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Olatz Zugasti,

harpa jotzailea eta abeslaria:

«Hunkitu edo amorratu
nauen zerbaiti buruz
kantatzen dut»

Argazkia: Gaizka Iroz

pertsonaia

Nerea Pikabea
Kazetaria

G

aua eta
eroaren arteko
elkarrizketan
ezagutu
genuen bere
ahots gozo eta misteriotsua.
Bere hatzak harparen
soketan irristatuko balira
bezala ikusi izan dugu sarri
Benito Lertxundiren taldean.
Doinuak sortu eta olerkiak
idaztea izan du zaletasun
49 urteko hernaniarrak.
Benitoren bidelaguna musikan
eta bizitzan. Bakarkako bideari
heltzeko prest, bosgarren
diskoa prestatzeko lanetan
murgilduta hartu gaitu Orion.

Gure inguruan harpa ez da tresna oso
ezaguna izan. Nondik etorri zaizu harparekiko lotura hori?
Gaztetxoa nintzela musika zelta gurean
zabaltzen hasia zen. Alan Stivell kantari bretainiarraren disko bat eman zidan
Benitok. Horrek erabat liluratu ninduen, eta orduan pentsatu nuen harpa
jotzen ikasi beharra neukala. Baionako
kontserbatorioan hasi nituen ikasketak
16 urterekin. Harpa klasikoa ikasi nuen
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han, baina neure kabuz musika herrikoia
lantzen hasi nintzen.
Bakarka aritzeko nahia izan duzu edo
betidanik garbi izan duzu Benitorekin
taldean arituko zinela?
Benitorekin aritu banaiz ere, beti joan
naiz neure bidea egiten. Hala ere, Benitoren taldean eta musikan zer ekarria banuela pentsatu izan dut; bere proiektua
sendotzen jarri dut indar gehiena. Baina
orain berriro heldu nahi diot neureari;
gogotsu nago. Disko berri bat presta
tzen ari naiz, eta aurten kaleratzea da
helburua.
Nola sortzen dituzu kantuak?
Hori ez da behin ere jakiten. Kantu
bakoitzak bere bidea egiten du. Batzuetan, musika ideia bat etortzen zait eta
ideia horri tiraka hasten natzaio, doinua
osatu arte. Beste batzuetan, aldiz, hunkitu edo amorratu nauen zerbaiti buruz
idazten dut. Letra bat sortu eta doinu bat
egiten dut. Beste batzuen hitzak ere erabili izan ditut.
Zer du berezia harpak? Zerk egiten du
erakargarri?
Batzuek diote tresna aingerutarra dela.
Nire lagun musikari batek, berriz, esaten
dit deabruen instrumentua dela harpa.
Badu zerbait ez oso definitua, giro bat
sortzen duena, eta hori erakargarria egiten zait. Uste dut tresnaren beraren estetikak ere izango duela zeresana.
Euskadi Irratian Kantaita saioaren bitartez munduan egiten den beste era ba-

teko musika erakutsi duzu. Non lortzen
zenuen musika hori?
90eko hamarkadan, asko zabaldu ziren
gure artean munduko musikak. Madrilgo eta Bartzelonako hainbat diskoetxe
independientetatik ekartzen genuen musika hori. Gehienbat musika zelta zen,
baina baita Mediterraneokoa, arabiar
mundukoa edota Afrikakoa ere.
Teknologia berriek ezagun egin dute
musikarion lana, baina diskoen salmenta asko jaitsi da.
Inoiz baino gehiago entzuten da eta munduko edozein tokitatik idazten dizute
esateko zure musika entzun dutela. Baina disko salmentak ez dira igo. Badirudi
zailtasunak daudela Interneteko deskargak arautzeko. Guk kontzertuetan jarri
nahiko genituzke indarrak. Zuzenean
gertatzen dena ezin baita errepikatu.
Zer nolako kantuak izango ditu disko
berriak?
Kantuak bere artean nahiko desberdinak dira giro aldetik. Gure herriarekiko
kezka izango da gai nagusia, gure herriak
zer bilakaera daraman eta nola gauden;
batez ere nola bizi garen erabat barneratuta ditugun Espainiako eta Frantziako
egituretan, geure buruari ezer galdetu
gabe. Orain dela hainbat urte ez zen horrelakorik gertatzen.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87

pasadizoak

Urtezahar Urteberri
Kaxildo Alkorta
Laguna

Urtezahar Urteberri,
Martzelino galtza berri;
Urteberri Urtezahar,
Martzelino galtza zahar.

G

abonak. Azkar pasatzen dela
urtea! Arrandegian etxeko
andre bati baino gehiagori
entzun dizkiot kexak berek
nahita hartutako buruhausteek urdurituta edo itxurak egiten. Gabon gaueko afariak eta Eguberriko bazkariak zenbat lan
eragiten duten, zenbat eta nolako alferrikako bezain ezinbesteko edo ezinbesteko bezain alferrikako janari erosteko
asmotan diren, zenbat diru gastatu behar
den, zenbat denbora eman behar izaten
den zertan?, bapo jatea nahikoa ez eta,
bete-bete eginda dauden mahaikideak
jaki-edari garestiz puzteko, eta tripafestan sobratutakoak hurrengo egunetan
jan behar izateko. Eta astebetera Gabon
zahar eta Urteberri!
Baina iazko kontuak ere berak ziren, aurreko urtekoak ere bai, eta aurrekoak eta
aurrekoak. Eskarmenturik ez, ikasi ezin.
Krisiak makurrarazita, familia askotako
etxekoandreen buruhausteak erabat bestelakoak dira. Eta haiek ere Gabon gaua
eta Eguberri egunaren ondoren, astebetera, han dituzte Gabon zaharra eta Urteberri eguna. Ailegatu ezin, eta ailegatu egin behar nola-hala zer edo zertara
behintzat.
Jai hauek aspaldi-aspalditik ospatu dira
gurean, eta bihotz-bihotzeko ospakizun
xaloz, samurrez. Jesus haurra, Ama Birjiña, San Jose, artzainak, aingeruak, astoa,
idia, erregeak, Herodes gizon gaiztoa, berri ona, pakea... Olentzerok erregalurik
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87

sekula ekarri ez zion haurretakoa naiz ni, erregeek bai. Ez genuen Olentzeroren erregalurik ez behar ez espero; berandu hasi zen opariak banatzen. Zergatik? Ez zitzaion
burutik sekula pasa-edo... Hala ere, Gabonetako gure orduko poza sentitzen badute
gaur eguneko umeek, Olentzeroren eta moda berrizale batzuek andregai jarri nahi
dioten Mari Domingiren opariekin, –umeek diot– zoriontsu izateko moduan dira
egun batzuetan behintzat.
2014ko sasoi hau baino aldi hobeetan, baita krisiari, mamu zahar-zahar horri, beste
hitz batekin deitzen zitzaion aldietan ere –mixeria, esaterako–, baziren Gabonetan
kantatzeko abestiak. Nahiz eta arrandegian edo harategian inori ez diodan entzun
etxean gabon kantarik kantatzen duten, badira ba, kantak; ugari eta mota askotakoak
gainera, eta ez eliza usainekoak bakarrik, baizik eta gure hemengo gizarte honen usain
guztietakoak. Gizartearenak, haurrek, gazteek, adindunek, emakumeek, gizonek, aberatsek, txiroek, axolagabeek, horiek guztiek eta bestelako askok osatutako gizartearenak. Hara batzuk:
Mesias sarritan agindu zana, aingeru artian dator gugana,
gloria zeruan, pakia emen, kantari aingeruak dagoz Belemen.
Hori koroak. Eta operako solistaren jarraipena:
Belemgo portalian, negu gogorrian, jaio da gure Jesus, estalpe batian;
estalki barik dago abere artian guztiz altsua dana zeru ta lurrian.
Antxen dago, gure Jesus, antxen dago, bai.
Aurtxo txikia askan dago, amak esautso lo egiteko,
baiña aurtxoak, begiekin, esaten deutso «ama, ezin».
Aurten bixigu gutxi arrantzalientzako,
bost xentimokotxo bat bada guretzako?
Nagusiak esan du partilla egiteko,
sobratzen dan guztia guri emateko.
Ez zen afari oparorik izango

–Joxe ekarri zazu, sortatxo bat egur,
aurra otzak dagota, berotu dezagun.
–Ez da ez otzak ilko, Birjiña Maria,
or dauzka aldamenean, astoa ta idia.
Haurrei azaltzekoa

Iru errege datoz, kale Nagusitik,
tripa ardoz beteta, ezin egon zutik,
Kaxparrek eltzen dio Meltxorri besotik,
ez muturrez aurrera eroritzeagatik.
Autoritateei errespetua

Dringilindron, gaur Gabon,
sabela betea daukat eta
besteak or konpon.
Elkartasunaren eredu

Gehiago ezin ekarri ba hona. Baina denetarikoak. Badut zerbait «Horra, horra gure
Olentzero»-n aspaldi honetan esaten den hitz baten kontra. Olentzero buruhandia entendimenduz «jantzia» kantatzen da. Txikitan entendimendu txikia kantatzen genuen.
Izan daiteke bai bart arratsian bost arruako zagia edan omen duen eta urde tripaundia
den hori entendimenduz jantzia. Baina ez dakit ba.
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elkarrizketa

Idoia Estornes Zubizarreta:
«Euskaldunok badugu
erromantikoaren eromen
ukitu hori»
Miel A. Elustondo
Idazlea eta argazkilaria

G

aztelaniazko Euskadi
Literatura Saria
irabazi izanak
ekarri gaitu Idoia
Estornes Zubizarreta
historialariarenera. Orain baino lehen
ere sari handia jasoa da Estornes
Zubizarreta, 2006an Euskaldun
Unibertsala saria jasotzen ikusi
baikenuen. «Ni izan nintzen saria
jasotzen, baina ordukoan sariduna ez
nintzen ni izan, Auñamendi proiektua
besterik». Oraingoan, horratik,
bera da literatura saria irabazi duen
Cómo pudo pasarnos esto.
Crónica de una chica de los 60
lan autobiografikoaren egilea.
Bertan, besteak beste, Auñamendi
Entziklopediaren bukaera ere
kontatzen du, eta hari mutur horrixe
heldurik lotu gatzaizkio solasari.
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Euskaldun Unibertsala saria gorabehera, zure liburu hau irakurri eta bukaera
tristea Auñamendi Entziklopediak…
Bukaera guztiak dira triste, baina Auñamendin gu ez genbiltzan oraingo olatuaren gainean. Gu harpidedunen bitartez
ari ginen lanean, harpidedun ezinago
leialak, bide batez esanik. Bestalde, ez
ginen diru-laguntzen salerosketan aritu.
Oso noiztenka besterik ez genuen horretara jo, gurea entziklopedia lana baitzen,
ez diru-laguntzak nondik eskuratu bila
ibiltzea. Horretan eman izan bagenu
denbora, nork idatzi behar zituen entziklopediak behar zituen artikuluak?
Guk ez genuen horretarako joerarik, ez
indarrik, ez gogorik; behin ere ez dugu
izan… 80ko hamarkadaren hasieran, petrolioaren krisia izan zelarik, proiektua
peko errekan uzteko zorian izan ginen.
Paperik ere ez genuen, eta oso garai latza izan zen argitaletxeentzat. [Ramon]
Labaienek eskua luzatu zigun, baina
gauza puntuala izan zen. Lana informatizatu nahi izan genuenean, berdin,
Gipuzkoako Diputazioaren laguntza
izan genuen. Baina, gainerakoan, urtean
urteko laguntzarik ez genuen inoiz jaso.
Badiotsut, zazpi lagun ginen lanean, eta
ez genuen diru-laguntzetan jarduteko
adorerik. Gurea idaztea zen. Azkenean,
Entziklopedia bukatu, eta Auñamendi
itxi behar izan genuen arte.

80ko hamarkada aipatu duzu…
80kora nahiz 90ekora jo nezakeen. ETAren mehatxua gizarte honen gainean zegoen garai hartan. Trantsizioa hautsi, eta
nortara edo hartara botereaz jabetzeko
borroka zen: saihets batean, armada; bestean, ETA. Biak ere Europan ohiko zen
sistema demokratiko bat nola hondoratuko zebiltzan. Piztia nola bezatu ari
ginela –Ajuria Eneako Ituna eta beste–,
askok «jan ezazu eta isil zaitez» egin zuen,
diru-laguntzak eskuratzeko guztizko intentzioan. Nahi beste jardun dut horretaz
liburuan, izen-deitura eta guzti. Eta inor
ez zait atzetik etorri nire egia ukatzera.
Uste dut datuak direla, historiara igaroko
direla, eta orain baino askoz modu sakonagoan ikertuko direla, artxiboetara joz
eta beste. Ez daukat dudetako matazarik.
Datuak, diozu, eta behin eta berriz
eta askotan ageri dira zure liburuaren
orrialdeetan apaiztegietako jendea,
Arantzazutik kalera egindakoak…
Jakin taldea, bai. Abildade horixe izan
zuten, alegia, sortu zen hutsunea bete
tzeko gaitasuna. Euskara sustatzeko garaia zela uste genuen, ikastolak behar bezala ofizialtzeko sasoia, testu didaktikoak
egiteko aldia… eta haiek toki guztiak
akaparatu zituzten. Haiek eta haien laguntzaile etnokulturalek. Ez dakit auzotik! Galdetu batean, galdetu bestean,
horixe esango dizute.
Herri honen historiaren lekuko zaitugu,
eta zeure begiz ikusia kontatzen duzu
Cómo pudo pasarnos esto liburuan…
Herri hau zer izan zen, bada, 50eko eta
60ko hamarkadetan? Masa handi bat, bi
muturren artean. Muturraren alde batean, frankista irredentoak, atzera-martxarik egiteko asmorik batere ez zutenak;
gutxi ziren, baina baziren. Beste aldean,
nazionalistak, ezkertiarrak eta Alderdi
Komunista geunden. Eta erdian, masa
soziologiko bat zegoen, kasu askotan
apolitiko-frankista.
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Apolitiko-frankista…
Bai, ez ziolako frankismoari kontra egiten. Haietako batzuk frankista ziren,
baina ez zuten frankismoaren ikustekorik nahi; are gehiago, jendeari lagundu
ere egin zioten. Denok ezagutzen ditugu gisako kasuak. Nik, behinik behin,
ezagutzen ditut. Gainerakoan, masari
ezin lekioke eskatu heroi izatea. 40ko
hamarkadan, 50ekoan, hortxe!, eutsi! Ez
zegoen besterik. Eta hortxe egosten da
trantsizio garaian helduko dena: masa
horrek bere gurasoen edo familiaren
oroitzapen historikoak berreskuratu zituen! Ez diot oroitzapen horiek gezurra
direnik, baina bai masa hori, hein handi
batean, publizitateak mugiarazi duela.
Eta, jakina, nondik zetorren publizitatea
telebista bakarra zegoen mundu hartan?
UCDren eskuetan zegoen delako telebista hori, eta zer egin zuen alderdi horrek?
Nagusitasunez irabazi, eta Alderdi Sozialistari txoko txiki bat egin. Internazionalek beren jarraitzaileei lagundu zieten,
kristau demokraziari eta sozialistei batik
bat, eta horiexek irabazi zituzten garai
hartako hauteskundeak. Eta, horiek,
hain zuzen, gehiengo isil hura ordezka
tzen dute, gehiengo isil eroso hura, etsiak
jotakoa… Oraintxe hasi dira historialariak garai hori aztertzen…
EAEn Euzko Alderdi Jeltzaleak irabazi zituen hauteskundeak, eta berak irabazi ditu
handik honakoak, guztiz gehienetan…
Herrialdeak, izan Espainia, izan Vasconia edo Euskadi –dena delako izena
ematen zaiolarik, baina Nafarroa barne
delarik; ni horretan ez nago dilindan–,
ez du saltsarik nahi. Herrialdeak gatzaturik zuen odola, eta horixe da, esaterako,
orduko gazteok geure senetik ateratzen
gintuen gauza: «Zergatik dute, ordea,
halako beldurra!». Berez, denok genbiltzan hezurrak ikara, baina ez genuen
esaten. 1977ko hauteskundeetako botoa,
izan, boto segurua da. UCD, PNV eta
sozialistak egon dira agintean.
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Salvador Allende
«Guztiz jaun prestua izan zen, ezkerrekoa, printzipioduna,
ohorearen sen handia zuena. Galduta dago gaur egun ohorearen
sena, baina Allendek sen handia zuen, eta azken orduraino eutsi
zion horri. Txantxazalea zen oso, eta epitafioan ere zera jarriko
ziotela zioen: “Hemen datza Txileko hurrengo lehendakaria”.
Oso gizon dibertigarria zen. Hautagai petoa zen. Txikitandik
ikusten nuen hormetan: “Bozka Allende!”. Baina Allendek beti
galtzen! Eta irabazi zuenerako, ni Txiletik kanpora nengoen,
hemen!».

