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0. Zarauzko Euskal Jaiak zirela pentsatu izan ohi dut gerora. Gozo
zetorren udazkena, eta zakar itsaso beltza haren altzoan. Jendea base-
rritar jantzita dostatzen zen hondartzan (gerora baino ez naiz ohartu
ausaz euskal kostaldeko herri bakarra dela jendeak “euskal”-a bezti-
tzeko bruxa eta pololoak aukeratu dituena marinelen azularen ordez).
Mukurru betetako plazan, gaztebidean den haur bat ikusten dut,
gurasoen eskutik askatuta ordurako. Mondragones ostatu zaharra
datorkit gogora, egun Arranoa dagoen tokian, eta asto gainean ozta-
-oztako orekan, euskal liburuz betetako ohola zabala. 

Etxerakoan, 850 urdin baten eskaizko atzeko aulkian, gurasoek
plazan erosi dioten liburu bat zabaltzen du esku artean umekozko-
rrak. Autoa kostaldeko bidetik irristatzen da eta onera zetorren egu-
raldia. Zumaiara heldu aurretik mendi apaletan behera datorren
orbain zurian erreparatu du. Bizkaiko kosta da, esan diote.
Ondarroako etxeak seinalatu dizkio aitak, eta Santa Katalinako faroa
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Lekeitio ostean, eta eskolan ikasita duen Matxitxako harantzago, eus-
kaldunon Finisterra partikularra.

Baina umea ez dago geografiarako, liburua zabaldu eta astiro ira-
kurtzen dihardu:

“Bataioaren batera joateko, edo eztaietara joateko, edo alkate egin
zutelako, edo zertarako, edo zergatik ez dakigu, baña Pernando’k oñe -
tako berri batzuk bear omen zituan. Baño... ¡betikoa!, dirurik ez.

Ala ere, joan zan oñetakogille batengana.
– ¿Oñetako oek zenbatekoak dira?
– ¿Oek? –esan zion saltzalleak parre egiteagatik-. Ezkerreko oñekoa

utsean, eta eskuikoa hogei peseta.
– ¿Ta beste pare au?
– Au hogei peseta (ezkerreko oñeko erakutsiaz), eta eskuikoa utse -

an.
– Orduan bada... au ta auxe eramango ditut –erantzun zuan

Pernando’k oñetako pare bakoitzetik utsean zana artuaz.
Jarri zituan biak eta asi zan korrika. Bai saltzallea ere atzetik

“orri... orri... lapurra...” deadarka.
Alakoren batean norbaitek eldu zion besotik, baña Pernando’k, sua

zeriola esan zion:
– Ago geldi, kankallu ori, korrika-apostua diagu-ta.
Ta berriz an joan zan arin asko, oñetako saltzallea atzean utzita.”

Gauza solteren bat edo beste kenduta, umeak irakutzen dituen
lehen euskal orriak dira. Lagunei erakutsiko die elkarrekin irakurtze-
ko. Ehun orrialde eskas zituen liburuak. Gregorio de Muxika-ren
Pernando Amezketarra zen. Istorio asko ezagunak zitzaizkion, etxean
entzunak. Azalean baino ez du marrazkia: Pernando eta abadea elka-
rrekin hizketan, astoa dutela tartean. Urte asko beharko du jakiteko
1927ko edizioa dela eta azala gerraurreko marrazkilaririk interesga-
rrienerena, Txiki-rena.
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Uste dut esan dizuedala: umeak urte asko beharko ditu ordea hau
guztiau hobeto ulertzeko.

1. Urte batzuk geroago, eta familiako harreman lanjerosak tarte-
ko, arratsalde hartan aitaren atzamarrek erakutsitako parajeetan
emango ditu oporraldiak. Orain irribarre tristez gogoratzen ditu
Bermeon igarotako hilabete haiek guztiak. Eta ez daki zergatik den.
Iraganaren zamari egotziko dio errua beste ezeren gainetik.

Kontua da Artzako usainekin eta Portu Zaharrean beti zakur zuri
handia alboan zeraman Marc Legasse batekin batera  dituela gogoan
oraino ere bertan entzundako berbak, esaldiak, doinukeraren dantza
jostaria. Eta aurpegiak datozkio hitzekin batera, paisaje bizidun, habi-
tatu bat. Txo de Bermeo ezagutu zuen frontoian, beti bezain petral;
beisbol bateak eskuetan –ikusten dituen lehenbizikoak!– inkontrola-
tuen erasoetatik gazteari etxeraino lagundu zioten ahots bipilak ditu
akorduan; atun egosia eskuz esku Aikafe baporearen bataioan; turis-
ten erasorik gabeko Madalenak... Horretara jarrita, neke handirik
gabe ekartzen ditu oroimenetik, ez ditu ahaztu, eta bizitzarekin lotzen
ditu, ez filologiarekin. Irribarrea ituna alaiago marraztu zaio “Ama-
putien semie” entzun zuen lehen aldia gogoratzen duenean. Horra
Inazioren bailaratik Bermeora idoro duen distantzia ikaragarria. Ez
dizuet esan: ama bat zen bere semeari errieta ematen ari zitzaiona.

