
Ekialdetik Mendebaldera

Aingeru Epaltza

Jakinmina dut Euskaltzaindiaren Hizkuntza Atlasaren egileak nola
moldatu diren hiztun gazteenekin. Hots, noraino harrapatu ahal izan
dizkieten hemengo edo hango euskalkiaren ezaugarriak haien eran-
tzunetan erreparatuta. Eta etxeko hiztunez ari naiz, ez eskola/ikasto-
lakoa erreferentzia bakartzat dutenez.

Bizkai-Gipuzkoetan bederen, Nafarroako Mendialdean ere bai,
euskaraz egiten dituzte beren ikasketak. Euskal Telebista ikusten dute,
euskarazko irratia aditzen. Batzuk euskaraz ari dira lanean, non eus-
kara bera ez duten lanbide. Baliteke haien artean gure prentsaren edo
gure literaturaren kontsumitzaileren bat ere izatea (ba omen da gisa-
korik). Baliagarriak zaizkigu orain arteko neurgailuak haien euskara
sailkatzeko? Sailkagarria ote da?

Bistan da ez dela hizkuntza egoerak bereizten ez dakien belaunal-
dia. Durangon nintzen joan den abenduan, zenbait ikastetxetako 8-9
urteko haurrei mintzaldiak ematen. Hango ikastolakoei belarriak ez
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zien hutsik egiten; amen batean ezagutzen zuten nor ari zitzaien etxe-
an bezala –edo bezalatsu– eta nor ikasgelako moldean. Sobera agudo,
beharbada. Aldiz, solasterakoan, biak nahasten zituzten.

Eta zer erran gure hiriburuetan metatzen, nahasten, anabasten ari
zaizkigun hamaika ukuilu ezberdinetako euskaldunez? Zer euskalki-
tan egiten du –erdaraz ari ez denetan– aita zeberiotarra, ama herna-
niarra eta neskalaguna errazuarra dituen iruinsemeak? Bakanak dire-
la halakoak? Aspaldi honetan, gisa horretako mestizoak franko eza-
gutzen ari naiz neure inguruan.

Goizegi da, jakina, euskalkiei hil-ezkilak jotzeko. Agian ez ditugu
luzaz entzunen. Durangoko ikastolaumeen berbetea ere "bizkaiera-
goa" izanen da noski aita-amekin direnean, eta eredu hori sendotuko
dute kalean aldeko giroa topatuz gero. Hala ere, zilegi bekit zalantza,
zenbait urteren buruan, euskalkiez eta azpieuskalkiez baino zuzenago,
ez ote garen "idiolektoaz" solastu beharko, erran nahi baita, banako
bakoitzak hizkuntzaz egiten duen erabileraz. Nitaz den bezainbatean
garbi dago.

ETORRI ALA EKARRI

"Euskara jatorra", edo "berezko hizkera" bezalakoak maiz aipatu
izan dira gure artean, hiztunaren "erabilera naturalaren" zutabe. Aste
honetan berean, horren gaineko gutuna irakurri dut "Euskaldunon
Egunkarian". "Jatorra", sort ze ingurunetik zuzenean datorre n a ,
Hiztegi Entziklopedikoari kasu egitera. "Berezkoa", berriz, kanpoko
eraginik gabea. Hiztunaren ingurune naturalean –etxea, lagunartea,
bizilekua– egositako produktua dugu, beraz, halako tasunez horni-
tua. Orixek “etorrizkoa” erraten zion.
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Ildo beretik, haren kontrarioa –hizkera "ez-naturala", erran behar
genuke; “ekarrizkoa”, Orixerena hobetsiz gero– ingurune horretatik
kanpo "jasoa" litzateke, "ikasia" (bertzea ikasi behar ez balitz bezala!).
Hainbaten begi zorrotzek ez dute hainbertze dohainez jantzita ikus-
ten bigarren mota hau. Sasikoa omen da, bilatua ("recherché" erraten
dute frantsesez), pedantea, artifiziala (artifizioz osatua).