Esan dizut, EAEn jeltzaleak izan dira
agintean beti edo gehienean…
Jendeak egonkortasunari eman zion botoa, neurri batean. Neurri batean, administratzaile onari; bikaina ez bada ere,
administratzaile ona da alderdi jeltzalea.
Era berean, kontzientzia zuritzailea ere
bada, 77an PNVkoa zen guztia ez bai
tzen PNVkoa 74an. Dudetako matazarik ez horretan! Hortaz, alderdi jeltzaleak
erratzaren lana egin zuen, eta bi uren artean zegoen masa soziologiko hura bildu
zuen. Eta, masa horren barruan, abertzale ez zen jende asko bildu zuen. Alderdi
jeltzalearen garaipena da hori! Ez da zuzena, baina horrela da.
«Ez da zuzena»…
Ez. Hainbeste urte! Hargatik poztu
nintzen Patxi Lopez izendatu zutenean
lehendakari, nahiz eta bizian behin ere
ez dudan sozialista botorik eman. Positi-
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boa iruditu zitzaidan aldaketa. Uste dut
gobernuak ez lukeela hiru legealdi baino gehiago iraun behar. Bestela, egoera
horrek, giza naturarengatik beragatik,
konpartimendu estankoak sorrarazten
ditu, ustelkeria kasuak, adiskidekeria,
nepotismoa… Azken finean, familia
osoa sartzea sisteman.
Zuen garaian mila eta bat ziren alderdi
politikoak…
Huraxe izan zen okerrik handiena, Alderdi Komunistaren ezkerreko jendea
nor bere saihetsetik ibiltzea. Nafarroan,
esaterako, erabakigarria izan zen. UNAI
osatu zen eta halaxe joan zen ezkerra
lehenengo hauteskundeetara, baina, hurrena, batean erregionalistak, bestean sozialistak, betikotu egin ziren bi poloak!
Eta sistemara sartuz gero, zaila da inor
kanporatzea, botoemaile jendea ere ohitu egiten baita: «Bi hauen artean erabaki
behar duzu!». Eta, orduan, etxean gera
tzen da, edo bi haien artean erabakitzen
du. Ikusiko dugu zer gertatzen den Podemosekin…
1977koa aukera galdua izan zela diozu
liburuan…

Aukera galdua galtzaileontzat, ez irabaz
leentzat! Kar, kar… Gernikako Estatutuaren klausula hori, adibidez –Nafarroak Euskadirekin bat egiteari buruz
ari den testua–, bikaina da, paregabea.
Baina zer gertatzen da? Bada, Nafarroako
eskuin erregionalistak bere nazionalismo
espainola egin zuela aldarri, eta nork
erraztu zion lana? ETAk! Kontua ez zen
«Euskaldunak datoz!» esatea, okerragoa
baizik: «ETAkoak datoz!». Ezin hobeto
baliatu zuten hori!
ETA eta euskara hiztuna parekatu zituztela diozu zuk liburuan…
Bai, eta Eusko Jaurlaritzak 80ko hamarkadan abiarazitako zenbait hizkun
tza politika ere primeran baliatu zuten:
«Begira zer gertatzen zaion euskaraz ez
dakienari! Hori nahi ote duzue Nafarroan?». Mamuak haizatu zituzten, eta
hauteskundeak irabazteko erabili dituzte. Oraintxe da Nafarroaren garaia, ETArik gabekoa. Ea zein argudio asmatzen
dituzten orain!
«Gutako asko hasieran nahastu ginen,
ETAri babesa adierazita» irakurri dut
esan zenuela elkarrizketa batean (Berria, 2013-08-19, Nekane Zinkunegi
Barandiaran)…
Hasieran, tiraniaren eta beraren agenteen
kontra atentatuak egiten hasi zenean, oso
ondo iruditu zitzaigun. Denoi iruditu
zitzaigun ondo, frankismoaren kontra
geunden guztioi, alegia. Baina ez Euskadin bakarrik, baita Espainian ere. Nork
hots egin izan du «ETA, akatu!» herri
honetan? Asturiasko meatzariek 70eko
hamarkadan! Carrero Blancorena arte,
frankismoaren kontrako ia guztiok ontzat
eman genuen ETAk egiten zuena. Inork
ez zion bere buruari galderarik egiten
Carrerorekin batera bizkartzainak eta autoaren gidaria hil zituztenean; eta nik ere
ez. Gero, Rolando kafetegian [Madril,
Posta kaleko atentatua, 1974ko irailak
13] lehergailua jarri zuenean, garbi ikusi
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nuen hango biktima askok eta askok ez
zuelako saltsan ikustekorik. Pentsamendu perbertsoa da, badakit: saltsan sartuta daudenak hiltzea, ontzat eman behar
genuen? Horixe da Camusek planteatzen
duena Les justes liburuan, terrorismoaz ari
denean. Orduantxe hasi nintzen terrenoa
galtzen: «Batzuk bai eta besteak ez?».
Horretaraz gero, pentsamendu perber
tsoa, baita ETAk Meliton Manzanas hil
zuenean ere…
Horixe, bada! Ados nago Javier Elzorekin, baina biktima zibilak daude, horixe da diferentzia, hori terrorismo hutsa
da. Hor dago koxka! Jugoslavian, Alemanian, Frantzian edo Italian zilegi eta
haizu izan zena –hau da, armak eskuan
hartu eta erasotzailearen kontra ekitea–,
zer dela-eta ez zuen gauza zuzena izan
behar hemen? Guri bi gauzak egin ziguten huts: batetik, neurriaren senak.
Tirania otzandu baten garaian geundela
pentsatu orde, 40ko hamarkadako Europan geundela pentsatzea. Baina 60ko
nahiz 70eko hamarkadan geunden! Hogei urte baino gehiago ziren Gerra zibiletik! Liberazio leihatilak ireki behar ziren,
Francori gutxi geratzen zitzaion…
Kubara, Aljeriara, Vietnamera begira jarri zineten, ordea.
Haraxe begira jarri ginen asko, Alderdi
Komunista eta ELA izan ezik! Gazteak
ginen, batetik, eta deskolonizazio prozesuan murgilduta bizi ginen. Lehen
Mundu Gerrarekin hasi zen prozesu
hori, baina, batik bat, geraezina izan zen
Bigarren Mundu Gerraz gero, aliatuek
irabazi zutenean, India independizatu
zenean, Afrika mugitzen hasi zenean,
askapen gerrak hasi zirenean, Che-ren
moduko irudi erromantiko batek denok
atzetik eraman gintuenean… Bigarren
erromantizismoa izan zen! XIX. mendeko Erromantizismoa eta gero, gure garaia
ere erromantikoa izan zen, eta hogei urte
genituen!
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87
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Idatzi
«Bai, nik idatzi dut nire partea,
nire oroitzapenak, eta Mariasun
Landa eta Maite Pagazaurtundua
ere hurbildu dira, nahiz eta
saihetsetik; ea aurrera segitzen
duten! Marisol Bastidak ere
idatzi du berea [Memoriak.
Mikel Laboaren biografia bat],
eta Arantxa Urretabizkaiak Zuribeltzeko argazkiak publikatu
berri du, baina gustura hartuko
nuke berak gure garai horretaz
gehiago idaztea. Bestalde,
Bego Muruaga, Rosa Olivares,
Marian Zarraonandia, Mari Puri
Herrero, Milagros Rubio, O’Shea
ahizpak, Maite Gonzalez Esnal
edo Milagros García Cresporen
zain nago. Era berean, hartuko
nuke beste batzuek ere idaztea:
Ibon Sarasola, Iñaki Mujika Arregi,
Santiago Aizarna, Patxi Iturrioz,
Pello Salaburu; honek liburuak
idatzi ditu, baina ez, xuxen,
gure garaiaz. 60ko eta 70eko
hamarkadetan kulturan nahiz
politikan borrokan jardun zuen
jendea da, apaiztegietakoak etorri
baino lehenagokoak. Zer kontatu
handia dute, eta ziur naiz egunen
batean kontatuko dutela».
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Bi gauzek egin zizuetela huts esan
duzu arestian. Batetik, neurriaren
senak…
… Eta, bestetik, Alderdi Komunistak esaten ziguna: «Adi indar erlazioari! Ezingo dugu!». Ordurako,
Alderdi Komunista greba orokor
baketsua ari zen aldarri egiten. Garai
bertsuan ELAn sartu nintzen ni, eta
sindikatuak gauza bera esaten zuen:
«Adi! Diktaduraren kontra borroka
armaturik ez. Ahaztu Che! Eraiki
dezagun demokrazia bat, gainerako
lekuetakoa bezalakoa!». Horixe zioen
hemengo ELAk, eta horixe Alderdi Komunistak ere. Eta gazte askok
onartu egin genuen, baina gogoz
kontra! Eta 1975eko fusilatzeak
etorri zirenean, greba baketsuaren
kontuak pekoz gora bota, eta olatu
erromantikoaren gainera igo ginen.
Dudetako matazarik ez.
Liburuaren hasieran Txile da kontagai, han jaio baitzinen zu, 1940
urte hondarrean, gurasoak haraxe
emigraturik…
Gringoen alaba nintzen Txilen, eta
«txiletarra», aldiz, Euskal Herrian.
Banekien egoerak beharturik jaio
nintzela Txilen, hemen gerra latza
izan zela, salbuespenezko zirkunstantziak izan zirela, eta Madagaskarren
jaioa izan nintekeela, garai hartan
Txilerako eta Madagaskarrerako besterik ez baitzuten bisaturik ematen
Frantzian. Horrek, nahitaez, piztia
arraroa sentiarazten zaitu. Hona etorri, eta «txiletarra» nintzen!
Zer gertatuko ote zitzaizuen gurasoek Euskal Herrira itzultzea erabaki beharrean, han gelditu izan
bazinete?
Bada, txiletarrak izango ginela, eta
pozik! Iñaki eguna ospatzera joango ginen euskal etxera, beste asko
bezala… Bada hor liburu bat emi-

granteen seme-alabei buruzkoa, Deustuko Unibertsitateko irakasle Jose Angel
Ascuncek egina… Oso interesgarria.
Errotze-deserrotze bizipenak guztiz
dira ezberdinak, baina, beti, emigrantea hartu duen herrialdearen egoeraren
araberakoak dira bizipenok. Herrialdea
ondo ari bazen, errotuta zeudela zioten
denek. Herrialdea gaizki ari bazen, Euskal Herrira nahi zuten denek, nahiz eta
hemen jaioak izan ez, nahiz eta hemen
jaiotakoen oinordeak izan! Ubi bene ibi
patria, ezta? Jakina, zenbait herrialdetan
oso inportantea da euskaldunen semealaba izatea, indioak ez bezalakoa egiten
zaituelako horrek, gutxiagotzat jotzen
duzun jendea ez bezalakoa egiten zaituelako; beharbada ez duzu horrela esango,
baina zeure baitan horixe pentsatzen
duzu. Argentinan euskalduna bada nor,
baita Txilen ere. Herrialdearen arabera!
Txiletik itzuli zineten 1958an, hemen
diktadura zenean. Han geratu izan bazinete, Pinocheten diktadurak harrapatuko zintuzketen…
Baliteke. Eta batek jakin zein jarrera hartuko genukeen! Euskal etxean jende asko
zen Pinocheten alde! Ezin jakin, gerta
tzen zaizun arte, ezin behin ere jakin!
Alferrik dituzu printzipioak zure ingurua eta ingurukoak mehatxupean jartzen
dituztenean. Orduantxe dator azalera
barruan daukaguna, eta batek daki zer
daukagun barruan!
Zure barruan, besteak beste, emakume
feminista daukagu…
Etxean bi rol ikusten nituen, eta, aukeran, nahiago nuen aitarena. Nire kasuan,
idazle izan edo etxekoandre, ez nuen dudarik! Etxean bertan, bestalde, ikusten
nuen mutilek ez zutela batere lanik egiten, eta, neskek, aldiz, dena egin behar
genuela! Eta hori umiliagarria da! Gero
etorri zen autore ingelesak irakurtzea.
«Azkenean, baten batek konprenitzen
nau!». Eta XIX. mendeko emakumea zen
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ni konprenitzen ninduena! Baina hori
gero jakin nuen, emakume idazle hura
XIX. mendekoa zela, alegia. Irakurketak
baino lehen, hala ere, familian ikusi nuena zegoen. Ez dago genero aldagaia baino dikotomia esentzialagorik, ezta klase
borroka bera ere! Ez dago giza talde bat
munduan sexuaren kausaz genero bereiz
keria bizi ez duenik! Londresen ezagutu
nituen genero azterketak, hasi berriak orduan. Unibertsitate mailako azterketak
dira gaur egun…
Genero Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Eguna egokitu da gaur [Azaroak 25]… Emakumearen lehenengo
arazoa da genero indarkeria?
Izan ere, hainbestekoa da aldea bizirik
egon edo hilik! Edonori gerta lekioke,
edonori gerta lekiguke, eta hori horrela
dela onartzea, zapalduta sentitzea, sumisioa onartzea… Ez da zapalketa fisikoa
bakarrik, mentala ere bada. Umiliagarria
da, iraingarria, ikaragarria da. Edonori
gerta lekioke, eta gertatzen ari da uneoro Afganistanen, New Yorken, LasarteOrian… eta gertatzen da gizarte maila
batean eta bestean. Hain da gauza ezkutua! Aukera baten zain dago indarkeria
hori beti! Eta, neurri batean, emakumea
konplize izan da kasu askotan: «Isildu…
Ez ezer esan… Hauxe da lotsa!... Ez dezala familiak jakin!»… Ohikoa izan da.
Tratu txarrak jasotako emakumea laido
bat izan da, ezkutatu beharrekoa, eta
ezkutatu beharrekoa da oraindik! Horretaz ez da hitz egin behar, jainkoarren!
Genero indarkeria lehenengo arazoa
den? Hil ala biziko kontu bat lehenengo
arazoa da, bai.
Eugenio Ibarzabalek lore handiak bota
dizkio bere blogean zure liburuari. «Nolatan gertatu zitzaigun hau» dio zure lanaren izenburuak eta, berak, hau «eroen
herria» izan dela zioen…
Bai, bada! Erromantikoak! Eta erromantikoak badu erotik. Aski duzu [Percy
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Bisshe] Shelleyren bizitza aztertu, haren
emaztearena –Mary Shelley, Frankenstein idatzi zuena–, eta koadrila osoarena,
ikusiko duzu bazutela eromen gradu bat.
Eta ez dakit berezkoa zuten edo landu zuten, baina guk ere badugu hortik.
Hala ere, gaitz erdi, jatea gustatzen zaigu,
eta familia loturak ditugu, hainbat zuztar
eta erro, eta horri esker aldi batekoa da
gure eromena. Ez ahaztu mendira jotzeko tradizio handia dugula, eromenean
erortzeko joera, horixe izan baitziren
karlistadak, eta gogoan hartu 1936koa
dela azkeneko karlistada, karlista euskaldunak zirela, euskaldunak! Ez ahaztu hori. Bai, badugu erromantikoaren

eromen ukitu hori eta, noizean behin,
jo egiten gaitu haize horrek. Horregatik da hain beharrezkoa baketze prozesu
hau ondo burutzea, biktimei ordaintzea,
antiterrorismoak eragindako tragediak
ere errekonozitzea, eta, horrekin batera,
inor matxinatzeko eta mendira jotzeko
mekanismoak haustea. Mendira jotze
hau hautsi egin behar da… ETA izan da
mendira jotzen azkena; lehenengo, Francoren kontra eta, gero, sistema demokratiko baten kontra.
Izango ahal da mendira jotzen azkena!
«Izan da». Aditz denbora, presentea; forma, bukatua.

