntza bultzatzen
dugu; besterik ez.

Gure ereduaren ezaugarri
definitzaile batzuk
Gure esperientzia nahiko xumea da,
2011n hasi baikinen. Hala ere, bizi-bizia
izaten ari da; eta, horri esker, eraiki nahi
dugun eredua nolabait ere definituko
luketen zenbait ezaugarri finkatzen ari
gara.
Ildo horretatik, hementxe garrantzitsuenetako batzuk:
a. Aurrez aurreko saioen eta sareko
lanaren konbinazioa
2.0 teknologiak aukera ematen digu,
hainbatetan esan dugun bezala, elkarrekin lan egiteko, denbora eta espazio
fisikoa partekatzeko beharrik gabe. Horretarako behar diren tresnak komunitateen eskura jartzen ditugu. Eta talde
bakoitzak erabiltzen ditu, tresna horietako bakoitzarekin zenbateraino eroso
dagoen kontuan hartuta, guk eskain
tzen dizkiogunak edo beste batzuk. Hala
ere, oinarrizkoa da aurrez aurreko saioak
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programatzea, taldekideek elkar ezagu
tzeko, elkar «ukitzeko» eta, azken batean,
kohesionatzeko. Gutxienez, hiru programatzen ditugu (edo lau, kasuen arabera): hasieran, erdi aldean, eta amaieran.
Hala ere, parte-hartzaileei galdetzen diegunean zer falta sumatu duten, ia beti
erantzuten digute aurrez aurreko saio
gehiago egitea. PK-k hiruhiletik gorako
indarraldia badu, komeni da aurrez aurreko beste saio bat programatzea; hartara, gutxienez, hilabete eta erditik behin
elkar ikusi ahalko dute.
b. Aurretik erabakitako eta
ezarritako egutegia
Hartutako konpromisoak betetzeko,
garrantzitsua deritzogu PKen iraupena
denboran mugatzeari eta, oro har, aurrez
aurreko saioen datak eta lan-egutegia
hasieratik ezartzeari. Alde horretatik,
antzeko trataera ematen diegu gure
Prestakuntza Planeko aurrez aurreko
ikastaroei eta lineako ikastaroei; alegia,
denek dute hasiera- eta amaiera-data,
eta eskola-ordu batzuk esleituta, aurrez
aurreko saioen iraupena eta birtualki
garatu beharreko lan-karga kontuan hartuta egiten dugun estimazioaren arabera.
Eskola-ordu horiek dira gerora ematen
den egiaztapen-diploman agertzen direnak. Ez dago iraupen estandarrik; baina,
kasu gehienetan, esleitutako iraupenak 3
eta 4 hilabete artekoak izan dira (izan da
luzeagoren bat ere). Dena dela, gehienek
jarraitu egin dute aurreikusitako epea
igaro eta gero ere; eta, beste batzuetan,
beste komunitate bat eratu da. Hala ere,
antolamenduari dagokionez, PK berri
tzat jo dugu.
c. Entregagai bat egiteko konpromisoa
Talde batek jomugarantz egingo badu eta
emaitzak lortuko baditu, besteak beste,
ondo zehaztuak behar ditu bai helburua
eta bai zeregina. Hori dela eta, praktikakomunitatea ulertzeko dugun modua
kontuan hartuta, ezinbestekotzat jotzen
dugu «entregagai» izendatu dugunaren
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gaineko konpromisoa –hura testu-, bideo-, soinu- edo multimedia-dokumentu izan– ondo zedarritzea. Aldi berean,
hasieratik hartzen da kide guztiekin konpromiso hau: entregagai hori partekatu
egingo da, mugarik gabe, komunitatearekin; alegia, Creative Commons lizentziarekin argitaratuko da, webera igoko
da, eta eskura dauden bitarteko guztien
bidez zabalduko da.
d. Komunitatea zuzentzea eta
moderatzea
Beste alderdi garrantzitsu bat, eta
arrakastarekin zuzenean lotuta dagoena
moderatzailearen zeregina da. Proaktiboa
eta bideratzailea izan behar du. Taldea
zaindu behar du, eta helburua betetzen
lagundu, baina hartutako konpromisoak
eta egin beharreko lana taldeari dagozkio, ez moderatzaileari. Denborak aurrera egin ahala ohartzen gara figura horren
garrantziaz; eta, benetan, uste dugu komunitate baten arrakasta edo porrota zuzen-zuzenean dagoela lotuta komunitate
horren moderatzailearen jarrerarekin eta
lan egiteko moduarekin. Beste erakunde
batzuek ez bezala, barneko eta kanpoko
profesionalak baliatu ditugu, kasuaren
arabera, eta profesional hori prestakun
tza-sailak berak hautatu du.

Balioespena
Ikasleek komunitateak ebaluatzean adierazten dituzten gogobetetasun-mailak,
ikuspuntu kuantitatibotik, beste prestakuntza-ekintza batzuei ematen zaizkienak baino altuagoak dira. Alde horretatik,
prestakuntza osotasunean hartuta, gogobetetasun-mailaren batez bestekoa 4tik
3,61ekoa da. PKen kasuan, berriz, 3,93koa
da; eta antolatutako praktika-komunitateen erdietan, gainera, lor zitekeen puntuaziorik altuena lortu da, hau da, 4tik 4.
Beste alde batetik, esperientzia honen
kanpoko aintzatespenak ere berariaz aipatu nahi ditugu:

a. Proiektuen lidergoa PK-k INAPen
saria jaso zuen 2011ko Enplegurako
Prestakuntzaren Kalitatearen Sarien 1.
deialdian, berrikuntza didaktikoaren
kategorian.
b. ENSen aplikazio-protokoloak –ENSera egokitzeko plana PKren entregagaiak– «segurtasunean erreferente den
proiektuaren saria» jaso zuen, 2013ko
CNISen deialdian (Elkarreragingarritasuneko eta Segurtasuneko III. Biltzar
Nazionala).
c. 2.0 prestakuntza-proiektuak AEVALek (Ebaluazioko eta Kalitateko
Espainiako Agentzia) emandako kudeaketaren saria jaso zuen, 2011ko
deialdian (2012an ebatzia).
d. Konpromiso-gutunak egitea PK-k
INAPen saria jaso zuen 2013ko Enplegurako Prestakuntzaren Kalitatearen Sarien 3. deialdian, berrikuntza
didaktikoaren kategorian.
Prestakuntza kudeatu: 2.0 kudea
e. 
tzailea PK-k INAPen saria jaso zuen
2014ko Enplegurako Prestakuntzaren
Kalitatearen Sarien 4. deialdian, berrikuntza didaktikoaren kategorian.

Gehiago jakiteko
LATORRE GALICIA, J.A.: (2012) El proyecto
Formación 2.0. de la Diputación de
Alicante se convierte en modelo de éxito,
Observatorio de RR.HH. y Relaciones
laborales, 2012ko urria:
http://goo.gl/AnAoBA
ALACANTEKO DIPUTAZIOKO
PRESTAKUNTZA SAILA: Receta para
cocinar una CoP (Bideoa):
http://youtu.be/65E_TBW48jg
LATORRE GALICIA, J.A.: «Comunidades
de Aprendizaje: lecciones aprendidas»
In Casos de éxito en redes sociales
digitales de las administraciones
públicas, CRIADO, J.I. eta ROJAS,
F. (eds.), 2015. EAPCren argitalpen
elektronikoa: http://goo.gl/HLD3Lm
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Sozietate
anonimoaren
eta kidekoen
laburtzapenen
inguruan
Alfontso Mujika

E

uskaraz oraindik
ez dugu erabat
konpondu
enpresen
izenetan
erdaretan agertzen
den sozietate anonimo,
sozietate mugatu... horien
laburtzapenekin zer
egin, euskaratu ala ez,
laburduratzat ala siglatzat
hartu, ez eta puntuaziomarkekin zer egin ere.

Iritzi (zaharkitu) baten arabera, ezin da
ezer aldatu, legez, Espainiako 1989ko
1564/1989 Legegintzako Errege Dekretuak (Sozietate Anonimoen Legearen
testu bategina) honela baitio:
Artículo 2. Denominación.
1. En la denominación de la compañía deberá figurar necesariamente la
indicación «Sociedad Anónima» o su
abreviatura «S. A.».
Baina hizkuntza aldatuz doa: Real Academia Españolaren 1999ko Ortografía
obran, hau ageri zen:
S. A. sociedad anónima
S. L. sociedad limitada
Beraz, puntuz idatzita daudenez, laburdurak dira, eta ez siglak. Alabaina,
2010eko Ortografía de la lengua española
obra berrian, hau ageri da:
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3.2.1 LECTURA

Las abreviaturas son un fenómeno de
reducción meramente gráfica, por lo
que su lectura corresponde a la realización de la forma plena de la palabra
abreviada: Sr. se lee [señór]; cap. se lee
[kapítulo], etc. No obstante, hay algunas abreviaturas de expresiones pluriverbales, formadas solo con la inicial
de cada palabra abreviada, en las que
hoy es más habitual la lectura por deletreo o, si su configuración formal lo
permite, como palabras (modos de
lectura que corresponden a las siglas;
v. § 3.3.2), pese a que en su escritura
aún se conserva el punto abreviativo
detrás de cada letra. Se trata, entre
otros, de casos como S. A., S. L. o R.
I. P., que pueden leerse reponiendo la
expresión completa abreviada, esto es,
sociedad anónima, sociedad limitada,
requiescat in pace (expresión latina
que significa ‘descanse en paz’), pero
que hoy resulta más habitual leer [éseá], [ése-éle], [rríp]. En estos casos,
cuando la lectura por deletreo o como
palabra llega a desplazar a la lectura
como abreviatura, puede prescindirse
de los puntos abreviativos, considerando que esas secuencias, originariamente abreviaturas, han pasado a
funcionar ya como siglas: SA, SL, RIP.

Eta «Lista de abreviaturas» eranskinean,
berariaz aipatzen dira bi aukerak:
S. A. sociedad anónima (...). También
SA, como sigla.
S. L. sociedad limitada. También SL,
como sigla.
Euskaraz, laburdura erabiltzeak badu arazo bat: deklinatzea. Alecop, S. Coop.eko
langileak ala Alecop, S. Coop.ko langileak?
Izan ere, laburdurak, siglak ez bezala, ez
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dira irakurtzen. Baliabide grafiko hutsa
da laburdura, ez fonikoa. Horregatik, laburdura batek edozer jaso dezake, bai hitz
soil bat, hitz anitzeko izendapen bat, perpaus oso bat edo, kasurako, izenlagun edo
adizlagun bat deklinabide-atzizki eta guzti
(K. a. = Kristo aurreKO; Kristo aurreTIK).
Ez dute, siglek ez bezala, «hitz-bokaziorik».
Horregatik, laburdurak ez deklinatzea eta,
deklinatu behar izanez gero, osorik idaztea
proposatzen da, adibidez, EIMAren Or
totipografia estilo-liburuan eta Berriaren
estilo-liburuan (inori ez zaio bururatzen,
adibidez, tf.aren jabea idaztea; telefonoaren
jabea idazten da). Siglak, berriz, arazorik
gabe deklinatzen dira: IVAPen aldizkaria,
BEZaren igoera.