Esan nahi dut bizitzarekin eta oroimen afektiboekin lotu dudala-
ko salbatu dudala seguru asko berben zaparrada hura beste askok
nahitara txarki egindako patois ulertezina entzuten duen tokian.
Bermeotarren bizitasunak oso lagunduko zion nire gazteari. Ber-
meok, hizkeraren labirinto gaitzak lagundu egiten zion errazago
ulertzen bere barnean itxura politikoa eman nahi zion Euskal Herria
hura. Pribilejiatu bat izan naizela esaten ari naiz, ulertuidazue. 
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Etxerakoan, eta urte batzuk lehenago Pernandoren istorioekin
bezalaxe, gazteak kolore gehiago daramatza lehen aldean belarrian ez
ezik bihotzean ere. Formazio garaiak dira, eta oso lagungarri gertatzen
zaio Bermeoko aurpegi haiek guztiak ekartzea gomutara bizkaieraren
kontrako lehen zantzoak entzuten dituen aldiro. Idazten eta maitat-
zen hasia den gazteak prestatua du boutade ederrik horrelakoetarako:
“Bizkaiera da maitasunaren hizkuntza”. Eta bermeotarrak defenditzen
haserretuko da lagun hurkoekin. Heterodoxo bihurtu da, eta lar
landu gabeko konzientzia baten lehen hastapenak direla esango luke.
Etxekoa aberasteko tenorea heldua da.

Uste dut esan dudala: norberaren gain dago pribilejiatu izatea. 

2. Dena den, euskararen kolorearen kontu honetan, uste dut
bakoitzaren lana dela pribilejiatua zertan izan den aurkitzea. Senti-
menduari lotu dut nik, eta ondo doakit. Zabiltzanean zabiltzala, beti
ertzetik ibilita pertsona aberatsago egiten dela esatea ez da pellokeria
alimalezkoa besterik. Hori hizkuntzara ekarrita, euskarara bilduta,
ikaragaria egiten da pentsatzea badela erdian eta hegietako zikinke-
riatik libre dagoela uste duen euskalduna. Erdian, non eta seiehun
mila hiztuneko hizkuntza batean!

Baina has nadin mataza biltzen, tenorea ere bada eta.

Bakarreko borroka da hizkuntzaren koloreen jabetza. Eta heldubi-
dean den gazteak gatibu ditu lagun hurkoak. Egunez egun, zehatz
prestatuko du bermeotarren defentsa. guneroko errealitatea behatzen
sendotuko ditu bere argudioak. Bizkaieraren dohai ustelak, gaztelera
euskaratua salatzen duten lagunek estrategia okerra darabilte. Ez
diote leporatu ez zituela –ez zituztela- bere garaian Gregorio de
Muxikaren Pernando-n agertzen ziren hitz guztiak ulertu. Zer gazte-
ak ez du korrika egiten, Pernandoren moduan, antxintxike egin izan
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du beti, bai etxean baina baita Azkoitiko kale estuetan barrena ere.
Gazte kaletarrak gerora ikasiko du zer diren Pernandoren ahardiak
eta ortsotsak, oloa eta zaia. Zer zen amuarrainaren isetsa? Eta zakurra
uxiatzea? Ustez neurea zen euskalki hartan ere, asko zegoen ikasteko.

Adibideak handituta daudela esango didazue, lagunak ez ezik oso
karikaturizatu ditudala etsenpluak berak ere. Nik banekiela hainbes-
te...  Barkaidazue, baina horrelakoak gertatzen zaizkit norberaren
buruarekin topo egitera behartzen banauzue. Hori da nire perzepzio-
aren neurria. Suposatuko zenuten, poetaren pose terriblista... Eta
errua, nonbaiten izatekotan, kategorizazioan –eta beraz, hizkuntzaren
deshumanizazioan– bertan dagoela esatea dagokidala uste dut. Baina
zer nahi duzue, apoen garaiotan, ezagutzen gaituzue xakelok, haien
harrokeria falta...