Historia ofiziala
«Historia ofizialak heltzen dira beti lehen. Zein da Frantzia
okupatuaren historia ofiziala? Denak ere loriagarrizko
erresistenteak izan zirela! Eta zer ageri da 1970az gero?
Zer erakutsi zuen Le Chagrin et la pitié [Marcel Ophüls,
1971] filmak? [Frantzian Erresistentzia besterik izan zela
ziotenen aurrean, filmak Clermont-Ferrandeko eguneroko
bizimodua du ardatz, non gizarteak okupazioarekiko
jarrera anbiguoa duen, kolaboratzaile ere badelarik].
Bada, ikerketa paregabeak ari dira publikatzen, agerian
uzten ari dira Frantzian benetako gerra zibila izan zela!
Batean, kolaborazionistak; bestean, erresistenteak, zatizati eginik gaullista, komunista eta katolikoen artean,
eta anabasaren erdi-erdian masa handi bat, Lehen
Mundu Gerra bezalakorik berriz gertatzea nahi ez zuena,
hainbat frantses hil baitzen gerra hartan! Oraintxe ari
dira Frantziako okupazioari buruzko egiazko historiak
azaleratzen!».
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Abizen egokiaren
garrantzia
Josu Waliño
PuntuEUS Fundazioko Zuzendaria

B

idaia luze
baten amaieran
abiapuntura iritsi
gara. Izaten dira
horrelako bidaiak,
abiapuntua helmuga dutenak.
PuntuEUS domeinuarena ere
horrelakoa izan da, abentura
baten hasierarekin amaitu den
bidaia luzea.
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Kataluniak 2006. urtean PuntCAT
domeinua abiatzearekin batera, Iratxe
Esnaolak gurean sustatu zuen euskal
hizkuntza eta kulturaren domeinua izateko gogoa eta beharra. Proiektu honen
inguruan elkartu ziren hainbat eragile,
proiektu honen aniztasunaren adierazgarri diren eragileak, eta zazpi urte luze
iraun duen bidaia luze batean abiatu ziren, lan isilaren bidez PuntuEUS proiek
tua errealitate bilakatzeko ahaleginean.
Aurten, helmugara iritsi da bidaia luze
hori: abiapuntura hain zuzen ere. PuntuEUS guztiontzat eskuragarri bilakatu
duen abiapuntura.
Euskararen Nazioarteko Egunean zabaldu zen PuntuEUS domeinua mundu
guztiarentzat. Aitzindari eta abiaraztealdiko faseetan PuntuEUS komunitateko kide izatera pasa ziren lagunekin batera, abenduaren 3an, PuntuEUS domeinua publiko orokorrarentzat eskuragarri
zegoela iragarri genuen, bi datu zehaztuz:
une horretan 1.292 domeinu-izen genituen aktibo, eta urtea amaitzerako 2.000
izatea espero genuen. Oker geunden: 24
ordu beranduago 2.000ko helburu hori
gainditua genuen. Ikaragarria!

Datu esanguratsua da hori, zalantzarik
gabe. PuntuEUS domeinuaren beharra
eta garrantzia azpimarratzen duen datua.
Euskara eta euskal kulturaren komunitatea Interneten ordezkatu eta indartuko
duen abizen egokia izateak gu guztion
tzat duen garrantzia nabarmentzera datorren datua.
PuntuEUS ez baita domeinu geografikoa. Ez du eremu geografiko jakin
bat ordezkatzen, komunitate bat baizik.
Komunitatea Internet bezain zabala da,
mugarik gabekoa. Horren adierazgarri da
abiarazte-aldian erregistratu ziren 1.292
domeinu-izenen banaketa, geografikoa
zein tipologikoa. Geografikoki abiaraztealdian erregistratutako domeinu-izenen
artean % 5 Euskal Herritik kanpo egindako erregistroak ziren, mundu guztian
zehar kokatutako webguneei zegozkienak. Euskaraz edo euskal kulturaz Euskal Herritik haratago aritzen diren web
guneak dira hauek. Gainerako % 95a,
aldiz, Euskal Herriko webguneak ziren,
maila desberdinean banatuak: webgune
lokalak, lurralde mailakoak, autonomia
erkidegoari zegozkionak (Eusko Jaurlaritzaren webguneak esaterako) edo EusADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87
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Euskal Herria
% 10

EAE
% 16
Iparraldea
%1
Nafarroa
%3

Gipuzkoa
% 38

Araba
%8
Bizkaia
% 24

Norbanakoak
%1
Bestelakoak
% 10
Enpresak
% 28
Erakunde
publikoak
% 36
Euskara eta
Kultura
% 19
Hezkuntza
%6

kal Herri osoan zabalkundea zutenak
ere. Grafikoetan ikus daiteke banaketa
zehatza.
Baina komunitateaz aritzen garenean,
gure komunitatea osatzen duten eragile
guztien ordezkapen egokia izan behar
dugu kontuan. PuntuEUSek komunitate bat ordezkatzen du, euskara eta euskal
kulturaren komunitatea, kultura hitza
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bere adierarik zabalenean ulertuta. Komunitate horren parte euskal jendarte
osoa da, norbanako zein enpresa, elkarte,
ikastetxe, erakunde publiko edo pribatuak. Guztiok eratzen dugulako euskara
eta euskal kulturaren komunitatea.
Abiarazte-aldiaren datuei erreparatuta,
esanguratsua da banaketa tipologikoaren
zabaltasuna. Fase honetan erakunde publikoen webgune kopuruak pisu handia
hartzen du, baina denborarekin pisu
hori galtzen joango da, enpresa, elkarte
eta norbanakoen hazkunde-tasa handiagoa izango baita aurrerantzean erakunde
publikoena baino. Halaber azpimarra
tzekoa da abiarazte-aldian erregistratutako .eus domeinu-izenen % 64 enpresa,
hezkuntza eragile, norbanako eta bestelako elkarteei zegokiela. Grafikoan adierazten den banaketari begiratzen badiogu, .eus komunitatearen argazkia irudika
dezakegu bere zabaltasunean.
Hau guztia posible da Interneteko ohiko
domeinuek ez bezala, PuntuEUS domeinuak berezko esanahia duelako. EUS
laburdurak, eduki semantikoa du bere
baitan, euskaraz hitz egiten digu, euskal
kulturaz hitz egiten digu, komunitate
baten berezitasuna azpimarratzen du,
eta gu guztiok, enpresa, erakunde, elkarte eta norbanakoak komunitate horren
parte sentiarazten gaitu.
Finean, PuntuEUS horixe baita: Interneten bereizten gaituen puntua. Muga geografikorik gabeko puntua. Euskara eta
euskal kulturaren komunitateari muga
guztien gainetik Interneten dagokion
berezko tokia adierazten duen puntua.
Milaka gara jada, eta askoz gehiago izango gara datozen egunotan PuntuEUS
gure erreferentzia puntu bilakatuko dugunak. Gure bidaia hastera doa.
Ongi etorri, PuntuEUS!
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Metodologia irauliz,
gaitasunetan hezi
Maite Orue
Kazetaria

H

ezkuntza sistema
tradizionalean,
azterketak izan ohi
dira ikasleek ikasitakoa
ebaluatzeko erabiltzen
den proba nagusia. Azkenaldian, baina,
sistema horren aurkako joera indarra
hartzen ari da, askok uste baitute gaizki
diseinatuta dagoela eta zaharkituta gelditu
dela. Hezkuntza arloko eragile askoren
iritziz, hainbat dira sistema tradizionalak
dauzkan gabeziak eta akatsak, eta horren
ondorio argia da eskola porrota. Hori
horrela, geroz eta gehiago dira pedagogia
alternatiboen alde egiten dutenak; geroz
eta gehiago dira uste dutenak ikasleen
sormenaren eta hezkuntza emozionalaren,
pertsonalizazioaren, norbanakoaren
beharrizanen, eta abarren alde egin, eta
buruz ikasi beharra eta azterketak alde
batera utzi behar direla.

14

HEZKUNTZAREN INGURUKO EZTABAIDA BOR-BOR dagoen
honetan, eredu tradizionala zalantzan jarri, eta zenbait zentro hasi dira
bide berriak jorratzen. Azterketarik gabeko eskolak, adin tarte ezberdinetako ikasleak ikasgela berean sartzen dituzten ikastetxeak, ikaslearen
autonomiari mugarik jarri gabe aterik ixten ez dutenak, testu libururik
erabiltzen ez dutenak… Ikasleak motibatuta mantentzea eta gaitasunetan heztea da gakoa.
Bide horretan, Itziar Pagoaga Hernaniko Langile ikastolako Bigarren
Hezkuntzako Institutuko irakasleak Larrun aldizkariari egindako adierazpenen arabera, edukiak Administrazioak definitzen dituen arren,
irakasleek badute curriculuma moldatzeko aukera, testu liburuen mugak gaindituz: «Gure esku dago bide sortzaileago bat hartzea». Izan ere,
azterketetan soilik oinarritzen den ebaluazio diagnostikoa «eskasa» dela
dio Pagoagak, eta ez dela beharrezkoa «gaur egun bezala etengabe azterketak egiten jardutea», ez Lehen Hezkuntzan behintzat. «Bat gara, osotasunean, eta ezin da alde akademikoa bakarrik ebaluatu», dio. Dena
den, soilik ebaluazio pedagogikoa egitearekin ere ez dator bat irakaslea.
Horren ordez, ikasketa prozesuan ikasle bakoitzaren beharrizanak kontuan hartu beharko liratekeela deritzo Langile ikastolako irakasleak.
«Helburu garbiak jarri behar dira, metodologia anitzekin bide anitzak
bilatu, pertsona bezala formatu, eta ez denak testu liburu berdinekin
aritu, tope ezberdinak ditugulako denek». Zentzu horretan, uste du
motibazioa egon badagoela, baina mantentzen asmatu behar dela, «berez ikasleak interes eta jakin-min handia» baitu. «Urte askotako esperientzia dut gaztetxoekin, eta motibatu gabeko ikasle oso gutxi ezagutu
ditut; bai, ordea, ikasgai batekin motibatu gabe daudenak». Hori dela
eta, dio ikasgai hori beste era batera eman daitekeen pentsatu behar
dela, eta baita ikaslea entzutea ere ezinbestekoa dela.
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Patricia Leon (Project Zeroko kolaboratzailea).

Eskola aspergarriak baztertuz, hortaz,
giro ona sortuko duten bestelako formulak proposatzen ditu Pagoagak. «Taldeka
jarri, euren artean laguntzea eta lan egitea saritu, ikusi nola egiten duten lan…
eta sortuko da motibazioa». Izan ere, uste
du eskolak ezin duela hain transmisiokoa
izan: «Ezin du eredu bakartzat testu liburua hartu, ezin du hain kalifikatzaile
ona izan». Bestalde, pedagogoaren arabera, irakasleen nahiz gurasoen jokaerak
ikaslearena baldintza dezake, eta, beraz,
garrantzitsua da haiengan aurreikuspenak jartzea eta haurren autoestimua
lantzea. Hori dela eta, irakasleen prestakuntza eta gurasoen parte hartzea
ezinbestekoa lirateke. Finean, aldaketa
baten beharra nabarmentzen du.
Harvardeko eredua, Bilbon
Aldaketa horretarako jauzia emanez,
Bilboko Txurdinaga auzoko Begoñazpi
ikastolak «hezkuntza arloan metodologia iraultzailea» izan daitekeena jarri
du martxan aurten, Harvardeko (AEB)
unibertsitateak sortutako sistema ezarriz.
Ikastetxeak dioenez, ikasleen ulertzeko
gaitasuna hobetuko da horri esker, eta
azterketarik ez dute egingo; kontrara,
«hezitzaileek ikasleen etengabeko ebaluazioari emango diote lehentasuna». 620
ikasle ingururi eragingo die aldaketak,
Lehen Hezkuntzakoei, hain zuzen.
Sergio Fernandez ikastola horretako
Lehen Hezkuntzako metodologia arduradunak zehaztu duenez, 2009an eduki
zuten Project Zero eta Visible Thinking
mugimenduen eta Ulermenerako Irakaskuntza izeneko markoaren berri, Harvard unibertsitateak antolatutako udako
formakuntza batean parte hartzean. Besteak beste, Ulermenerako Irakaskuntza
arloko aditu birekin harremanetan jarri,
eta haiekin elkarlanean eta haien aholkularitzarekin, metodologia desberdinen
ezarpenean pausoak eman dituzte gerora.
Izan ere, Fernandezek azaldu duenez,
Begoñazpikoa «berez ez da metodoloADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87

gia bakar bat, metodologia desberdinak
barruan hartzen dituen hezkuntzarekiko
eta ikasleekiko ikuspegi berri bat» baizik.
«Ikuspegi honek ulermena azpimarra
tzen du eta marko teoriko bat proposa
tzen digu helburu hori lortzeko. Marko
horrek metodologia, teoria eta sistema
berri guztiak sartzeko aukera ematen
digu, eta, modu honetan, guk eskaini
nahi dugun hezkuntza mota lortzen laguntzen digu». Fernandezek dio pentsa
tzen dakiten ikasleak eta baita erabakiak
hartzen edota kritikoak izaten dakitenak
nahi dituztela, «baina ez hori bakarrik,
gure konpromisoetako bat euren etorkizunerako baliagarriak izango diren
baliabideak eskaintzea izanik, euren bizi

tzarekin zerikusia daukaten gaiak lantzen
ditugu kontzeptuen erabilgarritasuna eta
motibazioa sustatzeko».
Horretarako «eta beste hainbat gaitasun
lantzeko» asmoarekin, klaseetako dinamiketan metodologia ezberdinak ezar
tzen ari dira. «Adibidez, ikasleak beste
ikuspuntu bat har dezan», Howard Gardnerren Adimen Anitzen teoria erabiltzen
dute Bilboko ikastetxean. Zientzia horren arabera, gure burmuin potentziala
anitza eta moldagarria da, denok adimen bat baino gehiago garatzen dugu.
Fernandezen iritziz, «ikasle bakoitzak
adimen indartsua du, eta hori irakasleak
kontuan hartu beharreko informazio baliagarria da». Bestalde, «pentsamendua
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garatzeko», pentsamenduzko errutinak
eta trebetasunak erabiltzen dituzte.
Ikasketa kooperatiboa da Begoñazpin
erabiltzen duten beste lan metodo bat.
Fernandezen esanetan, «gaur egungo
gizarteak talde lanean aritzen diren langileak behar ditu, eta, beraz, uste dugu
ikasleak taldean lan egiten hezi behar ditugula». Horrez gain, «baloreak lantzeko
programa desberdinak» dituzte, eta, gainera, autonomia sustatzeari eskaintzen
dizkiote astean zenbait ordu.
Sistema berriak, alabaina, ez die ikasgai guztiei eragiten, oraingoz ulermen
proiektuak euskara, matematika eta ingurune ikasgaietan soilik jorratzen baitituzte. Dena den, gainontzeko ikasgaietan aipatutako metodologiak erabiltzen
dituzte, «ikasleen gaitasunak garatzea»
baita helburua. Xede hori lortzeko «modurik aberasgarriena guztien elkarbizi
tza» dela dio Fernandezek.
Ikasleak teknologia berrietan trebatu behar direla iritzita, bestetik, txikitatik hasten dira Begoñazpin horiek erabiltzen.
Fernandezek dioenez, badaude tabletekin erabiltzeko aplikazioak; batez ere,
logika, pentsamendu deduktiboa edota estrategikoa, matematikak eta artea
lantzeko. Azaldu duenez, astean bi ordu
bideratzen dituzte horretara, «jolasean
dauden bitartean ikasleek aipatutako
gaitasunak landu ahal izan ditzaten».
Halaber, Lehen Hezkuntzako metodologia arduradunak dio ikasgai batzuetarako dagoeneko ez dutela libururik erabiltzen, eurentzako egokia den materiala
sortzen eta erabiltzen ari baitira. «Ikasgai
batzuetan eta momentu puntual batzuetan liburuak baliabide egokiak izan daitezke, baina, gure ustez, liburuak ez digu
markatu behar zer irakatsi behar den eta
zer ez, hori irakasleoi dagokigun erabaki
bat baita». Horregatik, curriculumeko
edukiak eta konpetentziak egokitu zituzten, ikasturte bakoitzean eta hiruhileko
bakoitzean ikasleak ulertzea nahi zutena
programatuz. Horrela, «gaien errepika-
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pena edo oso azalean gelditzen ziren azalpenak saihestea» lortu dute.
Ebaluatzeko, bestalde, ez dira soilik azterketetan oinarrituko, «buruz ikasitako
zerbaitek ez daramalako era inplizituan
kontzeptu hori ulertzea». Informazio
espezifikoa eskatzen duten azterketak
edota formatu estandarrak erabiltzen dituztenak ez direla ulermena neurtzen ari,
eta, gainera, ez dutela ikasleen aniztasuna kontuan hartzen deritzo Fernandezek. «Badaude azterketetan kalifikazio
txarra ateratzen duten ikasleak, baina
beste era batera galdetuz gero arazo barik
era egokian erantzuten dutenak; beraz,
aukera desberdinak eskaini behar dizkiegu dakitena azaleratzeko». Finean, Begoñazpik «garrantzitsuena hobekuntza»
dela dio, eta horretarako «ikasleak euren
hobekuntzaren jabe» izan behar direla
uste du. Bide horretan, azterketen ordez
bestelako baliabideak erabiliko dituzte,
esate baterako, «auto ebaluaketa, ikasleen arteko feedbacka edota errubrikak1».
Ohiko azterketek ikaslearen egoeraren
termometro gisa baino ez dute funtzionatuko, ikasleek ikus dezaten zein arlotan
hobetu behar duten, hau da, ikasleak kontziente izan daitezen eta hobekuntzarako
baliabideak martxan jarri ditzaten. Izan
ere, Begoñazpiren arabera, probak erabiltzea egokia da, helburua hobekuntza
izanez gero. Kontrara, «helburua ebaluaziorako nota bat lortzea bada edota ikasle
batek ulertu duenaren epaiketa bat bada,
ez dugu uste baliagarria edo ikasleentzako
justua denik». Dena den, Fernandezen
ustez, buruz ikasi beharrean, ikasleak
kontzeptu jakin bat ulertu eta barnera
tzen badu, berdin izango dio zein eratan
galdetu, erantzuten jakingo du eta.
Horrek guztiak, nahi eta nahi ez, irakaslearen lan egiteko era aldatzea dakar; hau
da, «ezinbestekoa da irakaslearen rol alErrubrika batek ataza bat ebaluatzeko irizpideak
zehazten ditu. Horretarako, ataza hori bere osagaietan
banatzen du, eta osagai bakoitzari ezartzen zaion gutxieneko lorpen maila zehatz-mehatz deskribatzen du.
1