Laburduraren edo siglaren
aurreko komaren arazoa
Baina bada hor deklinabidea baino askoz
nabarmen larriago bat, joskerari dagokiona: koma. Gaztelaniaz enpresaren izenaren eta laburduraren –edo siglaren– artean erabili ohi den koma hori euskaraz
kalkatzeak hankaz gora uzten du izen-sintagma, deklinatu behar denean batez ere:
Gaur, Eusko Jaurlaritza, Euskaltel, S.A.ko
langileak eta sindikatuak eztabaidatzen
hasi dira.

Izan ere, Euskaltel, S. A. idaztea –komaz,
alegia– Larrun, mendia edo Urkullu,
lehendakaria edo Errobi, ibaia idaztearen
parekoa da; alegia, gramatikala da, baina
esanahi jakin batekin:
Larrun, mendia. = «Larrun, mendia esan
nahi dut [eta ez Larrun izeneko taberna]».

Komarik gabe, berriz, aldatu egiten da
esanahia:
Larrun mendia. = «Larrun izeneko mendia».

Euskaraz, beraz, ez du zentzurik koma horrek. Gainera, RAEk berak esan du gaztelanian ez dela desegokia komarik gabeko
erabilera. Honela erantzun zuen RAEk
2004an:
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Es habitual incluir una coma antes de
abreviaturas como S. A. y S. L., considerándolas como una aposición al
nombre de la empresa:
Telefónica móviles, S. A.; Industrias
Jari, S. L.
No obstante, esta abreviatura puede
considerarse también parte integrante
del nombre de la empresa, por lo que
no sería incorrecto omitir la coma:
Repsol S. A.
Departamento de Español al día
RAE

Hona koma horrek eragin duen arazo
erreal bat, EHAAn argitaratua:
IRAGARKIA, Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua, SA
(SPRI SA) erakundearena, Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza Planaren
Idazkaritza Teknikoari laguntzeko
aholkularitza zerbitzua kontratatzeari
buruzkoa.
Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako
Baltzua, SA (SPRI SA) erakundearena
irakurrita, ulertzekoa da «Industriaren
Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua»
delako sozietatea «SA (SPRI SA) erakundearena» dela; hau da, ez da erdarakoaren
itzulpen egokia (ANUNCIO de la Socie
dad para la Promoción y Reconversión In
dustrial, S.A. (SPRI, S.A.), relativo a...).
Horregatik, izendapena osorik aipatu behar bada (hau da, zer sozietate-mota den
aipatzea beharrezkoa bada), hobe da sigla
erabiltzea eta koma ez jartzea:
Euskaltel SA nabarmen hazi zen iaz.
Telefónica móviles SAren 2015eko aurrekontua.

Sigla euskaratu ala
jatorrizkoa erabili?
Espainiako legeriaren arabera, konpainiaren izendapenean nahitaez agertzekoa da nolako sozietatea den. Beraz,
konpainiaren izendapenaren parte da.
Horregatik, dokumentu ofizialetan,
arazo-iturri izan daiteke sigla (edo laburdura) euskaratzea. Gainera, Espainiakoak ez diren sozietateen kasuan ere
erabiltzen dira siglak edo laburdurak,
eta ez da komeni halakoak euskaratzea,
ezezagunak eta ulertezinak liratekeelako.
Adibidez, Frantziako SARL (société à res
ponsabilité limitée), Belgikako SPRL (so
ciété privée à responsabilité limitée), edo
Herbehereetako BV (besloten vennoots
chap met beperkte aansprakelijkheid) edo
Alemaniako GmbH (Gesellschaft mit bes
chränkter Haftung). Zuhurrena da beren
horretan uztea.
Gainera, arazoak gerta daitezke siglak
itzuliz gero. Adibidez, Alemaniako Sie
mens AG enpresa (Aktiengesellschaft hitzaren sigla da AG, eta sozietate anonimoaren
baliokidea da Alemanian): Siemens AG
idazten da gaztelaniaz, eta ez *Siemens
SA. Izan ere, Espainian bada Siemens SA
izeneko enpresa bat (ofizialki, osorik: Sie
mens, S. A. España), Alemaniako nagusiaren mende dagoena. Alemaniakoa aipa
tzeko SA erabiltzea nahasgarria litzateke.
Noiz, orduan, euskarazko siglak?
Kanpoko enpresen izenetan zuhurrena
jatorrizkoa uztea denez, ez da esparru
handirik gelditzen euskal sigletarako
(enpresen izenaren ondoren erabiltzeko
kasuari dagokionez). Euskal enpresek
erabil lezakete beren euskarazko komunikazioetarako, edo euskaraz erregistratzeko. Baina, hortik kanpo, enpresen
izenaren ondoan agertzeko, ez dute toki
handirik euskarazko siglek.