Azkoitiarra izatea, bistan da, ikaragarrizko abantaila da inongoa ez
izate honetan. Eta benetan diotsuet, barregarria ere bada zenbaitetan
inoren gainean hitz egiten entzutea. Arazoa –perzepzio arazoa– bene-
takoa da. Gipuzkoar-gipuzkoar batekin ari garelarik, bada zaindu
beharreko lexiko bat, esan ezin ditugun eguneroko hitzak (anderie,
bebarrue, merixue..) ez gaitzaten euren artetik bota; aldrebeska uler ez
gaitzaten geure erara esan ezin ditugunak (erabat, herio...); mututu
beharreko ahoskera (zenbat barre ez digute egin ogixe, haragixe eta
putetxeko argixen kontura!). Perzepzio kontuak. Pasa den astean ber-
tan, azkoitiarroi Bilbo Donostia baino gehiago gustatzen zitzaigula
leporatu zigun Alegiko koadrila jator batek Aldaba Txikiko sagardo-
tegi batean. Niri grazia egin bazidan ere, nire lagunak ez zuen ondo-
egi hartu giputz traidorearena. 

Bestaldetik ere badituzue ordea. Oraindik orain, azpeitiarrekin
elkar ulertzen ez dugula eta gaztelera erabili behar izaten dugula azal-
du zidan lekeitiar neska batek. Nondik atera zuen hori eta baietz
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berak, zerbait ikasi bazuen pisukide urolaterrekin bizi izan zen
garaian hori izan zela hain juxtu ere. Esan beharrik ez dago ez niola
kontrarik egin. Lo lasai egin zezan utzi nion gazteleraz baino egin ez
zidan neskari. Horregatik esan dizuet kategorizazioarena. Susmoa
baino ez da, baina egunen batean hasi beharko dugu neurtzen eus-
kalki marrek –aduana harro horiek- egiten duten kalteordainaren
zenbatekoa.

Uste dut esan dudala: isoglosetan sinesten ez duen euskaldun bat
naiz. 

3. Eta egon, gipuzkera, bizkaiera, nafarrera, nafar-lapurtera, zube-
rera, euskalkiak baino gehiago eredu sozialak egon direla esango nuke.
Eta eredu sozialak erabilera amankomun bat adierazteaz gain, ezin-
bestean, ikasketa prozesua ere esan nahi duela ausartuko nintzateke
esatera, gimnasia minimo bat auzokoaren xehetasunak hobeto ulertu
nahi baditugu.

Donostiako Realak ez ezik, Elizako liturgiak eta Loiola Herri
Irratiak bildu ditu, aipatu kasuan esate baterako azkoitiarrak
Gipuzkoara. Umeak ez zituen Pernandoren hitz guztiak ulertzen,
baina ezaguna zitzaion kodea zen hura. Ez zen etxeko euskara, labur-
duraz eta bustiduraz betea, baina  haren arrastoak soma zitzakeen eus-
kara osatu, dotoretu, goratu hartan. Apaizari entzundakoaren oihar-
tzunak zekarzkion liburuak, Loiolako esatariaren ahotsa entzun uste
izan zuen narratzailearen idazkeran. Eta arkatz batez ezagutzen ez
zituen hitz guztien gainean bere ordekoa ipintzen harrapatu zuen
amak.

Eta hala ere, ez zen eredu bakarra. Jarrera orokor honen parez
pare,  familia asko ezagutuko du umeak Loiola sintonizatu beharrean
nahiago zutenak Arrate Irratia entzun. Ez alferrik, Azkoitiko etxe
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askotan ezagutu izan da Eibar-Elgoibar-Plaentxiko fabriketarako
emigrazio txikia, Pago Bedeinkatuan barrena, Atxolin, Karakate,
Irukurutzetan gaindi. Eta zinez diotsuet ez dudala egundo ere
Arrateko euskara ulertzen ez duela dioen azkoitiar bakarra ezagutu.
Irratia orain baino etxekoagoa sentitzen genuelako beharbada, ez
dakit.  

Ez zaituztet engainatu nahi. Mendebaldekoa ez ulertzea, gertatzen
da. Hona istorio txiki bat. Ikastolako kume izan den azkoitiar gazte
batek   bizkaitar neska bat ezagutu du Korrikako azken jaian. Geratu
dira hurrengo asterako, eta hor agertu da neska Azkoitian. “Zer
moduz?” galdetu dio mutilak. Eta “ondo”, besteak. “Eta zu, zelan?”.
“Ni, fabrika batean”.  Elkarrekin segitzen duten? Ez, ez... Baina ez dut
uste hizkuntzak zerikusirik izan zuenik... 