daketa». Fernandezen esanetan, «ikasleek
hobetzen lagunduko dieten gidak behar
dituzte, eta zer dagoen ondo eta zer gaiz
ki esaten dieten jakitunak. Gu, irakasleok, ikasleen prozesuan laguntzaile eta
erreferente argia izan behar dugu, baina
hobekuntza prozesu hori jorratu behar
dutenak ikasleak eurak dira». Hari horretatik, ikasleek ere modu ezberdinean
egin beharko dute lan, baina, betiere,
«motibazio handiagoarekin, hobeto pasatuz, ikasten dutenari erabilgarritasun
bat aurkituz eta lantzen ari diren gaiarekin inplikazio handia adieraziz».
Horrek guztiak, irakaslearen iritziz, ikasleak etorkizunera begira hobeto prestatuta egotea ekarriko du. «Ikastola garaian
ulertutako kontzeptuak bizitzan erabilgarriak izango zaizkielakoan gaude, eta
ez hori bakarrik, lan munduari ahalik
eta berme handienarekin aurre egiteko
gaitasun eta trebeziaz beteriko motxila
eramango dute».
Eredu berriaren emaitzak ikusten hasiak
dira Begoñazpin, baina ikasturtez ikasturte egingo dituzten balorazioez gain,
urrats berriak ere aurreikusten dituzte,
esperientzia handitzen nahiz metodologien inguruko ezagutza sakontzen duten
heinean, aurreko urteetakoa hobetzea
baitute helburu: «Etengabeko hobekun
tza prozesu bat dela uste dugu; beraz,
inoiz ez dugu amaitutzat emango».
Eskola txikiak ere iraultzen
Harvardeko adituen aholkularitza izan
gabe, eredu tradizionalarekin hautsi
duen beste ikastetxerik ere badago Euskal Herrian. Areatzako, Zeberioko eta
Arrankudiagako eskola txikiak, esate
baterako, heziketa ikuspegi konstruktibista baino harago doan metodologiaren
bitartez bideratzen hasiak dira. Teoria
konstruktibistaren arabera, ikaslea bera
da bere ikaskuntza prozesua eraikitzen
duena, «aurreko jakintza eta trebezietan
oinarrituta, elementu berriak eskema
orokorragoetan txertatuz». Hortik abiatu
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eta Johnson anaiak
Patricia Leon, Maria Ximena Barrera
ikastolako arduradun batzuekin.

Sergio Fern
andez.

Noria (Arrankudiagako eskola).

bai, baina Arrankudiaga LHIko zuzendari
Nekane Otxoak azaldu duenez, «hortik
aparte badaude garrantzitsuak diren beste
puntu batzuk: aniztasunari arreta inklusiboa ematea, adin ezberdinetako umeen
arteko interakzioak bultzatzea…».
Hori lortzeko, ohiko eredutik zeharo
aldentzen den sistema erabiltzen dute
elkarlanean diharduten hiru eskola txiki
horiek. Izan ere, eurek aukeratzen dituzten proiektuen bitartez ikasten dute
ikasleek. «Ikasleek esaten digute zer ikasi
nahi duten, zer egin nahi duten, eta euren interes horiek proiektu bihurtzen ditugu», azaldu du zuzendariak. «Guretzat
oso garrantzitsua da ikasleen inplikazioa
lortzea, ikasleak ondo sentitzea, iker
tzeko eta ikasteko gogoa izatea, umeen
interesak eta gogoak kontuan hartzea…
Hori dena bermatzeko puntu bat proiektuen hautaketan dago». Hala, ezinbestekotzat jotzen dute ikasleen beharrizanak
kontuan hartzea. «Umeek mundua ezagutzeko, nola funtzionatzen duen jakiteko eta munduan kokatzeko nahia eta
beharra» dutela dio Otxoak, eta, hortaz,
«euren buruari galderak egiten» dizkiotela. Proiektuak planifikatzen dituzte,
eta «gogo horri, jakin min horri forma»
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87

ematen diote Arrankudiagako, Zeberioko eta Areatzako eskolek.
Proiektu horiek «adostasunaren ondorio» izaten dira, irakasleek ere parte har
tzen baitute horien definizioan. Hain zuzen, proiektua osatzeko ikasleak hasitako
ibilbidean laguntzen dute irakasleek.
Otxoaren esanetan, «laguntza edo elkarrekin joate horrek hainbat gauza suposatzen ditu: ikasleei entzun, haien asmo
eta helburuak ulertu, beraien iritziekin
lan egin eta haiek garatu, ikasleen arteko
interakzioa bultzatu, eta, neurri handi
batean, pentsarazi». Hortaz, ikasleek dituzten erronkei erantzuna ematen lagunduko du irakasleak; hau da, ikasleak berak erantzuna aurki dezan lortzea izango
da haren egitekoa.
Baliabideei dagokienez, Otxoak dio ez
dutela testu libururik erabiltzen; bai,
ordea, etxeko liburuak edo liburutegietakoak. Zehazki, «bizitza errealean aurki
daitezkeen iturri bibliografikoak» erabiltzen dituzte; hala nola liburuak, bideoak eta audioak. Halaber, «Internetek
ematen dituen aukera guztiak» ere balia
tzen dituzte.
Bestalde, Begoñazpin legez, azterketarik
ez dute egiten hiru eskola txiki horietan,

euren ebaluazioa «etengabea eta hezigarria» baita. Hain justu, Otxoak dioenez,
euren ebaluazioaren helburua beti izan
ohi da lanaren azterketak dakartzan
ondorioak hobetzea, eta horretarako,
beste tresna batzuez baliatzen dira; besteak beste, ikasleen behaketaz eta egiten
dituzten lanen analisiaz. Guk bilatzen
duguna da «ikasle bakoitzak jarraitzen
duen prozesua jasotzea, kontuan hartzea
da, baita prozesuan zehar behar diren aldaketak eta hobekuntzak egitea ere, ikaslea aurrera joan dadin bere garapenean».
Horrek guztiak metodologia tradizionalak eskaintzen ez dizkien bestelako
ikasketa batzuk ematen dizkie haurrei.
«Emaitzak onak izanik, ikasleek beste
modu batera ikastean euren pertsona
egiteko bidean ikasten duten guztian
datza gakoak: euren arteko iritziak en
tzuten jakitea, pentsatzen jakitea, bat
bestea baino hobea izan beharrik gabe
gauza bat ebazteko modu ezberdinak
egon daitezkeela jakitea, estrategia desberdinak erabiltzea… Hori dena ere
ikasi egiten dute». Azken finean, beraz,
«pertsonengan pentsatutako metodologia» bat da Arrankudiagako, Zeberioko
eta Areatzako eskola txikiena.
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«Attila legea»ren
biharamuna
Asier Serrano
Idazlea

H

iriak ez daude maiteminduentzat eginak, eta
horregatik, ezinbestean,
utzi behar izan nuen.
Euririk egin ez zuen
goiz goizegi hartan hartu nuen erabakia:
janzten ninduen bere gorputz biluzia
erantzi eta bion izerdi gorria zeramaten
izaretatik libratu nintzen. Elkar ezagutu
genueneko bezperako eguna errepasatu
nuen, mahoizko galtzak, alkandora koadroduna, artilezko galtzerdiak eta abarkak
jantzi bitartean: Attila legea ezarri eta aurrera eraman zen futbol baloi itxurako lur
planetako hiri guztietan. Eta nik ere, sosa
batzuk ateratzearren, nire burua eskaini
nuen boluntario, «Attila legea» konplitu
zedin. Berak, udaletxeko funtzionario izaki, lana behar bezala egin nuela jaso behar
zuen aktan. Gaueko hamarretan, kontinente ezberdinetako oihan eta basoak
kontrolpean kiskaltzera zaildutako boluntariook, bakoitza tokatzen zitzaion hirian
eta gura zuen maneran, su eman genien
munduko futbol zelai guztiei: Maracana,
Anfield, San Siro, Wembley, San Mames,
La Bombonera... denak. Denak bihurtu
ziren errauts. Denak eraman zituen herrialde denek aho batez onartutako Attila
legeak. Ederra izan zen ikuskizuna: belaze
errektangular perfektua sutzar inperfektu
batek jana. Handitasun liluragarri horretan nahitaezkoa zitzaigun elkarren begi
kiskalien so gorria mirestea. Guraren garra. Bere apartamentuan bukatu genuen.
Hiriak ez daude maiteminduentzat eginak, eta horregatik, ezinbestean, utzi
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behar izan nuen. «Hiri bat erosiko dizut
baserriaren erdian» xuxurlatu nion despedida gisara. Berak, «hiriak ez daude salgai»
erantzunez segitu zuen lotan. Ilun zerratua zen oraindik, eta bere apartamentuaren korridorearen erdian zegoen igeltsuaz
eginiko tamaina errealeko zebrarekin estropezu egin nuen; baina izan zitekeen
Otharren erreprodukzio bat ere, Attila
erregearen zaldia. «Animali putaseme
arriskutsuegiak dituzue hirian» eta beste
zenbait madarikazio ahots goran jaurtitzeko tentazioari eutsi nion nire abere
otzanen akordua etorri orduko. Kuriosoa
begitandu zitzaidan hirian itzartu behar
duenaren zigor bikoitza: lo goxoa abandonatzera kondenatua egotea gutxi ez, eta lo
goxoan daudenen loa ez eteteko isilik eta
tentuz ibili beharra. Izorra zitezela bera
eta bere bizilagun «urbanitak». Apartamentuko atea danbateko batez itxiz jaitsi
nituen kalerako eskailerak.
Hiriak ez daude maiteminduentzat eginak, eta horregatik, ezinbestean, utzi
behar izan nuen. Eguzkia zein koloretakoa atera behar zen ikustea galarazten
zituzten eraikin garaiegi haietako bateko
leihoak xaboiaz garbitzen frankotiratzaile bat begiz jo nuen. Eskuekin agur egin,
eta «nik badakit miraren erdian egotea
zer den» oihukatu nion. Antza, frankotiratzaileak ez zidan entzun, eta nire arbasoen azienda inguratzen zuten mendi
gailurrez eta mendiak habitatzen zituzten otsoez akordatu nintzen.
Hiriak ez daude maiteminduentzat eginak, eta horregatik, ezinbestean, utzi

behar izan nuen. Bezperan gaizki aparkatuta utzitako traktorearen bila azkartu
nintzen suminduen kaiolak ziruditen
auzoetan barna. Gurpilak zulatuta zituzten bi garabiren erdian aurkitu nuen nire
traktore horia. Garabilari etsien meha
txuei sardeaz erantzunez piztu nuen
traktorearen motorra lehenik, eta irratia
gero. Hiriaren aldiri betunez lohituak
Wagnerren Valkiriekin zeharkatu nituen.
Hiriak ez daude maiteminduentzat eginak, eta horregatik, ezinbestean, utzi
behar izan nuen. Eguzkiaren lehen
zipriztinek lanbrotzen zuten baso her
tsirako errepidea, eta bizpahiru ordu
lehenago, apartamentuaren korridorearen erdian zebra bat zeukan emakumeari
hiri bat prometatu niola gogoratu nuen.
Merezi zuen horrelakorik emakume
hark. Merezi zituen hirietako parkeak
eta zumardiak, zubi estuak eta farola
piztuak, estazio berdeak eta markesina
urdinak. Berak, emakume hark, merezi
zituen horiek guztiak, baina oilar ezagun
baten kukurrukuek nire lur eremura ailegatu nintzela ohartarazi ninduten.
Hiriak ez daude maiteminduentzat eginak, eta horregatik, ezinbestean, utzi
behar izan nuen nire arbasoen aziendako
lana, igeltsuzko zebrak atsegin zitzaizkion emakumeari baserri bat erosteko
hiriaren erdian.
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1.

Aukeratu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.	
a) Mikele hogen gabe zigortua izan da, eta hori saihesteko ezin izan dugu
ezer egin.
	b) Mikele hoben gabe zigortua izan da, eta hori saihesteko ezin izan dugu
ezer egin.
2.	
a) Gure gurasoek ogerlekotan hitz egiten zuten, eta gure seme-alabek
ogerlekoa zer den ere ez dakite.
	b) Gure gurasoek hogerlekotan hitz egiten zuten, eta gure seme-alabek
hogerlekoa zer den ere ez dakite.
3. a) Ume jaioberria hazteko ez dago oritza bezalakorik.
b) Ume jaioberria hazteko ez dago horitza bezalakorik.
4. a) H
 ortz-ore berezia agindu dio haginlariak, oiak handituta eta minduta
baitauzka.
b) H
 ortzetako pasta berezia agindu dio haginlariak, oiak handituta eta
minduta baitauzka.
5. a) Jakin nahi nuke non dagoen, eta zer hostia egiten duen han.
b) Jakin nahi nuke non dagoen, eta zer ostia egiten duen han.
6. a) Ikaragarri hozbera naiz, hala ere, maite ditut neguko giro hotza eta
elurteak.
b) Ikaragarri hozpera naiz, hala ere, maite ditut neguko giro hotza eta
elurteak.
7. a) Gaztea eta esperientzia gutxikoa da, baina umila eta langilea inor gutxi
bezalakoa.
b) Gaztea eta esperientzia gutxikoa da, baina humila eta langilea inor gutxi
bezalakoa.
8. a) Euskara ikastaroa datorren astean hasiko da, eta dagoeneko hogoi bat
lagunek eman dute izena.
b) Euskara ikastaroa datorren astean hasiko da, eta dagoeneko hogei bat
lagunek eman dute izena.
9. a) H
 urakana da abiadura handiz bira egiten duen airez eta lainoz osatutako
zurrunbilo indartsua.
b) U
 rakana da abiadura handiz bira egiten duen airez eta lainoz osatutako
zurrunbilo indartsua.
10. a) Irakasleak haurrak ilaran ibeni zituen, eta banan-banan eman zioten
gutuna Olentzerori.
b) Irakasleak haurrak ilaran ipini zituen, eta banan-banan eman zioten
gutuna Olentzerori.
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2.	Aldizkari honetan agertzen diren zenbait hitzen definizioak dira ondorengoak.
Lotu itzazu dagokien hitzarekin:

1.	Norbaiti edo zerbaiti bide egiten dion pertsona edo gauza.
2. Lotu edo elkartu gabe; alde batera utzita.
3.	Txartzat edo zigorgarritzat hartu.
4.Lehengo denboretan, aspaldi.
5. Ondorio edo onura ona edo txarra; funtsa, zentzua.
6.	Zehaztasunik gabea.
7.	Norbaitengan halako gogoetak, ideiak edo sentipenak ernarazi.
8. Hitz baten esanahia, eta bereziki, bat baino gehiago dituenean, haietako
bakoitza.
9.	Baliokidea.
10. Sorterritik urrun egoteak eragiten duen goibeltasuna.
11. Mendekotasuna.
12.	Hitz baten edo esaldi baten esanahiaz mintzatuz, berezkoa eta funtsezkoa
duena, hedadurazkoa edo bigarren mailakoa ez dena.

Herrimin
Iradoki
Atarramentu
Aitzindari

Gaitzetsi
Deslai

Lauso

Ordain

Behiala
Morrontza

Hertsi

Adiera
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3.	Paragrafo honetako hamar puntutan ez dira bete Euskaltzaindiaren arauak. Identifikatu eta zuzen itzazu:

Alorreko zerbitzuburua Jone Aranjuezen arauera, txostenean bildutako eritziak
orain arteko adostasuna bertan behera utzi araziko luke. Haren ustez, arazoaren
muinera jo ordez, kanpokaldean geratzen gara, eta dirua zein gastuari buruzko
kontuetara mugatzen. Gaineratzen du nonahi gertatzen dela eztabaida alor horretan ematea batik-bat; alegia, ohizkoa dela, baina makroekonomia gaizki doalaren
berriak ez lukeela tokirik izan behar guzti hau eztabaidatzean.

4.	Euskaltzaindiaren 43. araua arazi aditzaren erregimenari buruzkoa da. Saia
zaitez esaldi hauek berridazten arauak dioenaren arabera:

1.	
Itzultzailea eskatu arren, gazteleraz hitz egitera derrigortu gintuzten epaiketan.
arazi

.

2. Atzo eman zituzten jakitera azterketaren emaitzak.
arazi

.

3. Zuzendariak Aitziber lanera etortzera behartu du.
arazi

.

4. Aitorrek derrigortuta, hiru ordu itxaron dugu bere bulegora sartu aurretik.
arazi

.

5. Txantxazko mehatxuekin premiatu dugu oporretako argazkiak ekartzera.
arazi

.