Industrias Jari SLk ordezkaritza zabalduko
du Iruñean.
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Polimedikazioa
Iñigo Aizpurua
Medikamentu Informazioko Euskal Zentroaren arduraduna.
Farmazia Zuzendaritza. Osasun Saila

Zer da polimedikazioa?
Ikuspegi kualitatibotik, polimedikazioa
da klinikoki komeni dena baino medikamentu gehiago hartzea. Ikuspegi kuantitatibotik, berriz, polimedikazioa da
5 medikamentu baino gehiago hartzea
luzaroan.
Paziente polimedikatuaren bi patroi daude: bata, medikamentu asko hartu beharra dakarren gaixotasuna duen pazientea;
esaterako, HIESA duen pazientea. Bestea,
komorbilitate larria duen pazientea, normalean adinekoa, gaixotasun bakoitzerako medikamentu bat edo batzuk behar
dituena; adibidez, diabetesa, hiperten
tsioa edo kolesterol altua duen pazientea.
Bigarren profila zabalduago dago.
Polimedikazioa beti ekidin
behar al da?
Ez beti. Badira pazienteak modu kronikoan 5 medikamentutik gora behar
dituztenak, eta kasu horietan guztietan
egokia da. Horretan oinarrituta, hiru
egoera bereiz ditzakegu:
• Polimedikazio egokia: pazienteak
medikamentu asko hartzen ditu,
baina den-denek dute aholku klinikoa. Helburua ez da polimedikazioa murriztea, egokitzapen terapeutikoa hobetzea baizik.
• Polimedikazio desegokia: klinikoki
beharrezkoak diren medikamentuak
baino gehiago hartzen dira. Hortaz,
medikamentu desegokiak ahalik eta
gehien murriztea da helburua.
• Pseudopolimedikazioa: pazientearen historian, benetan hartzen dituenak baino medikamentu gehiago
28

daude erregistratuta. Helburua da
erregistroak eguneratzea eta arreta
klinikoa behar bezala koordinatzea
tartean diren profesionalen eta maila asistentzialen artean.

Zein dira polimedikazioaren
ondorio nagusiak?
Polimedikazioaren ondorioak larriak
dira ia beti. Betetze terapeutikoa gero
eta baxuagoa da erregimen terapeutikoa
konplexuagoa den heinean eta agindutako medikamentu kopuruak gora egin
duen neurrian. Ondorio kaltegarriek
eta medikamentu batzuen arteko interakzioak gora egiten dute tratamenduan
medikamentu gehiago sartzen diren
neurrian. Adineko paziente polimedikatuen % 35ek ondorio kaltegarriren bat
jasaten dute. Faktore horiek guztiek eta
horien ondorio zuzenek eragin dezakete adinekoek arrisku handiagoa izatea
ospitaleratzeko, erortzeko, morbilitatea
(gaixotze-tasa) areagotzeko, bai eta heriotza-tasa igotzeko ere.
Zer datu eman daiteke
polimedikazioaren inguruan?
Gure inguruan, 65 urtetik gora dituzten
anbulatorioetako pazienteen artean, sendagai kronikoen batez besteko kontsumoa 7 eta 13,4 bitartekoa da, ikerketen
arabera. Berriki egin den azterketa baten
arabera, ez da egokia lehen mailako arretan adinekoei egindako bost errezetatik
bat; nolanahi ere, datu horiek oso aldakorrak dira azterketaren eta testuinguruaren arabera.

Polimedikazioa beharrezkoa
denean, zer egin?
Aholkurik garrantzitsuena da tratamendua medikuak azaldu bezala egitea; eta
agindutako dosia, hartualdi kopurua eta
hartualdien ordutegiak errespetatzea,
hala ez baitute kalterik eragingo, ez eta
medikamentuen arteko bateraezintasunik gertatuko ere. Gainera, tratamenduak bukatu arte egin behar dira, eta ez
dira bertan behera utzi behar, aurrez medikuari galdetu gabe. Hainbat medikuk
esku hartzen dutenean, tratamenduak
bikoiztu egiten dira zenbaitetan, eta,
horregatik, familia-medikuak koordinatu behar du pazienteak hartzen duen
medikazio guztia. Bestalde, garrantzitsua
da pazienteak orri batean idatzita eramatea hartzen ari den medikazio guztia,
mediku orokorrarenera edo espezialista
batengana joaten den bakoitzean. Orri
hori (tratamendu aktiboaren orria) familia-medikuari eska dakioke osasun-zentroan, eta eguneratuta eduki behar da.
Zein da gehiegizko polimedikazioaren tratamendua?
Gehiegizko polimedikazioa gertatzen
denean, berrikusi egin behar da pazientearen medikazio guztia, eta kalte egin
diezaioketen edo onik egiten ez dioten
medikamentuak hartzeari utzi:
• Pazienteari kalte egiten dioten sendagaiak. Adibidez, adinekoak nahasten
dituzten sendagaiak.
• Tratamendu bikoiztuak (bi medikuk
tratamendu bera jarri dute).
• Bateraezinak diren sendagaiak.
• Bizi-itxaropena laburra duten kasuetan –paziente terminalak, ahulak edo
dementzia aurreratua dutenak–, ebaluatu egin behar dira tratamenduen
onuren eta arriskuen arteko erlazioak.
Adibidea: hipertentsioaren, osteoporosiaren edo kolesterolaren tratamenduek epe luzera egiten dute mesede;
beraz, balio mugatua dute bizi-itxaropen laburreko pazienteengan.
Administrazioaeuskaraz88
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Camilo eta
taxonomistak
Ruth Martin Apezetxea
Idazle eskolako ikasle ohia