Mesedez ordea, har ezazue kontakizun moduan. Serioegi hartuta,
bai baitakigu euskalkien mugen barruan ere gertatzen direla ezuler-
tuak. Mutilak, garbi dago, ez zuen erregistroa ezagutzen. Ez du
horren beharrik izan, ez du gimanasia egiteko beharrik inoiz izan. Eta
gimnasiarena, barkaidazue, ez dakit ez ote den modan jarri beharko
dugun kontzeptu bat herriaz eta hizkuntzaz ari garelarik. Eta gimna-
siarena diot, alde batetik, norberaren etxekoa gurtzen genuen garaia
igarota, zenbaitetan geuretzat ere neurri batean arrotz izaten segitzen
duen euskalkia banderatzat hartu dugulako ustean bainabil aspal-
dion. Bizkaitarrek hola, giputzek hala... Aterpea euskalkian bilatuta,
maiz jausi izan gara probintzialismorik merkeeneren argudioetan.
Euskalki bateko partaide sentitzeak eroso sentiarazten gaitu. Eta
neure susmoak ditut ez ote dugun askotan euskalkiarena gaztelu
moduan erabiltzen zubi legez erabili beharrean. Gure maratoi parti-
kularra egiteko kolore guztietako euskaldunez bete beharre k o
Brooklingo zubi eder bat.

151

Hizkuntzaren koloreak



Kontsigna posmoderno eran geratzen bada ere, esan dizuedala
uste dut: gimnasian dago, neurri handi batean osasun onaren giltza.

4. Zer, gaztea ere idazten hasia da, eta Greziako eta Erromako
autore klasikoak ezagutu gabetanik ere, badaki eredu onak beharko
dituela behin oihanean sartzea erabakiz gero. Imitare. Eta gazteak ez
ditu asko ezagutzen. Berak darabilen ahozko erregistroa du erre-
ferentzia beste ezer baino gehiago, irratitik ikasitako jantziz dotore-
tua. Arazoa ez da txikia. Munduak sortzeko erabiltzea erabaki duen
hizkuntzan, ez du letrak elkarren artean josteko kontu horretan eredu
izan daitekeenik ezagutzen.

Handik eta hemendik biltzea lortzen duen materialean (Lazkaon
ateratako Euskal Literaturaren Historia bat dut gogoan, idazmakina
letraz eta kartoizko azal horia) ez dago gustagarri egiten zaion izen
askorik. Sustraiak hobeto ezagutze aldera baino ez da sartuko Sarako
komentuan bestelako interesa zuen Zu b e roa ederreko bidean
–Irlanda bertan genuen!

Imitare esan dut arestian. Imitare! Zer izan dezake interesgarritik
XVII. mendeko elkarte macartista baten jardunak? Nagikeriaren kon-
trako tratactus bat! Otoitz egiteko eskuliburuak! Jesukristoren imita-
zionea! Ez nazazue harrika hartu, gaztea nintzen eta ez nituen abade-
ak gehiegi maite. 

Orain, orduan bezala, sinestuta nago  formatzen ari zen belaunal-
di oso batena izan zela nik barruan nerabilen afera zatar hura.
Literaturaz ari ginelarik, ez genuen geure klubekotzat hartuko litera-
turatik ezer gutxi zutela irizten genien haietakorik. Euskara ona zera-
bilten, landuagoa gurearen aldean, duda barik, baina hori gerora ikasi
dugun zerbait da. Guk literatura egin nahi genuen, ez euskara landu!
Eskaintzen ziguten munduak izenburutik bertatik ematen zigun atze-
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rakada. Horrexegatik, oso nekez hurreratuko ginen euskal literatura-
ko klasikoak irakurtzera. Etxepare, Leizarraga, Axular, Oihenart... ez
ziren gure konzientzia nazionala osatzeko beharrezko genituen bio-
grafiak baino. Iparraldea  gure barnean hazten ari zen herri haren zati
zen. Hori transmititu zigun garaiak, eta halaxe ikasi genuen. Gehiago
zen mapa atal bat errealitate baino. Nik bederen, oraino ez nuen
Bermeorik egina, ez zegoen afektorik, ez bada inoiz ezagutu ez duzu-
nari diozunetik. Horrela maite genituen izen haiek guztiak. Eta
horrexegatik ez genituen irakurtzen. Gauza garrantzitsuagoak geni-
tuen egiteko.

Arazoak, aitortu dizuet, bazuen ezaugarri ideologiko garbi bat. Eta
honekin nabilela gogoetan, hara non jausten zaidan esku artera
Mexikoko Bre c h a aldizkarian Juan Gelman poeta argentinarrak
Marcos komandanteorde zapatistari egindako elkarrizketa ezinago
interesgarri bat. Bertan, eta orain dela urte batzuk literaturan-eta zer
irakurtzen zuen aitortzen ari dela, biluzketa estimagarria egiten du
Durito-ren aitak:

“Nola esan? Gu hasi ginen giro hartako eskema politiko hark
bazuen bere erreferente edo ordezkoa egitura kultural, ideologiko, edo
nahi baduzu, moral  batean. Horren arabera markatzen zen zer zen
ona eta zer ez.”

Idazle ikaragarria den Marcosek dioena arau izan da bazter gehie-
netan. Gure kasuan ideologia ez zen hainbeste begiratzen genuena
etxeko erreferenteak bilatzerakoan. Orduan errazagoa ere bazen,
denak baitziren beharrezko... salbu eta behatzen zenuen tokitik beha-
tuta inongo xarmarik (eta XVII. mendeko lapurterak ez zuen inon-
dik ere) aurkitzen ez genien diskurtso erretoriko haiek.  

Esan dizuedala uste dut: zuen intifadako gazteenak ginen.
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5. Egunkaria irakurrita dakit gauzak ez zirela horrelatsu gertatu
aurrekoentzat. Orain dela aste batzuk Arantxa Urretabizkaiak kazeta-
ri bati emandako elkarrizketa batean, euren taldean Axular irakurtzen
zutela zioen. Eta sinestu egiten diot. Kontua da guk aukeratzeko
genuela, eta nahiago genuela Arantxaren lanak irakurtzea Axular
baino.

Guk Urretabizkaia irakurtzen genuen, eta Sarasola, eta Lasa seni-
deak (azaldu ere azaldu beharko zaie gazteenei, hainbeste estimatzen
genituen Amaia eta Mikel, ez Goenkale-koak). Esan dizuet, pribilejia-
tuetarik izan gara. Izagirre eta Atxagarekin haziak gara, Lertxundi eta
Ustelako poetekin. Eta zinez diotsuet gimnasiarena egunero betetzen
genuen ezinbesteko ariketa genuela. Gogoan dut oraindik Euzkadi
merezi zuten irakurtzen hasi nintzen eguna. Lehenago Pernando
Amezketarra-rekin bezalaxe, gazteak gurdi bete hitz zuen azpimarra-
tzeko. Horrela gordetzen du oraindik lehen edizio hura. Eta orain,
esku artean hartzen duen bakoitzean, irribarre egiten du. Eta ez daki
nola planteatu. Baina azkenean “Hainbeste ikasi dut!” aukeratu du
“Hain gutxi nekien!” esan beharreko tokian. Harroago eta zinikoago
geratu zaio.

( A n t zeko esperientzia legez gogoratzen du Sa r r i o n a n d i a re n
Narrazioak-ekin. Orduan arrotz zitzaizkion berbarik gehienak eredu
estandarrera igaroak dira...)

Esan dizuet: pribilejiatuak gu. Literaturaren bitartez alfabetatuta-
koak gara! 

Euskal kultura deitzen den amaraun horretan norbait baden lagun
batek (egunero idazten duen horietarik da) irribarrez baino algara
batean kontatzen dit oraino ere Andu Lertxundiren liburu bakoitzak
sortarazten zion trauma, kezka beltza. Bazuen lagunak arazo handi
bat: ez zuen Lertxundiren liburuen izenburu bakar bat ulertzen!
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Begira –diost. Hartu bat eta Hunik arrats artean. Arrats, arratsalde,
beno. Baina zer arraio zen Hunik? Hurrengoa –segitzen du-, Ajea du
Urturik. Ez duk erraza, baina tira. Aise eman zenidan eskua. Zer
demontre zen aise? Ea, hurrengoa. Hamaseigarrenean aidanez. Eta
aidanez? Zer arraio da aidanez? Ez nian bi hitzeko titulu batetik erdi-
rik ulertzen! Eta ni euskalduna nintzelakoan! 
–lehertzen zait barrez–. Ez dizuet esan: Lertxundi eta bera herri bere-
koak dira.

Kontua da lagunaren anekdotak pista asko ematen digula gaur
hemen bildu gaituen gaiaren inguruan. Gimnasiarena, uste dut ebi-
denteegia dela. Baina susmoa dut jauzia, kopetan emandako harrika-
da ez dagoela euskalki batetik besterakoan, etxekotik Lizardiren edo -
norako behar den eredurakora baizik.

Eta egia zen, literaturako ereduak ematen zizkigun buruhausteak,
ez Zeruko Argia-k edota Anaitasuna-k zerabilten euskarak. Literaturak
berez duen erregistroa alde batera utzirik, bateko eta besteko orri
bakoitzarekin ikasten genituen berbak, egiturak, nahi dena, oso zen
diferentea. Kontua da prentsak modan jartzen zituen hitzak bakana-
goak izateaz gain, sarriago ere errepikatzen zirela. Paperetik irratieta-
ra pasatzen zen, eta hortik belarrietara. Gimnasia pasiboa deitzen den
hori. Gazteak gogoan du bukatu modan jarri zen garaia. Erraz hartu
zuen hitza izan zen herrian, gaur egun ia akabau tragatzeraino.
Adibideak, hamaika. Herri mailan-etik hasi eta herriari buruz-ko
afera guztiak zuritu arte. Mundu osoa izan zen baserritik hirira jaitsi
zena: hausnartu, arlo, alor, ildo, jorratu, garatu... Zenbat zor dioten
politikoek nekazaritzari! Eta zenbat Joxerra Et xebarriari eta
Arrasateko gara zopei!

Esan dizuedala uste dut: arkatzez azpimarratzen genuen banguar-
dia baten bezero analfabetoak ginen.
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6. Eta orduan abian jarritako estrategia oso bat da gaur egunera
arte ekarri duguna. Alde honetatik, euskal prentsak duen garrantzia,
egunero-egunero kalean zirkulazioan jartzen duen hitz eta esamolde-
en kopuruagatik baino ez bada ere, hagitzez handiagoa da literaturak
izan dezakeena baino. Horrela, Euskaldunon Egunkaria kalean dene-
tik esate baterako, iruditzen zait ahazteko gogoz zeukan gimnasia
betirako izango duela ohartu dela euskalduna. Azken urteetako eus-
kal kulturaren analisia nahi den esparrutik eginda ere ateratzen zaidan
ondorioa da hau. Eta ez ikuspegi nazionalak hizkuntzaz landa behar
izan duen enfoke aldaketagatik soilik. Gure kasuan,  hizkuntza lau
bat ez da zilegi, asko dago egiteko oraino. Eta garai batean hizkuntza
politiko bat ikasi genuen bezala hizkuntza zibil bat dugula egiteko
ohartu gara: helegite, eskumen...

Ho rtik gero zenbait hedabidek erabiltzen duen euskara kalitateare n
a u r reko kezka. Euskadi Ga z t e a -ren aurrean euskaldunak egin beharre k o
ahalegina ikaragarria izaten segitzen du... ez itzaltze k o. Gimnasia bai,
baina norberaren hizkuntzari euskara arrasto guztiak kendu eta zein kre-
ole den geratzen dena ikusteko. Kontua da aitzakia merkeetan babestu-
tako zabarkeria politika honekin –gazteek horrela berba egiten dute–
hutsari emandakoak direla milaka irakasle txepelen soldatak, haize a k
e roango dituen egunkariko artikulu oro direla ezgauza horrelako enba-
ta baten aldean. Eta ez kexak ahoa bozaturik esan dire l a k o. 

Oraina eta iragana erkatuta bederen, literatura eta euskara estan-
darraren artean lehen zegoen tartea orain dagoena baino handiagoa
zela esatera ausartuko nintzateke. Edo nahi bada, eta gutxiago arris-
katze aldera, urteetako euskara estandarrak sortu duen erregistro
horretatik sano urrundu ez den literatura kalitatezkoa eta ugaria
dugula gaur egun. Lehenengoz gure historia xehean, badugu “masa
literatura” bat, kalitatezko hizkuntza erregistroan mundu zibil eta
moderno bat islatzen duena. Hizkuntza ereduak eredu sozialarekin
bat egiten duen bi arraia zaharren gurutzaketa.
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Eta hala ere, badago gimnasia egiten segitu beharraren premia,
borroka honetan galdu baitugu arestian zirriborratuta baino utzi ez
duguna. Behin honaino helduta, galdutakoa eguneratzeko garaia
heldu da. Esan nahi dut gure belaunaldiko gehienontzat konparazio
batera Auspoa saila ez dela ezinbesteko irakurketen artean izan. Beste
h o r renbeste esango nuke L a b a y ru -ren argitalpen askore n g a t i k .
Aurreiritzi sozialak funtzionatu egin du. Eta bi norabideetan gainera.
Eta kontua ez da, nik uste, mundu bat gailendu zaiola besteari, bai-
zik eta galtzailearen mundua hizkuntza bat ere bazela, orain, irabaz-
learen kortesiaz ez bada ere, berreskuratu behar dena baliagarri zaigun
neurrian.

Esan dudala uste dut: asmatu dugu gizarte moderno baterako hiz-
kuntza bat gaitzen.

7. Euskalkien erabilera literaturan orain arte era bildu batean
eman izanak arestian aipaturiko aurreiritzietara garamatza. Batasun
horrek, kohesio horrek benetan existitzen den mundu erreferente
batera eraman izan gaitu. Benetan existitzen dena baina lokalegia,
benetakoa baina ez euskal mundu moderno eta anitz bat azaltzeko
tresna baliagarria.

Batua deitzen dugun eredu honek konpondu behar izan duen ara-
zoa aho bikoa izan baita. Alde batetik, euskara duintasunez hilko zen
erreserbatan baino ikusten ez zutenen teorien kontra, noranahikoa,
modernoa eta munduari loturik agertuko den eredua ezartzea. Eta
bestetik euskara bere aniztasunean bilduko zuen eredua izatea.

Baserrik Diario Va s c o -n argitaratzen izan duen Ni re Bord a t xo t i k a t a-
lak ez du tatxarik. Eredu ona da, baina ez nahikoa. “Zergatik ez dituzue
zutabe errazagoak idazten?” leporatzen zaie sarri askotan euskal pre n t s a-
ko idazleei. Eta arrazoiz beharbada. Baina ez asmatzea bat da, eta oso
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bestelakoa Ba s e r r i ren kronikak eskatzea. Ez da hizkuntza erre g i s t ro a
d i f e rentea dena. Artikulu barruan azaltzen den mundua da difere n t e a .
Kezkak ez dira berdinak erreserbatik kanpo beha dagoenare n t z a t .

Baina nago bigarren puntuak, aniztasuna biltzearen kezkak ema-
ten dizkigula lanak orain. Gauzak asko aldatu dira urte gutxian.
Sentsibilitate bereziak somatzen dira bai hedabideetan baina baita
literaturan bertan ere. Lehen ekialdearekin bezalaxe, mendebaldeko
euskarari musikak ekarri dion onura azken urteetako albisterik poz-
garrienetakotzat hartu izan dugu. Oskorriren Katuen testamentue-k
eta  Hiru Trukuren baladek beste era batera jarri dute begira gai-
nontzeko euskalduna. Arrakastaren giltzetako bat produktoa moder-
noa izatean datza. Ez zukeen horrenbesteko begirunerik sortuko baz-
terretan folklore ikerketa legez plazaratuta. Baina ekoizpen moderno,
zibil batekin, eta testuak zaharrak izanagatik, beste euskalki batzuekin
erabiltzeko moduko ate interesgarria utzi da zabalik. Duintasuna
berreskuratu beharreko berba da.

Euskalkiaren arriskua hori baita azken batean. Kolorea duen neu-
rrian, tentagarri da bere lautasunaz nazkatuta dagoen ezein arlotara-
ko. Baina bere horretan mantentzera, histrionismoaren mugetan jar-
tzen du honen erabilera.

Gogoan dut Euskadi Irratiko saio bat. Bazen esatarien gelan hauek
jendeari ari zitzaizkiola estudioa garbitzera sartzen zela egiten zuen
aktorea. Esan gabe asmatuko duzue nola mintzo zen. Bizkaieraz!
Baina garbitzailea zen, ez esataria. Besteek ez zuten espresibitatea era-
kutsi behar zuen, laburduraz mintzo zen, bizi, erdarazko esaldiak tar-
teko... Bego esperimentu moduan, bide honetan segituz gero sortuko
zaigun arazoa begien bistan izan dezagun: euskalki erregistroa erre-
gistro sozialarekin identifikatzen da. Ez dirudi urruti dagoenik tele-
sail espainiarretan neskame andaluz ezjakinak betetzen duten roletik.
Eta izan daiteke bide bat. Baina zer euskalki erabili horretarako?
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Batuaren momentuan bazterren geratuta honen prestigiora bildu
behar ditugunak?