6. Arlo-buruak obligatu duenez, lanean jarraitu du arratsaldean.
arazi
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Ariketak 87

Soluzioak87
1.

1 . b
2. a
3. a
4. b
5. b
6. a
7. a
8. b
9. b
10. b

2.

3.

1. Norbaiti edo zerbaiti bide egiten dion pertsona edo gauza. Aitzindari
2. Lotu edo elkartu gabe; alde batera utzita. Deslai
3.	Txartzat edo zigorgarritzat hartu. Gaitzetsi
4. Lehengo denboretan, aspaldi. Behiala
5. Ondorio edo onura ona edo txarra; funtsa, zentzua. Atarramentu
6. Zehaztasunik gabea. Lauso
7. Norbaitengan halako gogoetak, ideiak edo sentipenak ernarazi. Iradoki
8.	Hitz baten esanahia, eta bereziki, bat baino gehiago dituenean, haietako bakoitza. Adiera
9. Baliokidea. Ordain
10. Sorterritik urrun egoteak eragiten duen goibeltasuna. Herrimin
11. Mendekotasuna. Morrontza
12.	Hitz baten edo esaldi baten esanahiaz mintzatuz, berezkoa eta funtsezkoa duena,
hedadurazkoa edo bigarren mailakoa ez dena. Hertsi

Alorreko zerbitzuburu (109. araua) Jone Aranjuezen arabera (21. araua), txostenean bildutako
iritziak (22. araua) orain arteko adostasuna bertan behera utzaraziko (23. araua) luke. Haren
ustez, arazoaren muinera jo ordez, kanpoaldean / kanpoko aldean (3. araua) geratzen gara,
eta diru/diruari (111. araua) zein gastuari buruzko kontuetara mugatzen. Gaineratzen du
nonahi gertatzen dela eztabaida alor horretan ematea batik bat; (1. araua); alegia, ohikoa
(19. araua) dela, baina makroekonomia gaizki doalako/doan (116. araua) berriak ez lukeela
tokirik izan behar hau guztia (4. araua) eztabaidatzean.

Arauak kontsultatzeko:
	http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_eusk
altzaindiarenarauak&view=frontpage&Itemid=424&lang=eu

4.

1 . Itzultzailea eskatu arren, gazteleraz hitz eginarazi ziguten epaiketan.
2. Atzo jakinarazi zituzten azterketaren emaitzak.
3. Zuzendariak Aitziber lanera etorrarazi du.
4. Aitorrek hiru ordu itxaronarazi digu bere bulegora sartu aurretik.
5. Txantxazko mehatxuekin ekarrarazi dizkiogu oporretako argazkiak.
6. Arlo-buruak lanean jarraiarazi dio arratsaldean.
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giza baliabideak

ELEBI, Eusko Jaurlaritzako
langileen taldekako
trebakuntza-programa
Edurne Saenz de Cortazar
IVAPeko teknikaria

2

012ko abenduan, IVAPen,
ELEBI programa jarri genuen
abian, Trebakuntza egitasmoa
ordezkatzera zetorrena, hain zuzen ere. Programa honen bidez,
antzeko behar komunikatiboak eta antzeko euskara maila dituzten langileek mintegiak edo taldeak osatzen dituzte, baina
mintegiotan parte hartzeko nahitaezko
baldintza dira lantzen dituzten idatzizko
dokumentuak edo ahozko lan-jardunak
errealak izatea eta, zer esanik ez, langilearen euskaraz egiteko konpromisoa.
Horrela bada, ELEBI programaren hel
burua da laguntza eskaintzea Eusko
Jaurlaritzako sail eta erakunde autonomoetan euskaraz, ahoz zein idatziz, lan
egin behar duten langileei, sortu behar
dituzten dokumentuak eta ahozko jardunak eredugarriak eta kalitatezkoak
izan daitezela bermatzeko.
Hau kontuan izanda, badira oinarrizko
prestakuntza ematen duten mintegiak;
besteak beste, ofizioak, gutunak, mezu
elektronikoak… baita ebazpenak, txosten konplexuagoak lantzen dituztenak
ere. Ez hori bakarrik, hizkuntza ohituretan aldaketa egin nahian edo euskaraz
hitz egiteko ziurtasun handiagoa lortu
nahian, mintegi askok mintzamena ere
badute helburu: telefono bidezko harremanak, hitzaldien aurkezpenak, bilera
aurkezpenak… Mintegi bakoitzean gutxienez lau ikasle daude, eta gehienez sei
ikasle. Talde bakoitzeko ikasleek bi motatako saioak jasotzen dituzte:
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taldeko prestakuntza (astean ordu
eta erdi)
• banan banako prestakuntza (astean
ordu erdi)
•

Hala ere, ELEBI programa abian jarri
zenetik hona zenbait egokitzapen egin
dira. 2014-2015 ikasturte honetan, hain
zuzen ere, hiru dira nagusi: alde batetik,
Erabilera Planaren eraginpean dauden
atal euskaldun eta elebidunetako langileek izango dute lehentasuna, langile
hauexek baitute idatzizko dokumentu
edo ahozko jarduna euskaraz egiteko
benetako beharra. Beste alde batetik,
mintegiaren iraupena: lehen ez bezala,
ikasturte honetan mintegi bakoitzak lau
hilabete iraungo du. Bukatzeko, esan
behar da, behin prestakuntza amaituta, ELEBI mintegiko ikasle bakoitzaren ikaste prozesuaren eraginkortasuna
neurtuko duela IVAPek. Bestela esanda,
IVAPek transferentzia ebaluatu nahi du,
hots, langileak formazioaren bidez jaso
dituen ezaguerak, trebetasunak eta jarrerak haren lanean eragina daukaten
ebaluatu nahi du. Hitz gutxitan esanda,
ikaslearen normalizazio prozesuan, ELEBIren bidez jaso duen formazioaren eraginkortasuna.
Azken egokitzapen honi helduz gero,
dudarik gabe, euskara normalizazio tek
nikariek badute zer esana eta zer egina.
Izan ere, teknikariek zerbitzu bakoitzean
zereginak euskaraz ere burutu ahal izateko dauden hizkuntza-beharrak aztertu,

eta horren arabera mintegiak proposatzen
dituzte. Proposatzeaz gain, mintegiak osa
tzeko ikasle bakoitzaren hainbat datu fitxa
batean jasotzen dituzte: ikaslearen datuak,
ikasle bakoitzak 4 hilabetean lortu beharreko helburu normalizatzailea, helburua
lortu den jakiteko erabiliko den adierazlea
eta ikaslearen oraingo egoera adierazle
horrekiko; alegia, abiapuntua. Adibide
bat ematearren, helburua ebazpen ereduak sortzea baldin bada, euskarazko edota elebietako ekoizpen idatzia handitu dadin, kasu honetan, denbora jakin batean
elebietan bidaltzen den ebazpen kopurua
izango litzateke adierazlea, eta abiapuntua
orain arte elebietan bidaltzen den ebazpen
kopurua. Halaber, mintegia bukatu eta
handik hiru/lau hilabetera, teknikariak
beste fitxa bat beteko du, mintegia burutu
ondorengo fitxa, alegia. Oraingoan, teknikariak helburua zenbateraino bete den
baloratuko du.
Gauzak horrela, 2014-2015 ikasturteko
lehenengo lauhilekoan guztira 38 mintegi osatu dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Une honetan, 198 partaide ari
dira, eta guztiek 12 tutoreren laguntza,
orientabide eta gidaritzapean jasotzen
dute taldekako trebakuntza.
Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzako sail
eta erakunde autonomoetako langileen
normalizazio prozesuan ELEBI programa beste urrats bat da V. Plangintzaldiaren (2013-2017) helburuetako bat beteko badugu: Administrazioan euskara lan
hizkuntza ere izatea.
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normalizazioa

Adikzioen Legea:

urrats bat korredakzioari buruz
Martin Rezola
IZOko itzultzailea

Abiapuntuan, borondatea
IZO Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak
Adikzioen Legearen idazketa prozesuan
parte hartzeko eskaintza jaso zuen 2013.
urtearen bukaera aldean, Osasun Sailetik. Lege horrek hasierako zirriborrotik
Legebiltzarrera bidali arte eman beharreko urratsetan, lehenik eta behin Saileko
bi teknikarik testua gaztelaniaz eta euskaraz sortuko zuten –euren borondatez
erabaki zuten euskarazkoa ere beren gain
hartzea–, eta gero zuzenketak, proposamenak, terminologia-arazoak… lankidetzan jorratuko zituzten IZOko langileekin. Zehazkiago esanda, idazketaren
jatorrian gaztelania egon arren, esan
dezagun erredaktore berek itzuli/moldatu dutela testua euskaraz, itzulpen-lana
ohiko itzultzaile profesionalen esku utzi
gabe. Proposamena Saileko teknikariek
egin dute, eta, IZOKo itzultzaile-zuzen
tzaile eta terminologoen iradokizunak
aztertuta, teknikariona izan da kasu
guztietan azken hitza.
Alabaina, teknikari zenbaiten borondatetik aparte, badu korredakzioak bestelako arau-euskarririk: Eusko Legebil
tzarrak horren alde hartutako erabakia,
gero Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak
garatu zuena.
Lege bat idazteko prozedura aski luzea eta
bihurria da: lehenengo zirriborroa; jen-
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«Alabaina,
teknikari zenbaiten
borondatetik aparte,
badu korredakzioak
bestelako araueuskarririk: Eusko
Legebiltzarrak
horren alde
hartutako erabakia,
gero Jaurlaritzaren
Gobernu
Kontseiluak garatu
zuena»

daurrean jartzeko fasea, alegazioak jaso
tzea, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren
txostena, COJUA Aholku Batzorde Juridikoaren txostena, Legebiltzarrera bidaltzea, eta, azkenik, onarpena. Aldaketa
asko izan ohi dira, ondorioz –den-denak
gaztelaniaz, hizkuntza horretako testua
hartzen baitute langaitzat parte hartzaile
guztiek–, eta bata bestearen atzetik ber
tsioen joan-etorri horretan gaztelaniaz
aldatzen dena euskarara ekartzeko lana
teknikariek berek hartu dute beren gain,
lehenago aipatu bezala, ondotik IZOra
bidali, oharrak jaso eta testua balioesteko. Horrela, buruz buruko zazpi bilera
joan dira –zazpi oraingoz, prozesua ez
baita amaitu– teknikari eta itzultzaile/
terminologoon artean korapiloak aska
tzeko eta iritziak trukatzeko, eta, horretaz gainera, hainbat kontsulta eta galdera
zehatz posta elektroniko bidez, alde batetik zein bestetik.
Balorazioa
Osasun Saileko teknikarien esanetan,
nahiz eta hasieran beldur handia izan,
oso esperientzia aberasgarria izan da.
Arazo handiena epearena izan dela aitortu dute, oso epe laburra izan baitute
testua idazteko, eta horrek eragin du gaztelaniazko testua lantzea batez ere. Gainera, sailburuak onartu aurretik testuak
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«Gaur-gaurkoz,
jarrera pertsonal
bakan batzuen
aterpean baino
ezin dira ulertu
Adikzioen Legearen
esperimentua
bezalako ekimenak»
aldaketa ugari izan ditu; ia egunero egin
dira aldaketak, eta aldaketa horiek gaztelaniazko testuan egin dira. Hori dela eta,
euskarazko bertsioak ez du erritmo bera
eraman. Aurrera begira, proposamen interesgarriak egin dituzte:
Sortze-prozesuan finkatzea uneak,
hau da, aldez aurretik adostea prozesuaren zein fasetan izan behar den
euskarazko testua prest.
• Ondo zehaztuta egon behar dira aldaketak gaztelaniazko testuan, eta
bai gaztelaniazko bertsioak bai euskarazkoak ondo identifikatuta egon
behar dute: zein egunetakoak diren
eta zein tramitetakoak.
• Funtsezkoa da testua sortzen duenak euskarazko bertsioa idazten hasi
aurretik erabiliko dituen kontzeptu
terminologikoen inguruan adostasuna izatea.
•

Orobat aitortzen dute laguntza handia
jaso dutela IZOren aldetik, eta hori garrantzizkoa izan dela hainbat arlotan
(adibidez, terminologiari dagokionean)
idazketaren kalitatea bermatzeko.
Zuzentzaileon balorazioa ere ona izan da.
Izan ere, oso lege-arau gutxi dira, oraindik
ere, guraso bera dutenak testuaren bi hiz
kuntzetan (euskaraz eta gaztelaniaz); alegia, euskaraz gaztelaniazko egile bera –eta
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87

itzultzaile profesionala izan gabe– duten
testuak. Eta bultzatu beharreko bidea da,
inondik ere. Areago, oraingo esperientzia
hau bezalako ekimenak badira.
Uste dugu testugileek jakin dutela bi
hizkuntzen artean beharrezkoa den distantzia markatzen, hau da, ahalegina
egin dutela idazketa-prozesu beregainak
erabiltzen, eta hori da ataka horretan
jartzen den edonork gainditu beharreko
lehenengo maila: gaztelaniaren morron
tzari ihes egitea.
Zuzentzaileontzat ere ez da desafio
makala izan. IZOn zuzentze-lana nagusiki beste itzultzaile batzuek egindako itzulpenen gainean mamitzen da,
edota idazki-ereduen bitartez egindako
testuen gainean; oso gutxitan, aldiz,
itzultzaile ez-profesionalek euskaraz sortu-itzulitako testuetan. Eta galdera da, ea
zuzenketa-irizpide berberak erabili behar
diren goian aipaturiko bi kasuotan, kontuan hartuta erredaktoreak ez duela zertan jakin zer den anafora-katafora jokoa
edo zer den mintzagai hanpatua…, hitz
eta termino horietan azalduta behinik
behin.
Balio erantsia ala gainkarga?
Asko idatzi da azken boladan idazketa
elebidunaz, korredakzioaz eta abarrez.
Baina, esanak esan, praktikan, oraindik

oso gutxitan erabiltzen den tresna da.
Ahalegin handia eskatzen duen bidea da,
eta, aparteko borondate euskaltzalerik
(?) ezean, gainkarga moduan ikusten da
gehienetan. Are gehiago, kontuan hartuta idazketa-prozesuan parte hartzen duten
alboko elementuen praktika linguistikoa
ia-ia gaztelaniazkoa dela huts-hutsean.
Gaur-gaurkoz, jarrera pertsonal bakan
batzuen aterpean baino ezin dira ulertu
Adikzioen Legearen esperimentua bezalako ekimenak. Horixe dugu erronka:
nola bultzatu teknikari legegileak euskaraz eta gaztelaniaz, batera, ondu dezaten
lege-testu bat, amaieran «merezi izan du»
esan dezaten, «onurak eragozpenak baino
handiagoak izan dira eta».
Eta orain, zer?
Idazketa-prozesua ez da oraindik amaitu. Azken txostena falta da (horrek ere
aldaketak ekarriko ditu), eta ondotik
soka luze honen azken katebegia: Legebiltzarraren oniritzia. Esan nahi baita,
gure aztergaiari dagokionez, Legebil
tzarrak euskarazko testuari eman behar
dion oniritzia, non frogatu beharko baita Jaurlaritzan egindako bideak benetan
emaitza baliagarririk ematen duen ala ez,
eta, ondo bidean, hobekuntzarako eta
adostasunerako ildoak markatu beharko
baitira.
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Bi herriren
arteko zubia
Maite Orue
Kazetaria

A

zaroaren 9an
Katalunian
egindako bozketak
oihartzun handia
izan du Espainiako
estatuko mugen barruan nahiz
nazioartean. Askorentzat
egun historikoa izaki, hautsak
harrotu eta aurreikuspen guztiak
gainditu zituen jardunaldi hura
arreta bereziz jarraitu zuten
hainbat lekutan. Ikusmina
handia izan zen, eta Kataluniako
mugetatik kanpo bizi diren
katalanak ere, zelan ez, sorterrira
so egon ziren.
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Baina Pirinioen bestaldera begira egon bakarrik
ez, azaroaren 9an ehunka lagunek
eman zuten botoa Donostian, Espai
Catalunya Topalekuan. Sinbolikoa izanagatik ere, botoa eman nahi zuten
herritarrek ilara luzeak sortu zituzten
Gipuzkoako hiriburuko gune horretan
jarritako hauteslekuan, Katalunian jazotzen ari zenaren antzera. Katalanez
gain, asko eta asko izan ziren botoa
eman zuten euskal herritarrak ere. Nola
edo hala, herri katalanari elkartasuna eta
babesa erakutsi zioten.
Kataluniaren eta Euskal Herriaren arteko harremana, alabaina, ez da gauza berria, urteak baitaramatzate bata besteari
begira. Gainera, asko dira Katalunian
bizi diren edo bizi izan diren euskal herritarrak, nahiz Euskal Herrian bizi diren
edo bizi izan diren kataluniarrak. Hartara, herri bien arteko lotura sendotuz joan
da, eta gaur egun posible da Katalunian
euskara ikastea edota Euskal Herrian
katalana. Halaber, batean zein bestean
badira herriminari aurre egiteko balio
duten guneak ere.
Donostiako Espai Catalunya Topalekua
da horren adibide bat, baina Kataluniako Etxe edo Casal bat baino harago
doa Gipuzkoakoa. 2006. urtean inauguratu zuten bi kulturen arteko zubia izan
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nahi duen gunea, Generalitatearen Kanpoko Gaietarako (Afers
Exteriors) idazkaritzaren laguntzarekin.
Hain zuzen, bere estatutuen arabera,
Euskadiren eta Kataluniaren arteko lotura soziokulturalak estutzea dauka hel
buru, kultura katalana sustatzea izanik
horretarako bidea. Halaber, bi kulturen
arteko truke aberasgarria lortzea du xede,
eta baita katalan hizkuntza sustatzea ere.
Hastapenak
Cristina Lagé Manich izan zen Espai Catalunya Topalekuaren sustatzailea. Bar
tzelonan jaioa, 1995etik Donostian dauka
bizilekua, eta urte hartan bertan, Euskal
Herrian bizi diren katalanak milaka direla
egiaztatzeaz gain, bere ogibidea tarteko,
katalanen Euskal Herriarekiko interes
turistikoa handia dela frogatu zuen. Horrela, interes hori bideratzeari ekin, eta bi
herrien kulturan eta turismoan oinarritutako jarduerak bere gain hartuko zituen
Espai Catalunya Topalekuaren proiektua
mamitzen hasi zen. Proiektua Kataluniako Generalitatean aurkeztu ondoren,
gunea bere bidea egiten hasi zen 2006ko
abenduan. Garai hartan, Gorka Knörr
politikari eta abeslaria zen presidentea,
eta Josean Larrañaga Urko kantautorea
presidenteordea. Egungo presidenteak,
Cristina Lagék, Topalekua zuzentzen eta
kudeatzen zuen.
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Toni Strubell unibertsitateko irakasle, kazetari eta idazleari eta haren ondorengoari erreleboa
hartuta, Anna Urioste Torné da gaur
egun katalan irakaslea Espai Catalunya
Topalekuan. Hiru urte daramatza Donostian bizitzen, eta, beraz, ez zituen
elkartearen lehen urrats haiek bizi izan.
Hala ere, Topaguneak hastapenetatik
daukan helburua betetzen duela dio
irakasleak, «bi kulturen arteko ate gisa»
funtzionatzen baitu. «Donostian nahiz
Gipuzkoako beste herri batzuetan bizi
diren katalanen bilgune da, baina euskal
herritar askorena ere bai».
Hainbat zerbitzu
Via Fora jatetxean du egoitza Espai Catalunya Topalekuak. Gaur egun, 200
bazkide dauzka eta bakoitzak urtean 30
euroko kuota ordaintzen du, baina garai
batean, bizi izan duen «une gorenean»,
kopuru hori bikoiztera ere iritsi zen.
Espai edo gune ezberdinetan banatuta
dago zentroa, betetzen dituen funtzioak
hainbat dira-eta. Esaterako, batetik, ohiko
Casalen funtzioa betetzen du. Hala, katalanen bilgunea izateaz gain, haiei zuzendutako informazioa emateko, iritsi berri
direnei laguntzeko, etortzeko direnei
aholkuak emateko… eginkizuna dauka.
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Era berean, Kataluniari buruz gehiago jakin nahi duenarentzako arreta gunea ere
bada Espai Catalunya Topalekua.
Bestetik, Espai Cultura gunearen baitan,
hainbat dira azken urteetan zentroak antolatutako kultur jarduerak; hala nola,
erakusketak, afari-tertuliak, kontzertuak, dastaketak... Dena den, Uriosteren
esanetan, azkenaldian nabarmen egin du
behera eskaintzak. «Beste hainbat sektore edo espaziok bezala, Espai Catalunya
Topaguneak ere murrizketak pairatu
ditu, eta hori asko igarri da kultur jardueretan. Tamalez, egungoak ez dauka
zerikusirik lehengoarekin, garai batean
askoz ere egitarau aberasgarriagoa baikeneukan».
Murrizketak egon arren, badira urtez
urte hutsik egiten ez duten ekitaldiak.
«Esate baterako, Tio de Nadal antolatu
ohi dugu Gabonetan, umeei nahiz gurasoei zuzenduta. Sant Joan eta Sant Jordi
egunak ere ospatzen ditugu, azken hori,
Elkar argitaletxearekin elkarlanean. Cal
çotadak ere egiten ditugu, parriladak…
Eta, noski, Diada ere ospatzen dugu
urtero-urtero».
Umeei zuzendutako ekitaldiak bereziki
garrantzitsuak direla esan du Uriostek.
Izan ere, parte hartzen duten haurren
gurasoren bat katalana izan ohi da, eta
gurasoek ez dute nahi izaten eurekin soilik aritzea katalanez. Hori dela
eta, ezinbesteko ikusten dute haien
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artean harremanak izateko gune bat
egotea. «Bazkideen seme-alabak izan ohi
dira parte hartzen dutenak. Oso gune
polita da, eta jendeak sinetsi egiten du
daukan helburuan».
Generalitatearengandik jasotzen duen
diru kopurua murriztu izanak, bestetik,
ez du soilik jardueren antolakuntzan
eragin, eskolak ere garestitu egin baitira.
«Diru laguntza eza arlo guztietan nabaritu da, katalan ikastaroetan ere bai. Beste
batzuekin alderatuz gero, gureak ez dira
hain garestiak, baina jendea erakartzeko
oztopo izan daitezke», esan du Uriostek.
Dena den, ez dira gutxi katalan ikastaroetan izena ematen dutenak. Irakasleak
azaldu duenez, bi talde dauzkate aurten,

eta denetara hamabost dira ikasleak.
Haien profilari dagokionez, denetarik
dagoela, baina gehienek Kataluniarekin loturaren bat daukatela zehaztu du.
«Euskal Herrian Kataluniarekin loturaren bat daukatenak asko dira. Egon badago eskoletara beste hizkuntza bat ikasi
nahi dutelako etortzen direnak, baina,
esaterako, askok aita, ama, amona, aitona edo beste senideren bat katalana
delako edota Kataluniako udatiarrak direlako ikasi nahi dute hizkuntza. Semealabak eta ilobak Katalunian dituztenak
ere badatoz, ilobekin katalanez ere hitz
egin nahi dutelako».
Hori horrela, adin tarte guztietako ikasleak izan ohi dituela esan du Uriostek.
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«Aurten, adibidez, 50 urtetik 60 urtera
artekoak dira gehienak, eta bada katalanez idazten ikasi nahi duen mutil gazteago bat ere». Izan ere, frankismo garaian
katalana galarazi izanak kalte handia
eragin zuela deritzo. «Debeku haren ondorioz, hizkuntza mantendu egin duten
arren, hiztun askok ez dakite katalanez
idazten edo oso gaizki idazten dute», zehaztu du irakasleak. Gainera, Gasteizen
dagoen Cercle Català d’Alaba zentroan
bezala, Donostiakoan ere katalan azterketa ofizialak egin daitezke, Ramon
Llul institutuarekin lan egiten baitu arlo
horretan Espai Catalunya Topalekuak.
Hori bai, azterketa egin ahal izateko, gutxienez hiru pertsonak eman behar dute
izena.
Kale presentziari dagokionez, Uriosteren arabera, Katalunian Euskal Herrian
euskara baino askoz katalan gehiago en
tzuten da kalean. «Dudarik gabe, egoera
linguistiko guztiz ezberdinak bizi dituzte bi herriek. Katalanaren abantailetako
bat hizkuntza erromanikoa dela da,
eta, beraz, ez dakienak erraz ulertzeko
modukoa. Euskara ez dakienak, ostera,
norbaiti euskaraz entzutean ez du ezer
ulertuko. Bestetik, euskararekin gertatu
ez bezala, Kataluniako burgesiak katala-

nez hitz egiten jarraitu zuen, eta, nolabait esateko, bere prestigioa mantendu
izan du. Hori, ezbairik gabe, faktore garrantzitsua izan da bere biziraupenerako.
Aragoiera, adibidez, zekitenak lotsatu
egiten zirelako galdu zen».
Irakasleak dioenez, bere kasuan hizkun
tza ez zen oztopo izan Euskal Herrira etorri zenean, Katalunian zela hasi baitzen
euskara ikasten. «Euskalduna neukan
aitona, eta, beraz, baneukan konexio bat
Euskal Herriarekin. Gerora, Bartzelonako hizkuntza eskolan hasi nintzen euskara ikasten, eta, horri eta beste faktore
batzuei esker, Donostiara bizitzen etor
tzean etxean bezala sentitu nintzen».
Dena den, bi kulturen arteko ezberdintasunak agerikoak direla uste du Uriostek. «Oso kultura desberdinak dira, bai
kokapena dela eta, bakoitzak daukan
historiarengatik... Katalana kultura mediterraneoa da, eta hainbat kulturaren
nahaste handia dauka». Euskal Herrikoa
«batuagoa» dela dio irakasleak. Ezberdinak izanagatik ere, bateko eta besteko
bizilagunen arteko bizikidetza erraza eta
ona dela deritzo.
Kataluniarren sumindura
Errealitate ezberdinak bizi dituzten
arren, bi herriek badaukate komuneko
gauzarik ere, azken urteetan biak ala biak
murgildu baitira «itxaropenez eta ilusioz
gainezka» dauden prozesuetan. «Katalunian, adibidez, urte gutxian zeharo aldatu da egoera nahiz pentsamendu soziala,
eta badauka bere logika, gizartearen sumindura ikaragarria baita».
Prozesu independentistak erakarritako
egoera berriaren aurrean, Espainiako estatuko komunikabideek ez dutela zuzen
jokatzen iritzi dio Uriostek, «ez dituztelako gauzak behar bezala azaltzen, ez
zaielako interesatzen». Hari beretik, uste
du Katalunian hasitako bidearekin kritiko direnek ezin dezaketela ezikusiarena
egin. «Ezin daitezke begiak itxi hainbeste
jende ateratzen denean kalera aldaketa

bat eskatzeko. Noski ez dela biztanleen
% 100, baina bai kopuru esanguratsu
bat». Finean, Kataluniakoa «eztabaida
politikoa» dela uste du irakasleak, «ez
arazo bat» batzuek dioten bezala. «Demokrazian oinarrituz, egin beharreko
galdera ukatzen ahalegindu dira, arazo
bat ikusten baitute horrelakorik ez dagoen lekuan».
Euskal Herrian ere galdeketa egiteko
aukera legokeela uste du Uriostek, baina gaur gaurkoz une soziala bestelakoa
dela dio, eta, beraz, «lehenengo faktore
batzuk bateratu» beharko liratekeela.
«Hemengoa hausnarketarako unea dela
uste dut».
Egoerak egoera eta errealitateak errealitate, herri batek zein besteak asko dauka
kanpotarrari erakusteko eta eskaintzeko.
Eta urrunera joan barik, Kataluniako zati
txiki bat Donostian bertan dago. Hortaz,
gehiago jakin nahi izanez gero, Via Fora
jatetxera jo daiteke, eta, pa amb tomàquet
famatuak nahiz tostak dastatzeaz gain,
Espai Catalunya Topalekuaren bitartez
beste kultura baterako zubia igaro.

Espai Catalunya Topalekua
Federico Garcia Lorca
pasealekua 10, behea
20014 Donostia
Telefonoak:
(+34) 943 471 464 /
(+34) 943 473 918
Posta:
espaispaicatalunya.org
Webgunea:
www.espaicatalunya.orgs
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Txominen euskara
Arrate Mardaras

T

xominen euskara berezia
da. Berrogeita hamar bat
urte baditu ere, aurrez aurre izango ez banu, laurogei urteko agure bati en
tzuten nagoela pentsatuko nuke. Ez daki
euskaraz idazten, hala ere, hizketan hasten den bakoitzean berezko oparia egiten
dit: ikasi egiten dut berarekin, euskara
ikasten dut!
Txominek ondotxo gogoratzen du amahizkuntza, eguneroko bizimoduan erabiltzen ez duen arren. Inongo Euskal
Etxerekin harremanik ez zuen neska batekin ezkondu zen, eta seme-alabak ditu,
honezkero haziak. Harro erakusten dit
argazkia, laurak etxe baten atarian. «Edifisidxo normala da», esaten dit, «eskara
txaletien bisi». Gobernu aldaketarekin
aberatsak ezin dira lehen bezala bizi Venezuelan. Txomin-eta ez dira hain dirudunak, baina neurriak hartzea erabaki
dute. Oso ederra iruditu zait ikusten den
paisaia. «Bai, oso ederra da; honen antza
deko». Zuka egiten dit Txominek, gurasoek ez zioten hitanoa erakutsi.
Atetik sartzen ikusi dut Miren, lirainlirain. Inoiz ez dela zahartuko esan diot
neure buruari. Hiru urte igaro dira, eta
berdin-berdin dago. Ikusi gaituenean
irribarrea atera zaio, eta honantz abiatu
da, leiho erraldoitik hurbilen dagoen
mahairantz. Txomini gustatu egin zaiola
nabaritu diot.
«Euskal Venezuela eta euskal Txile» esan
dut aurkezpenak amaitzeko. Batzuetan
holako txotxolokeriak esaten ditut, eta
berehala baldar hutsa sentitzen naiz,
baina badakit hurrengoan ere egingo
dudala. Ez du ematen beraiek konturatu
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direnik, Venezuela eta Txile entzun dute,
hangoak direla, amerikarrak, euskal jatorria izateaz gain, beste zerbaitek ere lo
tzen dituela.
Txominek badaki Mirenen berri, bidean
kontatu diot, elkarrizketa egin niola
azkenengoz etorri zenean, lagunak edo
egin ginela eta berriz elkartzekotan geratu ginela. Eta gaur dela zita hori. Biak hemen suertatu direla aldi berean, jarraitu
dut, eta eurek elkar ezagutzeko aukera ez
genukeela galdu behar. Horrela eraman
dut kostaldera Txomin. Jatetxe ona ere
agindu diot, Kantauri itsasoari begira.
Mirenen euskara, gurea bezala, bizkaitarra da. Pozik jarri dira biak elkarri erraz
ulertzen diotelako. Eta pozago ardo botila husten joan den heinean. Txileko
ardoei buruz hitz egin dute. Venezuelan
zabaltzen diren ardo botilen ehuneko hirurogei txiletarrak omen dira. Gaur ere
zerbait ikasi behar!
Kafeetara heldu garenean, Miren ailegatu
denetik erdi bakarrik egon naizela ohartu
naiz, hirurok berba egin badugu ere, ni
alde batean nengoela eta eurak bestean,
atetik sartu dena neu izan banintz moduan, eta eurek betidanik elkar ezagutu
izan balute legez, eta esku bana mahai
gainetik falta zitzaiela ere ikusi dudalako.
Jakin-minak bultzatuta mahai azpira bota
dut, disimuluz, altzoan nuen ahozapia,
gero, hura jasotzean, eskutik oratuta ikusiko nituelakoan. Baina ez da horrela izan,
batak izter gainean zuen eskua eta besteak
aulkiari lotuta. Zein txoroa naizen holakoak burutik pasatzen zaizkidanean!
«Irratia jarrita daukate» bota dut, arraroa
iruditu zaidalako, eta atentzioa nireganatzeko, eurek beste alde hartatik begira
ziezadaten.

«Euria egin dau eta hotz haundia», zioen
mutil atletak, «nahiko ondo topatu nas
korrika egiten».
«Hori mutilloi estabil bizkaieraz?», galdetu dit Txominek. «Ta seaittik esaten
dau korrika?».
«Nik euskera batua hori estot aitzen
esebes», ausartu da Miren, eta hurrengo esan behar zuena ahotik kendu dion
keinua egin dio Txominek, burua gora
eta behera mugituz atzamar lodia tente
jarrita.
Bigarren kirolariaren ahotsa entzun
dugu, txirrindulari gazte bat: «Espero
dot topean topatxea eta ondo egotea
amaitxeko meta». «Joe, ze batua ote don
hau» pentsatu dut nik. «Lokatxa asko ez
da egon, bakarrik egon da resbaladizoa
parte bat eta beste zona bat gogorra segoela».
Eta, ondoren, azalpen soziolinguistikoak
eman behar izan ditut. Adi-adi entzun
didate, eta, jarraian, galderen atala etorri da. «Bai, gurosuna, baña mutil horrek
estaki euskeraz». Hori izan da Txominen
konklusioa.
Gero, beste gai batzuk azaldu dira mahai
gainera, eta igarri orduko arratsaldea joana zen. Orduan, zein gustura egon garen,
edo nik, behinik behin, ederto igaro dudala uste izan dut. Eta kontua eskatzera
altxatu naizenean hondartza eta itsasoa
bete-betean ikusi ditut eguzkiaren azken
printzen artean. Hain zen ederra bistan
zegoena non zerbitzariari planoa inbertituta zegoela adierazteko gogoa sortu zaidan, gu barruan izanik, kanpoan
geundela, erakustokia bihurtuta zegoen
kristal erraldoiaren ostean ageri zenari so.
Mahaira eseri naizenean «Zarautz inoiz
baino politago dago» esan diet. Biek begiratu didate ulertu ez duenak erakusten
duen begirada hutsalarekin, eta nik euren elkarrekiko begiradan maitasun hasi
berriaren lehen txinpartak ikusi ditut.
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Kalkobidearen eragina:
«Haizeari langak jartzen?»
Xabier Alberdi Larizgoitia
UPV/EHUko irakaslea

Sarrera
Euskal ikasketetan maizenik kalko okerrak izan ditugu aztergai eta gogoetagai.
Eta ez da harritzekoa, ikaragarria baita
elebitasun desorekatuak eta erdaren eraginak euskarari eragiten dioten azpijana:
euskaraz egiten ditugun «huts» asko eta
asko auzo-hizkuntzen eraginari zor zaizkio1. Eta hortik dator, seguru asko, kal
koei egotzi ohi zaien gaitzespen-kutsua.
Kalkatzea, ordea, neologian eta terminogintzan erabili izan den –eta erabili behar
den– mekanismo guztiz emankorra da
edozein hizkuntzatan; eta, are gehiago,
euskaraz eta euskara bezalako hizkuntza
txiki(agotu)etan.
Artikulu honetan, bada, kalkobidearen
alderdi onuragarriak azpimarratu nahi
ditut: kalkobidearen emankortasuna eta
baliagarritasuna.2

Kontzeptu batzuk: maileguak eta
mailegutza; kalkoak eta kalkobidea
Mailegutza terminoak, adiera hertsian,
kanpoko elementu –gehienetan, lexiko–
baten transferentzia oso edo erabatekoa
adierazten du; eta, beraz, kanpoko adierazle bat eta adierazi bat «inportatzea»
edo hartzea esan nahi du. Maileguak
ditugu, adibidez, afiliazio, afiliatu, alegazio, alegatu, kuota, kotizatu…
Kalkatzeak esan nahi du kanpoko elementu bat «itzulpen bidez kopiatzea»
eta «ordeztea»; bestela esanda, imitazioz
eta hizkuntza hartzailearen adierazleak
edo elementuak erabiliz, kanpoko hiz
kuntza bateko elementu baten esanahia
adieraztea. Kalkobide terminoa erabiliko
dut prozesua edo mekanismoa izenda
tzeko; eta kalko terminoa, berriz, mekanismoaren emaitza izendatzeko: kalkoak
ditugu, esaterako, sagu (inform.: ingl.
mouse, gazt. ratón), aurreikusi (gazt. prever) eta segurtasun-indarrak (gazt. fuerzas
de seguridad).
Zabalagoa da interferentziaren kontzeptua; eta lausoagoa, erdarakada terminoa.3
Interferentziaren kontzeptua, berriz, zabalagoa da, eta
hizkuntzen arteko ukipen-gertakarien berri emateko
sortu zen. Alde batetik, zentzu zabalean, beste hizkun
tza batek eragindako hizkuntza-aldaketa da interferentzia (berrikuntza, galera edo ordezpena) eta sistemaren
berregituraketa bat dakar. Beste alde batetik, termino
3

Ikus Kalkoen Behatokia.
Internet: http://ehu.es/ehg/kalkoak/
2
Ikus «Kalkoen eragina euskara akademikoaren garapen lexikoan: Lan Zuzenbideko terminologia».
Internet: http://www.ehu.es/seg/hizk/5/1/2
1
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Kalkoen sailkapena
Kalko mota hauek bereiztea proposatzen
dut4:
1. Kalko semantikoa: Esanahia kopia
tzen da, kanpoko ereduaren barneforma (alderdi ezmateriala). Adibidez,
sagu (Informatika, ingl. mouse, gazt. ratón)
kutxazain automatiko (gazt. cajero automático # ingl. cash machine)

2. Kalko lexikoa (edo morfologikoa):
Sorburu-hizkuntzako elementu lexiko
konplexu (hitz elkartu edo eratorri)
baten barne-egitura, eskema edo barne-forma itzultzen da xede-hizkuntzara. Adibidez,
aurreikusi (gazt. prever)
berrantolatu (gazt. reorganizar)
beribil (gazt. automovil, fr. automobile)

bera erabili ohi da hiztun elebidunen hizkuntza-gaitasun eskasari lotuta, eta, orobat, atzerriko hizkuntzen
ikaskuntzaren eremuan, errakuntzaren ideiari lotuta.
Gure gramatika-tradizioan erdarakada terminoa erabili
da gehien; batik bat, auzo-hizkuntzen eraginez euskaraz sortu diren esapide eta egitura okerrak eta mailegu
premiarik gabeak izendatzeko. Oso kontzeptu lausoa
da, eta gaitzespenezkoa; hori dela eta, ez da gomendagarria hizkuntzaren azterketa deskriptiboetarako.
4
Ikus «Kalkoen tipologia eta eragina gaurko euskarazko
neologian».
Internet: http://www.ehu.es/ojs/index.php/ASJU/issue/view/154/showToc
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3. Kalko lexiko-fraseologikoa: Sorburu-hizkuntzako sintagma bat («izena + izenondoa», «A de B») itzultzen
da xede-hizkuntzara. Adibidez,
complemento salarial > alokairu-osagarri
accidente de trabajo > lan-istripu

4. Kalko lexiko-sintaktikoa: Hitz ba
tzuek argumentu-egitura dute eta joskera jakin bat eskatzen dute (observar
(algo); observar (que)…). Zenbaitetan,
bada, kalko semantikoarekin batera hitzen joskera ere kalkatu ohi da.
Esate baterako,
bakterioei behatu > ?bakterioak behatu
(?ondorioak behatu…)
?(…) higatzen dela behatu da (gazt. se ha
observado que…)

5. Kalko fraseologikoa: Unitate fraseologikoak (lokuzioak, kolokazioak,
hizketa-formulak) itzultzen dira xedehizkuntzara. Adibidez,
Soldatak izoztu, parentesiak itxi…
*Zerbaitek atentzioa deitu, *eskolara faltatu, *eta abar luze bat…

6. Kalko morfosintaktikoa: Sorburuhizkuntzaren joskera itzultzen da xede-hizkuntzara; barne-forma itzultzen
da, baina adierazle berririk sortu gabe.
Kalko sintaktiko gehienak okerrak
izaten dira,5 baina gaurko euskararen
5
Ikus Juan Garziaren Kalko okerrak.
Internet: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43573/eu/contenidos/informacion/dih/eu_5490/adjuntos/estilo_liburua/KALKOAK/AURKIBID.pdf
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egitura bat baino gehiago dira behiala
egindako kalkoen ondorio6. Adibidez,

asignación / esleipen

*Noski etorriko dela.

contratante / kontratugile

*Kolpe bat eman zion, hilda utziz.

arbitraje / tartekaritza

7. Kalko diskurtsiboa: Sail honetan
sartuko ditugu diskurtsoaren mailan
koka daitezkeen kalkoak, hiztegiaren
eta gramatikaren maila gainditzen dutenak, baina hizkuntzaz hizkuntza aldatzen direnak. Bereziki, konexioaren,
kohesioaren edota modalizazioaren
mailako kalkoak ditugu sail honetan (testu-antolatzaileak, anaforak,
eta abar). Kalko diskurtsibotzat joko
dugu, esate baterako, testu-antolatzaile gisa (eta ez konparazioa adierazteko) era berean esapidea erabiltzea.
Kalko lexikoen garrantzia:
gaurko termino berriak
Espezialitate-arloa edozein izanik ere,
aski da sortzen ari garen termino berriei
arretaz begiratzea, ohartzeko haietako
asko eta asko kalkobidearen mekanismoari zor zaizkiola. Hona Lan Zuzenbidearen arloko adibide banaka batzuk,
diogunaren erakusgarri:
•

Hitz eratorriak:
reguladora (base ____) / arautzaile (oinarri ____)

ajenidad / inorentasun

•

Hitz elkartuak:
lan-gatazka / conflicto laboral
adiskidetze-akordio / acuerdo conciliatorio
lanbide-sailkapen / clasificación profesional
lan-istripu / accidente de trabajo
esparru-akordio / acuerdo marco

•

Erdal sintagma terminologikoen euskal ordainak:
costas procesales / prozesuko kostuak
coeficiente reductor / koefiziente murrizgarri
contrato temporal / aldi baterako kontratu
calendario de negociación / negoziatzeko
egutegi
cláusula de revisión salarial / alokairuak
berrikusteko klausula

Adibideetatik ondoriozta daitekeenez,
etengabe ari gara itzultzen erdal terminoak euskal ordainak sortzeko. Eta,
horretarako, nagusiki, kalko lexiko eta
lexiko-fraseologikoez baliatzen gara.
Zenbaitetan kalko semantikora jotzen
dugu, baina askozaz ere neurri apalagoan (adiskidetze/conciliación, atxikimendu/adhesión, aringarri/atenuante…).7
Edozein modutan, terminologizazioaren ondorio diren
aldaketa semantikook ez dira gertatzen berez, baizik
eta zuzenbideko gaztelaniazko terminologia nolabait
kalkatu izanaren ondorioz.

7

Litekeena da, esaterako, euskarak albo-hizkuntzen
eraginez garatu izana zeina (…) bait- tankerako erlatiboak.
6
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Kalkobidea: neologia-mekanismo
emankorra
Kalkoek ikaragarrizko eragin eta garrantzia dute lexikoaren berrikuntzan.
Kalkoak –bereziki, lexikoak eta lexikofraseologikoak (eta neurri apalagoan,
semantikoak)–, ezinbestekoak izateaz
gainera, guztiz emankorrak dira edozein
hizkuntzaren hiztegia garatzeko eta eguneratzeko.
Alde horretatik, euskara eta zuzenbidearen hizkuntza ez dira salbuespen: termino asko sortzen dira arlo horretan erdal
hitzak eta hitz multzoak kalkatuz.
Nolanahi ere, terminoak kalkatzeko
orduan, oro har, zenbait gomendio eta
irizpide hartu behar dira kontuan (Terminologia Batzordea 2004):8
a) Euskal ondare lexikoan –idatzian zein
mintzatuan–, bila gabiltzan kontzeptua edo esanahia izendatzeko hitz edo
termino egokirik ez aurkitzea.
b) Euskararen gramatikaren eta morfologiaren araberakoa izatea kalkoa.
c) Kalkatzen edo itzultzen den esa
nahiaren nazioartekotasuna (halakorik ezean, guztiz komenigarria da,
gutxienez, frantsesa eta gaztelania bat
etortzea).9
8
http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/eu/contenidos/informacion/6503/eu_2415/adjuntos/MAILEGUAK%20ETA%20KALKOAK040422.doc
9
Hala ere, zuzenbideak badu berezitasun bat beste jakintzen eta zientzien aldean: kontzeptualizazioa ez da
unibertsala, sistema juridiko bakoitzak berea baitu. Be-
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d) Hitza edo esapidea kalkatzearen ondorioz euskararen unibertso lexikosemantikoan «zaratarik» edo kontraesanik ez sortzea (txirrindularitzan,
esaterako, astakeria litzateke abanico
> *haizemaile kalko itsua).
Beraz, gaur egun ezin dira zalantzan jarri kalkobidearen onurak; ez terminologian, ezta hizkuntza orokorrean ere.
Kontua da noiz eta nola baliatu kalkobideaz auzo-erdaren morroi bihurtu gabe.
Izan ere, ez genuke bistatik galdu behar
mekanismo horrekiko ikuspegi kritikoa.
Azken batean, «mailegu» berezi batzuk
dira kalkoak, itzulpen bidez sorturiko
«ezkutuko maileguak». Beraz, kalkobidearen bitartez azaleko mailegutza
saihesten da; baina gehienetan hartzaile
izaten segitzen dugu, sortzaile izan beharrean.
Laburbilduta –eta Anjel Lertxundiren
hitzak neure eginez10–, kalkobidearen
alde onak nola baliatu eta alde kaltegarrienekin nola jokatu aztertu behar genuke. Izan ere, «haizeari langak jartzea»
ezinezkoa den moduan, ezinezkoa –eta
are kaltegarria ere– litzateke kalkobideari ateak guztiz ixtea.

raz, ia ezinbestean, gaztelania juridikoari begira gara
tzen ari da euskara juridikoa. Eta horrek ondorioak ditu
hirugarren gomendioari dagokionez.
10
Anjel Lertxundi: «Haizeari langak jartzen».
Internet: http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1410777403

29

hitzez hitz

eta WINDOWS 7
ikastaroak itzultzen
OFFICE 2010

Ziortza Garmendia
IZOko itzultzailea

I

VAPek aspalditik
eskaintzen ditu lanean
erabiltzen ditugun
hainbat tresnatan
trebatzeko ikastaroak.
Orain, gainera, euskaraz
eskaintzen hasi da Word 2010,
Excel 2010, Outlook 2010,
PowerPoint 2010 eta Windows
7ri atarramentu handiena
ateratzeko zazpi ikastaro.
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Alemaniako Know How! AG eta TT
Knowledge Force enpresek sortu zituzten ikastarook, eta, munduko hizkun
tza handienetara baino ez direnez itzuli,
IVAPek lan handia egin behar izan du
enpresa horiek konbentzitzeko hizkun
tza txiki honetan ere eskain ditzaten.
Ikastaro hauek Moodle plataforman
eskaintzen dira, eta ikasle bakoitzak erosoen zaion moduan antola dezake ikasteprozesua. Izan ere, urratsez urrats landu
daitezke ikasgaiak, jarraibideak irakurri
eta entzuten diren bitartean interaktiboki parte hartuz, edo, bestela, materiala
gorde, eta behar denean kontsultatuz.
Gainera, prestakuntza-ikasgaiez gain,
ariketak, ohiko galderak eta aholkuak ere
eskaintzen zaizkie ikasleei.
Beraz, material asko genuen IZO Itzul
tzaile Zerbitzu Ofizialean euskaratzeko.
Itzulgai gehienak BAKUN Itzulpen eta
Argitalpen Zerbitzuak S.L. itzulpenenpresak euskaratu ditu, nahiz eta IZOn,
gero, goitik behera irakurri eta orraztu
ditugun. Halaber, ikasleak entzungo dituen lokuzioak ere BAKUNen egin dira.
IZOn, itzulpenak egiteaz gain, asko landu dugu ikastaroen edukia. Batetik, ikastaroak alemanez sortu zirenez eta guk
gaztelania izan dugunez zubi-hizkuntza,

batzuetan susmoa izan dugu gaztelaniazko testua ez zela guztiz zuzena, eta
ikerketa-lanak egin ditugu jatorrian zer
esan nahi zen jakiteko. Bestetik, ikastaroetako ariketa guzti-guztiak egin ditugu, esaten dena benetan betetzen den
egiaztatzeko. Horren adibide dugu teklakonbinazio edo laster-teklak egiaztatzeko egindako lana. Banan-banan aztertu
genituen 7 ikastaroetan aipatzen diren
laster-teklak, eta asko aldatu egin behar
izan ziren, programek, zein hizkuntzatan
sortu diren, laster-tekla batzuei edo beste batzuei erantzuten baitiete (adibidez,
ingelesezko programetan, Ktrl+A teklakonbinazioa testu osoa hautatzeko da,
eta, euskarazkoetan, aldiz, fitxategi bat
irekitzeko).
Kronologikoki aztertuz, adibideetan
erabili diren testuak jaso genituen lehenengo: bidaia-agentzia baten eskaintza,
enpresa baten finantza-kontuak, erleespeziei buruzko informazioa, langile
baten bilera-egutegia… Denetik! Saskinaski horretan, gainera, testuetako asko,
itzuli ordez, egokitu egin genituen. Tokiizenak eta izen-abizenak agertzen diren
testuetan, esaterako, gure ingurukoak
ikusiko ditugu: Andoni, Aitziber, Sergio;
Mendiola, Herrero, Ruiz de Apodaka; Elizondo, Basauri, Fustiñana, Maule…
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Onomastikaz gain, beste testu batzuk ere
egokitu genituen. Adibidez, Don Quijote
de la Mancha liburuaren laburpentxo bat
irakurri beharrean, Kutsidazu bidea, Ixabel
liburuarena irakurriko dugu euskarazko
ikastaroetan, eta www.rtve.es eta news.
google.es web-orrietan nabigatu ordez,
www.eitb.eus eta www.berria.eus weborrietan ibiliko gara atzera eta aurrera.
Adibide-testuak itzuli ostean, ikasgaien izenburuak, gako-hitzak eta gaiari
buruzko galderak euskaratu genituen,
testuingururik gabe eta ikasgaia bera
irakurri gabe. Itzulgaiak ikusi genituenean, argi izan genuen itzulpen horiek
hala-holakoak izango zirela, ikuspegi
zabalagoa behar genuela hori guztia ganoraz euskaratzeko. Eta halaxe jakinarazi genien materiala bidaltzen zigutenei;
baina ez genuen ezer lortu. Horixe zen
ikastaroak itzultzeko zuten prozedura,
eta halaxe egin behar genuen lana guk
ere. Jakin badakigu gauzak atzekoz aurrera egiten direnean, emaitza ona izatea
nahi badugu, amaieran lan handia egin
behar izaten dela hasieran egindako lana
zuzentzen. Eta oraingoa ez da salbuespena izan: aurrerago ikusiko dugun bezala,
ibilbidearen amaieran lan handia egin
genuen testuingururik gabe eta ezagutzarik gabe itzulitako testuak goitik behera
berrikusteko.
Ondoren, ikastaroetako testuak itzuli genituen. Orduan hasi ginen ulertzen esku
artean geneukan produktua, eta orduan
ikusi genuen zertarako erabiliko ziren
aurreko faseetan testuingururik gabe
itzuli genituen testuetako asko.
Office 2010 eta Windows 7 badaudenez
euskaraz, dauden-daudenean izendatu
genituen programetako menuak, aukerak, elkarrizketa-koadroak… Beraz, ez
genuen ezer asmatu behar: ikastaroetako
urratsak bete, eta programan bertan idatzitakoari jarraitu behar genion. Hala
ere, zenbaitetan, eragozpena zen hori,
lokalizazioak egitean testuingururik gabe
behar bezala itzuli ez ziren formulei jaADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87

rraitu behar genielako. Horrelakoetan,
azalpen bat eman izan dugu Officen
desegoki itzulita dagoena hobeto ulertarazteko. Esaterako, Wordeko ikastaroan, hitz-zatiketa egiteko aukerak Automatikoa («automático») eta Eskuliburua
(«manual») direla aipatzen da, baina
hitz-zatiketa automatikoki edo eskuz egin
daitekeela ere azaltzen da aldi berean.
Bestalde, euskaraz ez dauden aplikazio
batzuk ere azaltzen dira ikastaroetan,
adibidez: Worden zuzentzaile gramatikala, Windows 7ko programa batzuk,
birusen kontrako programa, Officen laguntza… Horrelakoetan, ohar bat ipini
da ikastaroan, aplikazioa euskaraz ez dagoela eta, ondorioz, gaztelaniazko materialarekin lan egingo dela jakinarazteko
ikasleari.
Bagenekien, beraz, zelan izendatu behar
genituen fitxak, atalak, menuak… Baina,
nola izendatu teklak? Batetik, kontuan
hartu genuen gure teklatuak gaztelaniaz
daudela eta, hortaz, tekletan idatzita
ikusten ditugun hitzak Insert, Inicio, Esc,
Ctrl… direla. Burutik pasatu zitzaigun,
euskarazko izenak erabili beharrean, teklatuan bertan irakurtzen ditugun hitzak
erabil genitzakeela teklok izendatzeko.
Izan ere, euskarazko izenak emanez gero,
nola asmatu Ihes tekla esc tekla dela?
Hala ere, zalantza hau sortu zitzaigun berehala: nola izendatuko ditugu, orduan,
ezer idatzita ez daukaten teklak? Horiek
euskaraz eta gainerakoak gaztelaniaz?
Eta, bestetik, euskararen esparrua aintzat
hartuta, Iparraldeko ikasleen teklatuetan
ez da gaztelaniazko hitzik agertuko, baizik eta frantsesezkoak…
Ondorioz, gure senari jarraituz eta librezale.org, UZEIren lokalizazioak.com eta
Microsoft Language Portal (Basque Style
Guide) oinarri hartuta, gure erabakia teklen euskarazko izenak ematea izan zen,
hau da: Txertatu, Ihes, Ktrl, zuriune-barra… Horrela, gainera, teklen izenak ez
dakizkienak beste gauza bat ere ikasiko
du bide batez!

Ikastaroko testuak itzuli ondoren, pantaila-argazkiekin batera bidaltzen ziguten itzulpena, urrats bakoitzean ikasleak
zer ikusiko duen eta eragiketa bakoitzak
pantailan zein eragin duen ikus genezan.
Berrikuspen-fase honetan, aldaketa ugari egin genituen lokuzioetarako gidoiak
prestatu aurretik.
Hurrengo fasea testuon lokuzioak egitea
zen. Bi lokutore egon dira testu hauekin lanean: bata gizonezkoa eta bestea
emakumezkoa. Izan ere, ikastarook sor
tzean, kontuan hartu zen genero-ikuspegia, eta bataren eta bestearen ahotsak
tartekatzen dira ikasgai, galdera eta laburpenetan.
Azkenik, lokuzioak prest zeudenean,
Moodle plataforman muntatzen zituen
ikastaroak TT Knowledge Force enpresak, eta berriro egiten genuen ikastaroa
goitik behera, eta, oraingoan, lehenengoz,
ordenan. Gainera, fase honetan genuen
aukera hasieran ikasgaien berri izan gabe
euskaratu genituen galdera-erantzunak
goitik behera aldatzeko. Atzemandako
hutsak helarazi, lokuzioren bat errepikatu behar izatekotan berriro lokutatu, eta
hortxe amaitzen zen gure lana.
Zuzenketa horiek guztiak egin ostean,
EJIEkoek eta IVAPeko Prestakuntza
atalekoek egin zituzten azken berrikusketak, azken ukituak ondo geratu zirela
egiaztatzearren.
Horixe izan da, funtsean, ikastaro hauek
itzultzeko erabili dugun prozedura. Zaz
pi ikastaro euskaratu ditugu, eta, gauza
bat dela, bestea dela, urtebeteko lana
izan da.
Lan honetan ibili garen guztiok asko ikasi dugu, bai ikastaroan landutako gaiei
buruz, bai itzulpen-metodologia ezberdinei buruz. Zuek ere probetxu handiena atera nahi badiezue programa hauei,
ez galdu aukera paregabe hau. Egin
itzazue ikastarook, eta asko ikasiko duzue, zalantzarik gabe.
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Ahoskera aztergai: «Ahoskera lantzeko
argibideak eta jarduerak. Laguntzarako
materiala: teoria eta praktika»
Iñaki Gaminde, Gotzon Aurrekoetxea, Aintzane Etxebarria,
Urtza Garay eta Asier Romero

L

ehenengo eta
behin, liburuaren
izenburuak baten
bati bestelakorik
iradoki diezaiokeen
arren, argitu behar dugu lan
honetan ez garela arduratzen
ahoskeraren gaineko guztiaz,
gure lanaren aztergunea
prosodiaren esparrura mugatzen
da. Ahoskera orokorrean
nahikoa baztertuta egon den
gaia da, nahiz arlo segmentalean
Euskaltzaindiak gomendio
eta arau zenbait eman dituen.
Alabaina, prosodia, salbuespen
bakan batzuetan izan ezik,
guztiz deslai utzi den gaia da.
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Era bitako arrazoiak izan ditugu lan hau
burutzeko. Batetik, irakasle, ikasle, esa
tari eta hiztun askok ditugun premiak
eta beharrizanak bultzatu gaitu, eta,
bestetik, gure taldeak hizkuntz bariazioan urteokin metatu duen ikerkuntza
esperientziak ere parada eman digu orain
artekoan lortu ditugun emaitzak laburbiltzeko.
Liburuan ematen diren adibideak euskara estandarrari dagozkio, esan behar
dugu ezen, euskara estandarra hiztunok
hartakotzat daukaguna dela. Zenbaitetan Euskara Batuaren azpi-multzotzat jo
daitekeen arren, ahozkoari dagokionez,
erabaki sendoak eta argiak egon ezta, hiztunok daukagun intuizioetan oinarritzen
da. Bestalde, argi dago beronen garapena
hizkuntzaren profesionalen esku dagoena. Gure ikerketak burutzeko eduki ditugun ehunka informatzaileei beti eskatu
zaie eredu horretan jarduteko. Informa
tzaileetako batzuk euskararen barietate
tradizionalen bat familiartean jaso dutenak izan dira; beste batzuk, familiartean
beste hizkuntzaren bat jaso arren, euskararen jabe egin dira hezkuntzan; azke-

nik, beste batzuek, etxean euskararekin
jabetu baziren ere, jaso duten barietatea
ez da tradizionala izan, euren gurasoak
euskaldun berriak izan direlako. Eduki
ditugun informatzaileak Euskal Herri
osokoak izan dira; hori diogunean, Euskal Herri osoa esan nahi dugu, hau da,
Lanestosatik Tuteraraino eta Tuteratik
Baionaraino, esate baterako.
Liburuaren lehen atalean, prosodia zer
den aztertzen da. Bertan azalpen teknikoagoak ematen diren arren, esan dezakegu hizkuntzaren melodiak sortzeko
beharrezko elementuez arduratzen dela
prosodia edo, gurago bada, segmentuetatik gora dauden azentua eta intonazioa
hartzen dituela bere gain. Prosodiaren bidez hiru informazio mota transmititzen
ditugu: linguistikoak, paralinguistikoak
eta ez-linguistikoak. Informazio linguistikoa sinbolo diskretu eta arau mul
tzotzat definitzen da. Berau hiztunaren
gaitasun linguistikoaren partetzat hartu
behar da; gramatikaren osagaiei bagagoz
kie, arau fonologikoen artean kokatzen
da, eta azentuarekin, tonuarekin eta intonazioarekin zerikusia dauka. InformaADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87
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Ahoskera lantzeko
argibideak eta jarduerak
liburuaren azala.

zio paralinguistikotzat intentzioa, jarrera
eta hizkera estiloak jotzen dira; eurok
arteragokoen moduan hiztunaren kontrolpean daude. Informazio paralinguistiko hauek gaitasun pragmatikoarekin
guztiz lotuta agertzen dira. Informazio
ez-linguistikoa, azkenik, adina, generoa, izaera, egoera fisikoa eta emozionala
moduko faktoreei dagokie; faktoreok ez
daude zuzenki lotuta hizkeraren eduki
linguistiko eta paralinguistikoekin, hiztunak ez ditu kontrolatzen, nahiz imita
ditzakeen. Hiztunaren ezaugarri hauek
soinuaren tasunetan eragiten dute, eta
bariazio prosodikoaren eragileak dira.
Era berean, bariazio prosodikoa erabil
tzen dugu hiztunaren ezaugarriez inferentziak egiteko, iritziak sortzeko, eta
baita ezagutzeko ere.
Bigarren atalean, gaitasun prosodikoa
gelan garatzeko proposamen didaktiko
zehatza egiten dugu; izan ere, batetik,
Europako Erreferentzia Marko Bateratuan
nahiz Haur hezkuntzarako, lehen eta bigarren hezkuntzarako eta batxilergorako
dekretu currikularrak Euskal Autonomia
Erkidegoan dokumentuetan, prosodia
gaitasuna garatzeari garrantzia ematen
zaio, eta bestetik, euskara irakasleek baliabide gutxi izateaz gain, gehienak idatzizko hizkuntzan oinarrituak daude.
Horrenbestez, hizkuntza entzun eta pertzibitu ez eze, hitz egitea ere ezinbestekoa da. Hala ere, orain arteko metodoetan bai azentua, bai intonazioa lantzeko
jarduera gehienak identifikatzeko, en
tzuteko edota errepikatzeko diseinatuak
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87

egon direla kontuan izanik, lan honetan
betiko jolasak, urteetan geure arbasoengandik jasotakoak, oinarri hartzen dira;
besteak beste, dituzten ezaugarri kualitatiboengatik, sortzen dituzten egoera
afektibo, kognitibo eta sozialengatik,
zein ikas-estrategiak lantzeko ematen dituzten aukerengatik.
Gainerako ataletan, azentua, oinarrizko
esaldien intonazioa, testuen prosodia,
informazio paralinguistikoak, emozioak eta bokatiboak lantzen dira. Atal
guztietan antzeko egitura erabili dugu.
Lehenengo eta behin, azalpen teorikoak
ematen dira azterketa fonetikoetan eta
fonologikoetan oinarrituta; gero, ikasgelan jolasen bidez antzeko jarduerak
proposatzen dira, eta azkenik, gaia bera
lantzeko jarduerak agertzen dira.
Azentuaren atalean, orain arte lexiko
bakartuaren azentu arauak zabaldu dira
arean, izen sintagmak eta aditz sintagmak bere gain hartzeko.
Esaldien intonazioari dagokion atalean,
oinarrizko esaldien ezaugarriak eta erabil
daitezkeen intonazio arauak aurkezten
dira. Aztertzen diren esaldi motak hauek
dira: esaldi enuntziatiboak, galderak
(bai/ez, oihartzun, hautazko, zalantzazko
eta N/Z galderak) eta ezezko esaldiak.
Testuen prosodiaren arloan, talde prosodikoak, eten motak, muga-tonuak eta
abiada aztertzen dira bereziki. Esparru
bakoitzean dauden aukerak aurkeztu ez
ezik, bakoitzaren funtzioa zein den ere
adierazten da.

Informazio paralingusitikoez jarduten
dugun atalean, hiztunon jarrerak eta
intentzioak adierazteko zer nolako baliabide prosodikoak erabiltzen ditugun
agertzen da.
Emozioak nahi eta nahi ez iragartzen
ditugu. Gai honi geroago garrantzi handiagoa ematen zaio gure gizartean, eskolan hasita. Horregatik, uste izan dugu
ikergune interesgarria izango litzatekeela
atal batean aurkezteko; bertan emozioen
adierazle prosodikoak zeintzuk diren eta
zelan erabiltzen diren adierazten da.
Azken atalean, bokatiboen erabilera
aztertzen da. Hemen ere gizarte konbentzioak, hiztunen arteko konfiantza,
distantzia eta boterea prosodian zelan
islatzen diren aztertzen da.
Aurkezpen hau mukurutzeko, esan dezagun arlo honetan hastapenetan gaudela,
bidea ebakitzen hasi gara; baina geldi
egonagatik euskarak aurrera egingo du,
eta anabasa edo ordena berez egingo
dira, orain arte bezala. Harrigarria bada
ere, hiztunen artean, euskara estandarra erabiltzean berezko batasun handia
dago. Hemen egin nahi izan duguna ez
da besterik izan gizartean dagoen batasun hori ordenatu baino. Geroak esango du hiztunek hizkuntza beste bideren
batetik eroango duten eta euskararen
erakundeek beste proposamen batzuk
egingo dituzten. Anartean, bego gurea
hemen.
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denbora-pasak
Zuberoako
herria

Nafarroako
herria
Lapurdiko
herria

Ermitak

Guraso
arra

Zereginak

Isurkari

Arabako
ibaia

Kokatzera
behartua

*
DEITURA
Gaztaroan
daude

Goratzeak

Altzoa

*
IZENA
Bokal
mehea
Zalantza
partikula
Alemaniako ibaia

Röntgen

Intsektu
mota

Juntagailua

Hitzarmen

Hurbildua
Begirada
Janari
ongailu
New York,
laburrean

Ustekabe
Txokolate
gaia
Neonaren
ikurra
Kontsonantea

1. Erratzu 2. Zertua 3. Zerua
4. Zure 5. Zur 6. Izur
7. Zuria 8. Auritz 9. Zauritu

U I
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N Y L O N A
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K A K A O A

A
I

G A T Z

E T O R R
A
I
O T

E Z U S T E
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Z A K
I

T A N O
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L

Hitz gezidunak

Goitik behera

9

Z A R A

8

G

7

M A G A L A

6

1. Baztango herria.
2. Burutua, gauzatua.
3. Ortzia.
4. Zeure.
5. Enborraren mami.
6. Zimur, toles.
7. Kolore mota.
8. Nafarroako udalerria,
Zangozako
merindadean.
9. Zauria sortu.

so lu z ioak

G A R

5

Aurkitu beharreko hitz
bakoitza letra bat gehiago
edo gutxiago duen
aurreko edo ondoko
hitzaren anagrama da.

B A S E L

4

Plastikoz
ko gai
sintetikoa

A

3

Bizkaieraz,
bike
Bokal
biribila

B

Gorotza

2

Goitik behera

Kaiku

Zaude

1
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Hitz gezidunak

Aleak

ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ87

IVAPen
argitalpena:

Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa
Publiko Aurreratuko Eredua

Pernan Goñi

87

IVAPen
argitalpena:
Gestión
inteligente
de las redes
sociales en la
Administración
pública

2015eko urtarrila

ELKARRIZKETA

ERREPORTAJEA

Idoia Estornes
Zubizarreta:

Metodologia
irauliz,
gaitasunetan hezi

«Euskaldunok badugu
erromantikoaren
eromen ukitu hori»

Abizenak

GRAMATIKA

Izena

NAN/IFZ/ENA

zure etxean doan jaso nahi baduzu,
idatzi helbide honetara:

Helbidea

Posta-kodea

Herria

Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz
administrazioaeuskaraz@ivap.es

Mugikorra

Probintzia
e-posta

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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«Haizeari langak
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Abizen egokiaren
garrantzia
JOSU WALIÑO