D

uela bi bat aste izan nuen
Camilo Moraren berri,
dentistaren itxarongelan. «Camilo Mora: bizitza zenbatu duen gizona» zioen 2011ko aldizkari hark. Zer
ote zen bizitza zenbatzea? Jakin-minez
artikulua irakurtzeari ekin nion.
37 urte zituen orduan Camilok. Kolonbiako Palmira herrian jaioa zen, eta, herriko lursail batean, naturaz inguraturik
bizi izan zen guraso eta bost senideekin
batera. Gurasoak agronomoak zirenez,
jaiotzetik izan zuen Camilok animaliekin harreman estua. Gaztetan, soldadu
zelarik, maiz egiten zituen patruilak sastraka artean, eta han aurkitutako animalietan arreta handia jarri izan zuen
beti. Gaueko patruila horietako batean
aurkitu omen zuen Camilo gazteak bere
bokazioa.
Unibertsitatean biologiako ikasketetan
murgildu, eta bere lehen ikerkuntzaproiektu txikietan hasi zen lanean. Artikuluan bere lehen esperimentua gogora
ekartzen zuen zientzialariak aldaketa
klimatikoak arrainetan zuen eragina
ikertzeko akuario bat izan zen, hoztesistema eta guzti. Poltsikoan hirurehun
mila peso, 115 €, soilik eduki arren,
egundoko gogoa eta ahalegina jarriz, tramankulua egin eta martxan jartzea lortu
zuen azkenik estudiante gazteak. Berak
akuarioko ura hozten zuen ahala, arrai-
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nek aldaketa horri erantzun egiten zioten, eta, beraz, tamaina txikian, uraren
tenperatura-aldaketak arrainengan eragiten zituen ondorioak aztertu zitzakeen.
«Uno es lo que le rodea» aldarrikatzen
zuen zientzialariak.
Orriari buelta eman eta Camiloren argazkia ikusi nuen. Ez zen nire gogoan
irudikatuta nuen bezalakoa. Zientzialari
hura ile zuririk gabe eta betaurrekorik
gabe agertzen zen, ongi orraztuta, eta
ez zuen despistatu aurpegirik inondik
inora. Haren irribarreak irribarre egitera
bultzatzen zuen.
Kontsultara sartzeko deia egin zidan orduan erizainak ate ondotik. Jakin-mina
erabat piztua nuen jada, eta Camilori
elkarrizketa egitearen arrazoia ezagutu
gabe geratu behar ote nuen, ba? Itxarongelan ni bakarrik nengoenez, aspaldiko
bezeroa izateak ematen duen konfiantzarekin, aldizkaria etxera eraman nezakeen
galdetu nion erizainari, biharamunean
bueltatuko niola aginduz. Niretzat har
nezan eskaini zidan behin eta berriz. Hortaz, etxera eraman eta gau hartan bertan
artikulua irakurtzen jarraitu nuen.
Elkarrizketaren garaian zientzialaria bere
jaioterrian zen egun batzuetarako, baina
biharamunean Washingtonen izango zen
munduko zientzialari-komunitatearen
aurrean hitzaldi bat ematen, eta bi egun
geroago, berriz, Hawaiin klaseak dikta
tzen. Izan ere, Camilo munduko zien-

tzialari garrantzitsuenetako bat izatera
iritsia zen, arrakastaz burutu baitzuen
beste biologo eta zientzialari askok azken
250 urtetan lortu ez zutena.
Camilo Morak planetan bizi diren espezie guztien kopurua argitzea lortu
zuen. Lurrean 8,7 milioi espezie bizi
omen gara. Datu horrekin batera, espezie guzti horietatik % 90 oraindik
deskubritu gabe dagoela ere azaldu zuen
biologoak, eta baita horietako espezie batzuk gizakiak ezagutu aurretik desagertu
daitezkeela ere. Taxonomisten lana, hau
da, izaki biziak identifikatzen dituzten
zientzialarien lana goraipatzen zuen.
Gizakiarentzat espezie berriak aurkitzea
beharrezkoa dela zioen, besteak beste,
espezie berri horietan egon daitekeelako
gizakion hainbat arazoren konponbidea.
Artikulua interesgarria eta bitxia iruditu
zitzaidan arren, ez nuen susmatu Camilo eta taxonomistak gogoan edukiko
nituenik hurrengo egunetan ere. Bileraegunak izan ziren niretzat haiek, guztiak
ingurune oso ezberdinetan burututakoak
gainera; lanean, haurraren eskolan, portalean, udaletxean nahiz elkartean. Eta,
hain zuzen ere, elkarteko bileraren ostean
etxera nindoala, oraindik ere eztabaidatutakoen nondik norakoak aztertzen,
bat-bateko ondorio batera iritsi nin
tzen. Ondorioztatu nuen izandako bilera
bakoitzean ezaugarri oso bereizgarriak
eta komunak zituzten gizakiak aurkitu