“Literaturan gauzak bestela dira” esanda lasaitu nahi zintuzketet.
Eta hala da neurri batean. Aingeru Epaltzaren Tigre ehizan-en, Edorta
Jimenezen Atoiuntzia-n edo Itxaro Bordaren Amaia Ezpeldoiren
abenturetan egiten den euskalkien erabilera sinesgarritasunari begira-
koa bada ere, karakteriziozkoa, ez da inondik ere konstunbrismoan
erortzen. Erregistro nagusiak du errua. Kodea modernoa da. Bada hor
beldur gabe ibiltzea merezi duen bide bat. Hala erabakiz gero, uste
dut etxetik ezagutzen den euskalkiaren ahozko erregistroa presente
edukitzeak oso laguntzen diola idazleari honetan. Baina zer egin etxe-
tik irtenda? Erratzeko beldurra handia da, pinkia eman berri duen
zoruaren gainean bezalaxe gabiltza. Telefonoz deitzen diogu lagunari
bere etxean ez-dakit-zer nola den galdetzeko. Ahaleginez betetako orri
beteak jartzen dizkiogu begi aurrean “irakurri ezak, ea hankasartze
handiegirik dagoen...” esateko. Eta badakigu beti egingo dugula tra-
dizio hezurmamitzen ikusi dugun pertsonaiari, hain lotua euskalki,
azpieuskalki edo herri hizkera zehatz batera, hain errukarria idazleak
ezarritako mintzoaren gatibu. Dena den, ez dut uste irakurlea zorrotz
jokatzera ohitu denik. Prozesu geldoa izan da, baina filologikeriak
(nola jarriko duk nafarreraz mintzatzen eta “oso pozik nago” errieta
ematen entzun nuen behin) literaturaren plazerrari utzi diola tokia
esaten ausartuko nintzateke. Eta denontzat mesede. Izan ere, nork
esan lezake gaur egun zein hitz den euskalki batekoa eta zein ez den?   

Esan dudala uste dut: baliapide sozial moduan, uste dut asmatu
dugula martxan jarritako ereduarekin. Premiazko egoerak behartuta
izateko, oso sendotu da. Nola bete da orain kontua.

Esango didazue beterik, ia hezurmamiturik dagoela, Unibertsi-
tatean ezein gaitara egokitu dela, eta kalitatezko eta euskalkien ajuste
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pare bat eginda prest dugula XXI. menderako... Ez naiz ni horren
kontra hasiko dena. Baina literaturan lan handia dagoela egiteko
badiot ez dut uste inor jokoz kanpo harrapatuko dudanik. Ez dut uste
prentsa erregistroak eta literarioak batera joan behar dutenik ezinbes-
tean. Eta kontu, bada asmatu duenik eta: Truman Capote, Rodolfo
Walsh ...

Kontua da, esate baterako, eleberri bateko pertsonaiez gain, elebe-
rriaren hezurdurari ere eman nahi zaiola kolorea, eta erregistroa oso
zaigula kazetariarenaren antzekoa. Orain ez da marinela bermeotarrez
jantzi behar. Sormenari zor dion espresibitatea, erregistro ezberdinen
kolorea... estilistika oso bat da idazleak erakutsi, plazara ekarri nahi
duena. 

Sentitzen du hizkuntza propioaren behar hori. Eta puntu honetan
gehiago ikusten dut idazlearen eta hizkuntzaren arteko harreman sub-
jetiboa aldarrikatu beharra hizkuntza nibelekin hastea baino. Eta
badakit karpeta hori ere ezin dugula horrela zarratu... 

Gizartearen zerbitzura jarri beharreko proposamen subjetiboa...
Itun sozial moduan, ez dago txarto, zeren eta puntu bakar bat iku-
tzearren, noiz edo noiz zirkulazioan ere jarri beharko da gure elabe-
rrietan euskal argot baleko bat. Nondik aterea baina? Bekatutik,
noski. Garbi dago handik eta hemendik batutakotik osatu beharko
dugula, patchwork antinaturako bat, Azkoititik eta Ondarrutik,
Baiona Ttikitik eta Iruñeako Alde Zaharretik.  

Bakarreko bilaketa lana du espresibitatearena idazleak. Hala hasi
da, Pernandoren istorioak ume begiz gozatzen, bakarrik. Hizkuntza
propioa hiztegia garbitzetik lortuko duela sinestuta abiatuko da eus-
kalkietan barrena, batean aurkitzen ez duena bestean xerkatzen.
Euskalkia tentagarri da, ereduari egin dakiokeen transgresio bakarre-
netarikoa. Sarritan huts egingo du. Askotan ez du irakurlearekin lo-
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tzen asmatuko, baina badaki euskalkietan duela behar duena. Badaki
premiazko egoerak behartuta bazter geratu diren autoreetakoren
batek duela agian behar duen giltza, nor den ez badaki ere...           
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