Honaino ezkero, ika-mika polita pizt genezake ingurune naturala-
ren eta ez-naturalaren arteko mugak non diren finkatzeko xedea ager-
tuko bagenu. Ene iduriz, konparaziorako, ez dago batere garbi esko-
la zedarriaren zein aldetara dugun, honaindi edo haraindi, eta hala-
bereko zalantza dut lagunarteaz, hondarrean, nongotartasun irizpide-
ak probestuta sailkatzen buka baikenezake, "ingurune" delakoarekin
zorrotz jokatzera. Azken batez, iduriago du, norberaren borondateak,
hots, aukeratze ekintza kontziente edo ez hain kontziente batek defi-
nitzen duela halako hiztun batengan honako hitza edo harako esa-
moldea jatorra edo borta den, non, nola edo norengandik geurega-
natu dugun baino areago. Horrela begiratuta, naturala, hautatu edo
aukeratu ez dena genuke; ez-naturala, berriz, hautamenak bahetua.

Zer gertatzen da, ordea, hautatua nola edo hala berezko bilakatzen
denean?

GOMUTATZEA, GOGORATZEA, OROITZEA

Begira neroni. Hamar urtetan, gauzez gomutatan nintzan. Ez dakit
inoiz gogoratu naizen; horrela izan bada, atzendu zait. Aspaldi du
–nire bizitzaren erdia baino gehiago– oroitzen naizela. Zein da, orain
eta hemen, neure-neurea den modua, halako une batean hautatu
nuena ez bada?
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Pribilegiatua naiz, beharbada. Hautatzeko parada izan nuen: aita
zenaren bizkaierari eutsi, alfabetatzeneko estandarraren eredu gipu-
txantean bertan goxo egin, edo niregandik hain gertu eta aldi berean
hain urrun zegoen nafarrera formanitzera hurbildu. Zerk irabazi zuen
agerian da (ez itaundu, mendebaldarrok, zergatik ez neban/nendun
bizkaiera aukeratu. Iruñetik urrin dago Bizkaia eta, 17-18 urtetan,
familia ez ohi da ezertarako eredu). Hautua berez etorria izan zen, ala
nihaurek ekarria? Ez naiz halako galdera zitalei erantzuteko tipoan.

A l d e rdi handia du nork bere kodea osatzeak. Mendebaldeko eta
ekialdeko euskaldun aunitzek urradura mingarri baten gisara bizi dute
e u s k a l k i a ren eta estandarraren artean aukeratu behar beltz hori. Be t i
noiz batera eta noiz bert zera, bueltaka, Ja rdunaldi hauek lekuko. Ba d u
h a m a h i ru urte lehenbiziko liburua plazaratu nuela, eta handik goiti
ehun eta hiru retan hogeita hamazazpi bat aldiz azaldu behar izan dut
zergatik ez dudan andoaindar edo zarauztar baten gisara idazten.
Ho g e i g a r renetik aitzina aspergarria da arrunt, baina, pazientzia ahitze-
ko bidean jarri, bert ze kalterik ez dit ekarri. Artetik errateko, erd a l d u-
nek ere maiz galdetzen didate zergatik ez dudan gaztelaniaz idazten.

Gauza jakina da: bizkaierak, gipuzkerak, lapurterak eta zubererak
ez bezala, nafarrerak ez du inoiz literatur euskalkirik zertu. Axular
urdazubiarrak eta Laphitz arizkundarrak muga iragan behar izan
zuten berena idaztera. Mendiburu oiartzuarrak aitzitiko bidea urratu
zuen, baina haren lana Probintziako tradizioari atxiki zaio, jatorriak
eta begi-bistako kidetasunak aginduta. Lizarraga Elkanokoak ez zuen
behar zen tenorean argitaratzailerik atzeman (saiatuko zen? batek
daki); erdietsi balu ere, bakantasunak eta segida ezak hutsalduko zio-
ten noski eskola sortzeko egokiera.

Erresumaren mugen barnean, literatur hizkuntzaren alde hemen-
goen saiorik sendoena aski berantiarra dugu, gure mendekoa.
Alabaina, haren aitzindari Irigaraitarren hiru belaunaldiek (Pablo
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Fermin “Larreko”, Aingeru, Jose Angel) ez dute bilatu literatur eus-
kalki propiorik sortzea, klasikoen –Iparraldekoen, batik bat– irakur-
keta nafarra eta eguneratua baizik.

Tristea da gure gibelera begiratzean ez gorria aurkitzea, baina
horren kariaz isuri behar genituen malko guztiak isuriak ditugu. Ez
gara gehiago penatzen. Funtsean, abiaburu herrena izan zitekeenak
abia eman digu, mende bukaera honetako idazleei. Batetik, falta
dugun aitatxi/amatxi literario horren hutsunea idurimenez tapatzeko
borondatea ernaldu du gurean: 80. hamarkadaz goitiko nafar idazle
frankok apokrifoak sortuz edo haien inguruan fikzioak harikalduz
itzuri gatzaizkio jarauntsitako zurztasunaren mamuari. Bertzetik,
batuaren aitzinean, geure burua erdibitu beharretik begiratu gaitu.
Batzuek, inolako ahalkerik gabe, bat egin dute 70. hamarkadaren
hasieraz geroztik gure letretan nagusitu den ereduarekin. Bertze ba-
tzuek, berriz, Irigaraitarrak irakastun izan ditugu, aldez edo moldez,
eta geure neurriko iragazkia –nork berea– ezarri diogu lehengo nahiz
gaurko, hemengo nahiz hango literatur tradizioari. Iparraldeko edo
Bizkaiko idazleen aldean, aisetasun nabarmen bat izan dugu: ñabar-
dura bat edo bertze kenduta perpausaren ardatza zure alde duzunean
gauzak hagitzez errazagoak dira, eta denok dakigu Mitxelenak giputz
aditzari egin zizkion lapurtar ukituak, nahita ala nahi gabe,
Nafarroako paradigma ohikoenak izan zituela ondore.

Nitaz den bezainbatean, ene idiolektoa ahoz eta idatziz gauzatze-
rakoan, ez zait zaila gertatu estandarraren zuri-beltza nire herrialdeko
euskalki mugatiarren ortzadarraz tindatzea, araututakotik sobera
urrundu behar izan gabe. Ene aitzin-gibelak eta guzti, gaur egun,
izkribatzean, seta guti batzuek baizik ez naute bereizten ortodoxia
saindutik. On da idazleendako ere intsumisiorako eremua aldarrika-
tzea, nahiz eta, ene kasuan, gero eta tikiagoa izan. Zaharreriaren lehen
oldarraldiak noski.
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Ez baitut nafarrera iturri bakartzat. Hau hobetsi edo hori lehenes-
teagatik ere, ez diot deusi uko egin. Gainera, hizkuntza bera bezala,
norberaren hizkera ere aldatuz doa taigabe, gure hiztegia berritu aha-
lean. Inguruabar pertsonalek dute hor munta, bizikizunek, adiski-
dantzek, amodioek eta gorrotoek. Honako herriko ostatuan belarri-
ratzen zaizun ateraldi liluragarria. Horrako liburuko orrialdeetan
begietara ñir-ñir egiten dizun esamolde xarmangarria. Edo, hainber-
tzeko su-bestarik gabe, halako itzulpena txukun egin ahal izateko,
hiztegian aurkitzen duzun ele baliagarria, erabiliaren erabiliz zure
barne biltegia gizentzera doana. Berritze behartuez ahantzi gabe, jaki-
na. Berriki, egunkari batean argitaratutako nire kolaborazio lan zahar
bat berriz ere leitzeko apeta izan eta hara non, haste berean, zerbait
begietara joka: “ohizko”!!! Puska bat behar izan nuen ohartzeko gaur
egun nonahi eta nolanahi erabiltzen dudan “ohiko” horrek bi urte
baino gehiagorik ez duela nire testuetan. Errana da, gero eta manu-
korragoa naiz, beti eta esanekoagoa, hizkuntz agintariekin.

Horren guztiaren ondorioa dugu nire idiolektoaren bertze ezauga-
rri bat: lur-orotakoa dut, 4x4-ak bezala, hala kazetaritzarako nola
nobelagintzarako, literatur itzulpengintzarako nahiz teknikorako.
Alderdi horretatik, nik ez diot neure buruari zorioneko galdera plan-
teatzen: "noiz bata eta noiz bertzea?". Nik, oro har, bat bakarra dut,
eta hura noranahikoa, bertzerik ez bada. Horrek ez du erran nahi beti
berdin idazten dudanik. Mintzatu ere, ez naiz beti berdin mintzatzen.

INTENTZIO OSOZ

"Etorrizkoen" eta "ekarrizkoen" arteko auzi-mauziez ari izan naiz
arestian. Erran ere dut gurean hizkeraren "naturaltasuna" goraipatzen
dela maiz, halako testu bat laudatu nahi denean. Literaturan, alabai-
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na, ez dakit non dabilen hizkera "natural" delakoa. Zenbait kritika
eskolaren ariora, testu bati "literaturtasuna" ematen diona intentzio-
nalitatea da, erran nahi baita, artifizioa. Intentzionalitatea gaian,
intentzionalitatea egituran eta intentzionalitatea idazkeran ere bai.
Literatur testu batean deusek ez omen du kasualitatez egon behar,
hitz bakoitzak hautatua behar du izan, erabaki baten ondokoa.
Idazleak ekarria, ez idazleari etorria. Alde horretatik, literatur testu
bati gagozkiola, ez du balio "gure amatxik horrela" edo bertzela erra-
ten zuela arrazoitzeak; zerorrek, zeure arrazoiak dituzula, eman diozu
bide amatxiren ezpainetan adituari.

Erran berri naiz ez naizela beti berdin mintzatzen. Lekeitioko
taberna bateko zerbitzariari zerbeza bat emain diten galdegitea alferri-
kakoa iduritzen zait. Orobat Sunbillako ostatukoari emongostan
itauntzea. Bai, badakit, beti izanen da garagardo bat emango al dida -
zu? galdetuko duenik; hain segur ere, batean nahiz bertzean aterako
diote nahi duena. Aitzitik, esaldi hori bera lekeitiar edo sunbildar
baten ahoan paratzeak, hurrenez hurren, Lekeitioko Marinan edo
Sunbillako Uli Beltzak soziedadean beren lagunez inguraturik daude-
la, ez dakit inori edo ezeri egiten dion fabore. Kontakizun baten
sinesgarritasunari ez, bederen. Ondikotz, halakoak ausarki ditugu
geure literaturan.

Hiztun arrunt bakoitzak bere hizkera duen gisa berean, idazle
bakoitzak bere literatur hizkera berezia du, sorterriak eta inguruak ez
ezik, bere bizitzan egiten dituen hautuek araberatua. Eta hau
Igeldoren, Larrunen, Artxandaren ala Ezkabaren gerizpean sortuta
ere. Literatur hizkera horrek ez luke, nolanahi den, zurruna izan
behar, aldakorra eta malgua baizik. Aldakorra, biziarekin batean tau-
padatzen dena. Malgua, idazlearen beharretara egokitua; zer adierazi,
zer kontatu nahi, halakoxea. Erregistro ezberdinez baliatzeko ahalme-
na –eta haien artean, euskalkia, norberarena nahiz bertzerena, etorria
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nahiz ekarria– gauza ezberdinak kontatu edo adierazteko ahalmena
da, funtsean. Liburu bakoitzak ere bere hizkera berezia behar baitu.

Kasu, hala ere. Hautu bakoitzak ondorioak dakartza, irakurlerian
batez ere.

NAPARKERIA

1991n, "Ur uherrak" plazaratu nuelarik, kritikari batek baino
gehiagok gaitzetsi zidan lan berriko hizkera. Horietariko baten iritziz,
“naparkeriak” ez omen zion euskal literaturari giputzentrismoaren
gaitza sendatuko. Ez nuen punttua hagitz ongi hartu (idazleok ez
dugu inoiz kritika aise irensten, lehen kolpean bederen). Izan ere,
lehengo liburuen aldean, aski ur-ardotutzat jotzen nituen neure hiz-
kuntz-proposamenak. “Sasiak ere begiak baditik” nire opera priman
aezkera sartua nuen han-hemen. Orobat, erronkarieraren eta zubere-
raren oihartzuna zekarten ipuin bana joan ziren "Garretatik erauzita-
koak" ene bigarrenean. Horien ondotik, arras zentzatuak eta zentra-
tuak iduritzen zitzaizkidan nafarrera eta lapurtera nahasten direneko
eremu horretan oinarritutako hiztegia eta erranairu multzoa. Muga-
-istorio bati –alderdi bat baino gehiagotatik begiratuta– zegokion
muga-hizkera. Nire lanen ezaugarrietariko bat horixe da, nik uste:
geografiak ere izaten du bere mintzoa.

Urteen joanak ematen duen distantziarekin, duda egiten dut
oraintxe, heavyegia ez ote zen izan garai horretako aukera. Zirrikitu
guti utzi nion irekirik Nafarroatik (Xareta-Baztan-Bidasoatik?) kan-
poko irakurle arruntari, eta utzitako bakarrak, gupidak eraginak
barik, nire gaixtakeriaren marka ziren. Nafar-lapurtar ur-laster uher
horretan, bertze herrialdeetako so-egileak “zuzen” idatzirik aurkitzen
ahal zituen ubare garden bakarrak ez ziren oharkabekoak, ezta bat-
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-bateko amore emateak ere; bertze liburu batzuetan euskalkiaren era-
bilerak duen eginkizun konnotatiboa eman bainion nire hartan
estandarrari, zer eta arroztasuna –dela euskalduna, dela espainola–
seinalatzeko. Ziudadeko kazetari alu batek eta halabereko goardizibil
batek protagonizatutako pasarteak ziren.

Gaur egun, "Ur uherrak" berrirakurtzean, ez dakit non hasten den
sinesgarritasun literarioa, non idazlearen bereizteko nahikeria eta non
h e r i o t zera kondenatutako zerbaiten lekukotasuna uzteko gogoa.
Seguraski, hirurak batera joan ziren. Hor da, horrela, eta ez dut ber-
tzela idatzirik idurikatzen.

GAZTEENDAKO SORTU ZEN LIBURUA

“Ur uherrak”-en ondo-ondotik, “Lur zabaletan” etorri zen, gazte-
txoendako nobelaxka bat. Hura idazteko, ezinbertzez, haur eta gazte
literaturaren merkatuaren legeetara makurtu nintzen, % 100 ez
bazen, bai % 80, halako suertez non nafarrera ez baita han-hemen-
kako zipriztin exotiko bat baizik, oro har guztiz tolesgabe gertatzen
den testuan. “Sorginkerien liburua edo Katalin Kattalin-xorgin bila-
katu zenekoa” ene azken lana zaku berekoa da.

Bi horien artean “Tigre ehizan” argitaratu nuen. Erbeste-istorio
bikoitz bat, bata Venezuelan, bertzea Lapurdin, bi aita-seme bizkaita-
rren egun bateko ibileren inguruan ardaztuta. Kontakizun eta tes-
tuinguru ezberdinak, halabereko hizkera eskatzen zuen, nire ikuspe-
gian. Osotara, bortz erregistro mota ezberdin erabili nituen, bortzak
euskalkietan oinarrituak: bi, narratzaile orojakilearendako, narrazioa-
ren ekintza non eta horrela (Iparralderako, lapurtera kutsuko estan-
darra; Venezuelarako, bizkaiera kutsukoa), eta hiru, pertsonaiendako,
nork noiz eta horrela (bizkaiera hutsa, Behe Errobiko behe-nafarrera
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eta estandar-estandarra –gipuzkera kutsuko estandarra, nahiago ba-
duzue– istorioaren joan-etorriek pertsonaiak erdaraz –ingelesez, fran-
tsesez nahiz gaztelaniaz– egitera behartzen dituztenerako).

Oraingo aldian, inork ez dit –agerian, behinik behin– kargu hartu
“Tigreak” hizkuntza aldetik dituen ezaugarriengatik. Aitzitik, aski
saritua eta aipatua gertatu bada, euskalkiez egindako erabilera bere-
ziari zor omen zaio, bertzeak bertze. Inork gutik daki, ordea, lan hau,
hastapenean, ez zela helduendako bereziki sortu, gazte literaturan
espezializatutako sail batean argitaratzeko baizik. Katalanez horrelaxe
argitaratu da, gazteendako bilduma batean (ez da goxo izan euskal
testuaren ñabardura edo zoko-moko itzulezinak eransketen bidez
konpentsatzea). Hizkuntza maila itxuraz goregiak –hainbertze eus-
kalki, hainbertze kutsu-mutsu– behartu ninduen irakurleen adina ere
goititzera.

Ikusiak ikusi, onerako izan zenik ezin uka. Alabaina, gogoetabide
ere bada, buruz buru ezartzen baikaitu errealitate gordin bezain
saihestezin baten aitzinean: gure hartzaileen soziologia. Lehenago ez
ote nekien, oroitarazi dit oraintxe: hizkuntza hautuak –euskalki afe-
rak barne– liburu baten harrera baldintzapetzen du. Irakurlearenga-
nako bideak samurtzen edo trabatzen. Eta irakurlea dugu, gaur egun,
euskal literaturak irabazi gabe dituen apustuetariko bat.
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