29

leihatila

nituela. Bilera ezberdinetan egon arren,
gizabanako horien izaera oso antzekoa
zen, beraien jokabideak arau zehatz eta
komun batzuk jarraitzen zituen; deigarria. «Eta nik ere, taxonomistek bezala,
izaki bizidunen beste espezie edo arraza
bat deskubritua banu?». Aukerari heldu,
eta ikerketa hasi nuen.
Aurkitutakoa espeziea ala arraza den ez
dakit, ez bainaiz aditua; baina iruditzen
zait talde hori pixkanaka geroz eta ugariagoa bilakatzen ari dela, eta ez diot
susmo onik hartzen. Ez dakit ere Camilo
Morak 8,7 milioi espezie horien artean
nire hau zenbatua izango duen jada;
akaso bai, baina hala ez balitz, jasotako
datu guztiak eskaini nahiko nizkioke,
umiltasun osoz, noski, nahi bezala erabil
ditzan.
«Orojakitum» izenez bataiatu dut espezie
edo arraza berri hori.
Aurkikuntza duela oso gutxikoa bada
ere, uste dut orojakitumen ezaugarririk
nabarmenenak zeintzuk diren esateko
moduan naizela.
Orojakitumak hiztunak dira, larregi. Beraien hitz-jarioa etengabea da, eta hitzjario horren bolumena oso altua, altuegia. Ziurtasun osoz hitz egiten dute, eta
oso ongi ahoskatzen.
Salbuespenik gabe orokortasunik ez
dela jakinda, esan dezaket orojakitumen
multzoa batez ere arrez osaturik dagoela.
Egiaztapen honek sexuen arteko liskarraren usainik baduela iruditu dakioke norbaiti, baina ez dago ez ikerketa honetan
horrelako asmorik. Daltonismoa batik
bat gizonezkoetan, eta sexu-desiraren
falta batik bat emakumezkoen artean
ematen dela esatea bezalakoa da nire
baieztapen hori, datu bat, esperientzian
oinarritutako datu enpiriko bat.
Orojakitumak bereizten dituen kromosoma bereziki dominantea da arretan.
Arrek kromosoma hau belaunaldiz belaunaldi helarazten diete ondorengo arrei
ia-ia eraginik galdu gabe; hau da, orojaki
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tuma den arrak, erremediorik jarri ezean
behintzat, seme orojakitumak edukiko
ditu. Alaben kasuan kromosomaren indarra asko ahultzen da; eraginik baduen
arren, portzentaje txikiagoan betiere.
Orojakitum gizabanakoaren ezaugarriak
nerabezaroan hasten dira azaltzen, eta
urteak joan ahala areagotzen doaz. Prozesua zein neurritan gertatzen den ezin
da zehazki jakin oraindik.
Orojakitumak, ustez, bizitzaren ikuspuntu egiazko eta egokiena du beti, eta
inoiz ez du zalantzan jartzen. Mota ezberdinetako informazioa jasotzea atsegin
du. Baina jasotako datuak bere modura
prozesatu, eta egia bilakatzen ditu, egia
borobila, hau ere inoiz zalantzan jartzen
ez duena, noski.
Gizabanako
orojakitum
helduaren
lexikoan ez dira zenbait hitz edota esamolde azaltzen. «Akaso», «ez dakit», «seguruenik», «nire iritziz», «uste dut» eta
antzekoak ez ditu inoiz erabiltzen, urteak
joan ahala, helduarora iristean, bere garunak guzti horiek ulertu eta erabiltzeko
ahalmena galtzen duelako.
Laburbilduz esan daiteke, ustez, oro ja
kiten duela orojakitumak, beste espezie
edo arrazako edozein gizabanakok baino
gehiago. Edozein futbol entrenatzailek
baino gehiago, jakina, bere seme-alaben
irakasleek baino gehiago, bai horixe!
Baita bere herrian plan urbanistikoak
egiten dituen ingeniariak baino gehiago
ere, nola ez bada! Askotan, gainera, oro
jakitumaren jakinduria harago ere iristen da. Mundu mailako edozein arazori
heltzen dio, eta okasio duen guztietan
aldarrikatzen du arazoaren behin betiko
konponbidea baduela. Maila honetan,
Israel eta Palestinaren arteko gatazka,
Siriako egoera, krisi ekonomikoa edo aldaketa klimatikoa lirateke aldi gehienetan konpontzen dituen gatazkak. Jakituria horren guztiaren jabe sentitzeak bere
burua oso maila altuan jartzera darama
orojakituma. Sarritan, bere lanbidea eta
bizitza ez ditu ustezko goi-maila horren

pareko sentitzen, eta, ondorioz, frustrazioz betetzen da orojakituma.
Gizabanako hauek edozein ekosistema,
habitat eta gizabanakoen komunitatetan
aurkitu daitezke; lanean, guraso-bileretan, auzo-komunitateetan, gastronomiaelkarteetan, udaletxeetan eta, hortaz,
baita alderdi politikoetan zein parlamentuan bertan ere.
Seguruenik, guztiok badugu identifikatuta orojakitumen bat edo beste geure
inguruan. Beraz, ahal izanez gero, gizabanako hauengandik urrun egotea
komeniko litzaiguke, antzeko bihurtu
nahi ez badugu behintzat, neurri batean
kutsakorrak izan daitezke eta. «Somos lo
que nos rodea» dio Camilo Morak.
Adi egon behar dugu eta orojakitum gizabanakoak identifikatzen ikasi. Hasieran,
haien erabateko ziurtasunak eta hitzjarioak liluratu egin gaitzake, inbidiaz
begiratu ditzakegu, haien ustezko dohai
nak geureak izan daitezen desiratuz. Baina argi esan behar diogu orduan geure
buruari, ezinezkoa dela guztiaz asko
jakitea, mesfidati behar dugula izan egi
borobilak saltzen dizkigutenekin. Geure
buruari esan beharko genioke zalantzak
bide berriak irekitzen dituela gehienetan,
eta, bide berri horiek, akaso, ditugunak
baino hobeak gertatu daitezkeela.
Taxonomistak, –zientzialari guztiak oro
korrean– urteak eta urteak ikasten eta
ikertzen pasa arren, zalantzaz mintzatzen
dira oraindik existentziaz, bizitzaz, egoera
bakoitzaren atzean eragile askotarikoak
egon daitezkeela kontuan hartzen dutelako. Apaltasunez onartzen dute ez dutela
oraindik «guztiarentzat» azalpenik.
Camilo Morak dio gizakiarentzat espezie berriak aurkitzea beharrezkoa
dela, besteak beste, espezie berri horietan egon daitekeelako gizakiok dauzkagun hainbat arazoren konponbidea. Eta
agian, diot nik, espezie berri horietan
aurkitu dezakegulako geure espeziearen
akatsen oinarria.
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Hitz ñimiñoak:
hizkuntzaren igeltseroak

1

Itziar Laka

Irakurtzen jarraitu aurretik, esan itzazu
zazpi bat hitz ozenki.
Zein izan dira zazpi hitz horiek? Postura egingo nuke izenak, adjektiboak eta,
beharbada, aditz izenen bat esan dituzula. Honelako zerbait: etxea, liburua,
mahaia, gorria, jan, edan, ogia. Izan ere,
hitzetan pentsatzeko eskatzen digutenean gogora ekartzen ditugun hitzak
horrelakoak izan ohi dira, inork ez du
honelako zerrenda bat egiten: ez, hau,
nor, gabe, da, dut, nau. Baina hitz ñimiño
ahaztu hauek eraikitzen dute gure hiz
kuntza, gure gramatika. Gaurkoan, hitz
ñimiñoen kasu harrigarria ekarri nahi
dizuet gogora. Sekula ahantzi behar ez
ditugun hitz ñimiño guztiz funtsezkoak.
[1. irudia].

1. Artikulu honen bertsio bat Zientzia Kaiera blogean
agertu zen 2014ko urrian.
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Hasi gaitezen jolas txiki batekin: hemen
duzun ingelesezko testua ahalik azkarren
irakurri, eta esan ezazu zenbat ‘f ’ letra
dauden:
Finished files are the results of years of
scientific study combined with the ex
perience of years
Zenbat daude? (Eman ezazu erantzuna
tranparik egin gabe, hau da, goiko hitzak
berriz irakurri gabe). Ingelesdun gehienek ez dute hiru ‘f ’ baino gehiago ikusten. Batzuek lau ikusten dituzte, baina
oso gutxik antzematen dituzte testu horretan ageri diren sei ‘f ’ letrak. Zergatik?
Ez dutelako hiru aldiz errepikatzen den

of hitz ñimiñoaren ‘f ’ letra ikusten, hara.
Zuen ingeles maila altua bada, litekeena
da zuek ere hiruzpalau ‘f ’ baino ikusi ez
izana, baina ingeles gutxi badakizue, litekeena da diren seiak ikustea, zuentzat
hitz guztiak maila berean daudelako, denak arrotz, handi zein txiki. Ikus ezazu
orain hitz-diagrama eder hau [1. irudia].
Hitz dentsitate-diagrama horrek Wikipedia osoan agertzen diren ingelesezko
hitzen maiztasunak ageri dizkigu, diagraman hitzak duen tamaina bere maiztasunaren araberakoa da. Baina diagrama
horrek ez du egia osoa islatzen. Izan ere,
hemen mintzagai darabiltzagun hitz ñimiñoak nahita baztertuta egin da. Ikus
dezagun zer itxura duen hitz dentsitatediagrama berberak, Wikipedian agertzen
diren ingelesezko hitz guztiak sartzen
ditugunean, hitz handiak eta hitz ñimiñoak, denak elkarrekin [2. irudia].

[2. irudia].
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zientzia
baina euskaraz atzizki bezala itsatsita
ageri dena (ren), gaztelaniaz banaturik
ageri da (de). Hitz ñimiñoak hain dira
ñimiño, batzuetan hitz potoloari itsatsita
ezkutatu egiten dira. Hitz ñimiñoak laburrak izan ohi dira, azenturik gabeak,
inoiz isilak izatera hel daitezke (baina
hori beste egun batean kontatuko dugu).
Hizkuntza-patologia ezagun bat bada,
agramatismo izenekoa. Gaixotasunaren
izenak berak dioenez, gramatikarik gabe
gelditzen gara afasia mota honek jotzen
bagaitu. Agramatismoa pairatzen duen
pertsona batek ezin ditu hitz ñimiñoak
ikusi, antzeman, erabili. Hitz ñimiñoei
itsu da, hitz potoloak baino ez ditu sumatzen, eta hitz potoloak bakarrik erabilita, kontuak asko aldatzen dira. Har
itzazu irudi bi horiek [3. irudia].
Eta orain irakur itzazu perpaus hauek:
(2) a. txakurrak katua ikusten du
b. katua txakurrak ikusten du
c. katuak txakurra ikusten du
d. txakurra katuak ikusten du
[3. irudia].

Guztiz bestelakoa da irudia, behin hitz ñimiño ahaztuak kontuan hartuta. Horra,
hor dituzu ingelesez maizen erabiltzen
diren hitzak. Haien artean ez dago izen
bat, ez adjektibo bat, ez eta aditz izen bat
ere. Baina eskumatara, gorago aipatu dugun of ñimiñoa ageri da, erraldoi eginik
bere maiztasunaren poderioz. Ingelesaren
datuekin erakutsi dudan hau hizkuntza
guztietan gertatzen da. Gizakion hizkun
tzaren ezaugarri bat da hori, ez hizkuntza
jakin batzuena soilik.
Izan ere, gizaki guztiok ikasten dugu
hitz ñimiñoak erabiltzen, baina ez dago
gizakia ez den organismo bat ere hitz
ñimiñoak antzemateko gai denik. Gizakiok jaio orduko hasten gara hitz
ñimiñoak bilatzen, erabiltzen, ulertzen.
Animalia batzuek ikas dezakete (egoera
oso berezietan, baina ikas dezakete) gure
hizkuntzak dituen hitz potolo gutxi batzuk bada ere bereizten, haien esanahia
nolabait antzematen. Literatura zientifikoan erakusten denez, txinpantzeak gai
dira, gizakien artean hazi baldin badira
eta egunero trebatzen badituzte, hitz po-
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tolo batzuk bereizteko. Adibidez, artzain
txakurrek hitz mordoak bereizten dituzte, ehunka hitz izan ere, baina den-denak
hitz potoloak. Loroen artean ere badakigu, sikiera batek, Alex izena zuen loro
ezagunak, bazekiela hainbat hitz (potolo) bereizten. Baina animalia horietarik
denetatik batek ere ez du sekula ikasi da
bezalako hitzik erabiltzen, izan ere gure
ume txiki batek urtea bete baino lehen
ikasi ohi duen hitza, gure hizkuntzan
maizen erabiltzen ditugunetako bat.
Hitz ñimiñoek sortzen dute gramatika,
hizkuntzaren egitura. Hitz ñimiñoak
hain dira ñimiño, batzuetan hitz potoloei itsatsita idazten ditugu, orrian beren
leku propioa izateko adina mailarik ez
balute legez. Horregatik, hizkuntza batean hitz bezala banatuta idazten dena,
ondokoan lotuta ager daiteke:
(1) a. Klararen katua O’Malley da
b. El gato de Klara es O’Malley

Adibide horietan, euskarazko perpausak
lau hitz ortografiko ditu, gaztelaniaz
koak sei. Klara izena bietan ageri da,

Zein irudi dagokio perpaus bakoitzak
adierazten duen egoerari? Ez da ariketa
zaila, ezta? Ezkerreko irudiarekin doaz
(2a, b) perpausak, eta (2c, d) perpausak, ordea, eskumakoarekin doaz. Denak
gatoz bat, euskalduna bazara ez da ariketa zaila.
Baina agramatismoa pairatzen duen euskaldun batek ez ditu kontuak hain erraz
ikusten.
Galdera bera egiten badiogu, zailtasun
handiz erantzungo du, eta ziurrenik,
emango digun erantzuna hau izango da
(nahiz bestelakoak ere eman ditzakeen,
eta ez hitzetan, hitz egitea asko kostatuko
baitzaio, erantzuna hatzamarrarekin eman
diezaguke, adibidez): ezkerreko irudiarekin doaz (2a, d), eskuinekoarekin (2b, c).
Agramatismoa jota dagoenak ez daki
zein den perpausen arteko aldea. Ez ditu
hitz ñimiñoak ikusten (k, ten, du), eta
ezin ditu hitz ñimiñoak erabili nork nor
ikusten duen jakin ahal izateko. Afasia
mota hori izan duten gaixoen hizkerak
oso itxura bitxia du, euskara arraro batena, eta gehien bat hitz ñimiñoak izaten dira irabiatuta ekoizten dituztenak.
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OV/OV hizkuntzen banaketa

OV
VO
[4. irudia].

Horren adibide, hona hemen euskaldun
agramatiko batzuek esandako perpausak:
(3) a. zelan nengoezen?
[nengoen]
b. erraminta trankila geun
[genuen]
c. medikuak denak neuden han [zeuden]
d. nire amak esaten naun
[zidan]

Adibide horietan guztietan, aditz laguntzaileak oso bereziak dira; ezagutzen
ez dugun euskalki bateko laguntzaileak dirudite, baina ez dago horrelako
laguntzailerik gure arteko euskaretan.
Zehatzago esanda, gaixo horien jatorriz
ko euskaretan ez dago horrelakorik. Eskuinean, kako artean, euskara batuaz
perpausari dagokion laguntzailea ipini
dut, adierazi nahi zena uler dezazuen.
Hitz ñimiñoek eusten diote hizkuntzaren egiturari, eta horiek egon ezean, ez
dago egiturarik. Giza hizkuntzak badu
diseinu orokor bat, hitz ñimiñoak hitz
potoloekin tartekatzekoa. Ikusi adibidez
ondoko esapide bi hauek:
(4) a. [he[visto[la[casa[de [el [chico] ]]]]]]
b.[[[[[mutil] a] ren] etxe] a] ikusi] dut]
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Bai gaztelaniaz zein euskaraz, berdez pintatu ditugun hitz ñimiñoak (Ñ) beltzez
doazen hitz potoloekin (P) tartekatzen
dira. Hizkuntza batzuetan, hala nola gaztelaniaz, osagai (edo sintagma) bakoitzeko Ñ+P segidak sortzen dira [el+chico],
eta, beste batzuetan, hala nola euskaraz, P+Ñ segidak [mutil+a]. Lehenengo
aukera egiten duten hizkuntzei VO deritze hizkuntzalariek, eta bigarrena egiten
dutenei OV. Beraz, gaztelania, frantsesa, ingelesa, katalanera VO hizkuntzak
dira, baina euskara, japoniera, ketxuera
eta turkiera OV hizkuntzak. Ezagutzen
ditugun munduko hizkuntzetan, gutxi
gorabehera erdiak lehenengo aukera egiten du (VO) eta beste erdiak bigarrena
(OV), mapa honetan ikus daitekeenez
[4. irudia].
Hitz ñimiñoek zarata gutxi egiten dute,
inoiz hitz potoloei itsatsita datoz, ezkutuan legez. Baina hitz ñimiñoei esker
dugu hizkuntza, eurak dira hizkuntzaren
igeltseroak.
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Interesdunak ematen dituen datuak prozeduran edo ekintzan aurreikusten diren helburuetarako baino ez dira erabiliko, hau da, Administrazioa Euskaraz aldizkaria bidaltzeko eta horren harpidetzak kudeatzeko.
Datu horiek, inolaz ere, ez zaizkie emango beste batzuei, interesdunak horretarako baimenik eman ez badu. 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duena betez, datuak eman dituenak eskubidea du datuak noiznahi
ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko. Horretarako, eskutitz bat bidali beharko zaio IVAPeko zuzendariari honako helbide honetara: Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
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zure etxean doan jaso nahi baduzu,
idatzi helbide honetara:

