
Antilingua

Jexux Eizagirre

Idazle italiarrak badu saiakera mamitsu bat antilingua izenekoa.
Lehen paragrafoetako zenbait pasarte ekarri ditugu, «antiligua» zer
den argitze aldera. Zati batzuk euskaratu egin ditugu, eta beste ba-
tzuk ez, gaiak hala eskatzen duelako, gure iritzian:

Funtzionarioa idazmakina aurrean. Herritarra, aurrez aurre eseri-
ta, erantzuten ari zaio, zertxobait urduri, esan beharreko guztia aha-
lik eta zehatzen esanik:

Esta mañana temprano fui al sótano para encender la estufa
y encontré esas botellas de vino detrás del cajón del carbón. He
cogido una para bebérmela en la cena. No sabía que la bodega
de arriba hubiera sido descerrajada.

Serio-serio, funtzionarioak bizkor baino bizkorrago tekleatzen du
transkripzio fidela: 

El abajo firmante habiéndose dirigido en las primeras hora s
de la mañana a los locales del sotano para poner en funciona -
miento la instalación térmica, declara haber casualmente
incurrido en el hallazgo de una cuantía de productos viníco -
las, situados en posición posterior al recipiente destinado al
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contenido del combustible y de haber efectuado la extra c c i ó n
de uno de dichos artículos con intención de ingerirlo dura n t e
la comida ve s p e rtina, no hallándose en conocimiento de la
f ra c t u ra sobre venida en el establecimiento situado en el piso
s u p e r i o r.” 

“Duela ehun urtez geroztik, egunero —jarraitzen du esanez
Calvinok— milaka eta milaka herrikidek, egun automatikoa den
prozesu bat dela medio, italiarren hizkuntza buruz itzultzen dute exis-
titzen ez den «antilingua» batera”. Eta saiakera berean, bi lerroko tar-
teaz dio: “«Antilinguaren» ezaugarri nagusiena da nik neuk «terror
semantikoa» deiturikoa. Hau da: esanahia, betez bete, duen hitz orori
ihes egitea. Ezta botila, estufa edo ikatza izen lizunak balira ere. Ezta
joan, aurkitu edo jakin ekintza lotsagarriak balira ere”1.

Italiako kasuaren antzera gertatzen da Espainia eta Frantzian, bes-
teak beste. Aldea hauxe da: herrialde batzuek konturatu eta neurriak
jarri dituztela (Italia, Estatu Batuak, Ingalaterra, Zelanda Berria,
Suedia) eta beste batzuek ez: lehen esandako biak, lekuko.

Puntu honetara iritsita esan dezagun, Calvino-ren saiakera eraba-
kigarria izan dela, batik bat Italian: saiakera horretan oinarritu baiti-
ra «antilingua» mespretxatu eta baztertzeko. Baina, «antilingua»
herensugearen aurkako borrokan, ez da Calvino izan zaldun bakarra.
Haren aurretik beste zaldun batzuk ere borrokatu baitziren herensu-
gearen aurka. Horietako askok porrot egin ere bai. Guztiarekin ere,
ordea, ezin esan haien lana hutsala izan zenik, gerora denborak argi-
tu duen bezala. Ikus dezagun nola borrokatu ziren zaldun horietako
batzuk, historian zehar.

72

Jexux Eizagirre

1 Italo Calvino, Punto y aparte, Tusquets, Barcelona, 1995, 142-143. orr.



CALVINOREN GURASOAK?

Aipagarrienak baino ez ditugu zerrendatuko, txostenaren luze-
laburrak kontuan harturik.

SOLON (K.a. 640-558)
Greziako zazpi jakintsuetako bat. Greziako lehenengo konstitu-

zioa herritarrek ulertzeko moduan idaztea proposatu zuen. Garai har-
tako handikiek ez zioten utzi, eta etsi egin behar izan zuen. 

ARISTOTELE (K.a. 384) 
Filosofoak, hemen doakigun gaiari lotuta, galdera hau ere egin zuen

duela 2.000 urtetik gora: “Ze rtan datza plaze r rez irakurri eta erraz uler-
t zea?”. Ha ren hitzetan, plazer eder handi bat sort zen du hainbaten tes-
tuak irakurt zeak. Kontrara, beste zenbaitenak irakurt zea tortura hutsa
da. Ha u xe izan zen haren pentsamendua, testuek sortu ohi duten tort u-
ra ala plazerra dela eta:

(nola eraiki esaldiak) “... y por otra parte, llamo expre s i ó n
« e i ro m é n e» a la que en sí misma no tiene fín , si no es que con-
c l u ye el asunto de que se habla. Pe ro (esta expresión) no pro d u-
ce placer a causa de su i n d e t e rm i n a c i ó n , ya que todos desean
a p e rcibir el final . Y, ello, por la misma razón por la que los
c o r re d o res se agotan y desfallecen en las curvas; porque m i e n t r a s
ven la meta no se cansan . 

En cuanto a la expresión «corre l a t i va», es la que se distri-
b u ye en períodos . Llamo período a la expresión que tiene en
sí misma un p rincipio y un f i n p ro p i o s , así como una exten-
sión abarcable de una mirada. Y esto es p l a c e n t e r o y fácil-
mente compre s i b l e . Pl a c e n t e ro, porque es lo contrario de la
i n d e t e rm i n a c i ó n y porque (con ella) siempre cree el oye n t e
que tiene a su alcance y se le propone algo deter m i n a d o ,
mientras que no pr e ve r ni poder completar nada resulta desa-
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gradable. Y fácilmente comprensible, porque cabe m e m o ri z a r -
l o bien, lo cual (sucede) en virtud de que la expresión periódi-
ca posee número , que es lo más fácil de memorizar por todos.
Esta es también la razón de que los m e t ro s se re c u e rden mejor
que la prosa, ya que tienen un número con el que se miden . ”2

Gure hizkuntzan laburbilduta, irakurleak hasieratik bertatik jakin
behar du testua zertaz ari den (gaia) eta zertarako den (informatzeko,
agintzeko, konbentzitzeko...). Gainera, ideia bukatuak (periodoak)
bata bestearen ondoren jarri behar dira hitz-katean; eta ez azken hi-
tzeraino iritsi eta orduan atera ideia bakar bat. Bestela, irakurleak
nekez ulertuko du, nekez irakurriko eta nekezago buruz ikasiko.

Filosofoaren pentsamenduari ezer gehitzekotan, esan dezagun,
esaldiak periodoka (ideia bukatuak) antolatzen dituen idazleak «pau-
sekin» funtzionatzen duela, eta kontuan hartu ohi dituela bai zenbat
pausa egin, bai pausen arteko luze-laburrak eta abar. Horregatik, pau-
sek berebiziko garrantzia dute oratorian, ahozko jardunean edo zer-
bait buruan gordetzeko okasioan. Ez da harritzekoa, inondik ere,
Aristotele batek periodoak ahozko bertsoekin konparatzea. Izan ere,
gure herrian ere, bada lau-bost bertsotik gora buruz ikasteko gai den
jendea, plazan behin bakarrik entzunda.

Gaur egun egiten ditugun definizioekin, aldiz, zail da lerro bat
baino gehiago buruan gordetzea, Indiako elefante talde baten memo-
ria izanagatik: definizioetan nabari baita, batez ere, Aristotelek «an-
tzeman ezina» (indeterminación) izenez deituriko akatsa. 

Adibidez: 

Gainordaina zerga epez kanpo ordaintzeagatik ezarri eta
hari eransten zaion dirutan ordaindu beharreko isuna da.  
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Esaldi horri ezin zaio zertaz ari den antzik eman, harik eta azken
hitza irakurri arte.  Aldiz, hainbat idazle klasikok ahozkoaren bidetik
jotzen zuten, kontzepturen bat definitzeko garaian: 

Zer dela uste duzu infernua?

“Hura da demonioaren eta bere zerbitzarien leize izuga -
rri bat, non betikotasun guztian egon beharrak diren oina -
zez lehertzen. Hura da beti sutan dagoen labe ikaragarri bat,
behin ere itzaliko ez dena, eta bekatariak berak izango dira
hango egurra, ilintxak eta ilintiak.  Hura da sufre irazekiz
irakiten dagoen aintzira edo putzu bat, non S a t a n a s ,
Antekristoa eta bekatuaren erakusleak egon beharrak diren
betiraunde guztian.  Hura da neke eta pena guztiak, onaren
kutsurik gabe, aurkitzen diren lekua ” (Juan Bautista Agirre).

Zer da otsua?
“Otsua da oitsua, leku oi, edo goi zalea, menditarra ”

(Mogel, Peru Abarka, 64. or.)

Ahozkoan ere, euskaldunak era horretako definizioak egiten
dituela bistan da: 

“ Ho ri da gauza bat, saltzen ez dena eta erosten ez dena, bai-
zik eta jaiotzetik ikasten dena” ( Atano X. ak telebistan esana).

“Hura zen gizon bat, euskaldun euskalduna, jator jato -
rra, lurra baino apalagoa, on puska, langile porrokatua; eta
[egon txiki bat eginda] hark ez zizun sekula santan gezur
izpirik esango ” (Elebakar baten definizioa). 

Beraz, gainordaina honela definitu beharko genuke, ulertu eta
buruan gordetze aldera:

Gainordaina da isun bat, dirutan ezarten dena; eta epez
kanpo ordaintzeagatik eransten zaio zergari.  
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Periodo edo ideia independienteen kontu horrek ez du definizio-
etan soilik funtzionatzen, baizik eta serie bat adierazteko garaian ere
hartaz baliatu izan da hiztuna. Ikusi bestela adibidea:

Periodorik gabeko hitz-katea:

Bilera 1988ko udaberriko martxoko azkenengo asteko ostegu -
neko arratsaldeko hiruretan izan zen. 

Periodoka antolatutakoa:

Bilera izan zen 1988ko udaberrian, mar t xoan, azkenengo
astean, ostegunarekin, hain zuzen ere arratsaldeko hir u retan. 

Edo beste ordena hau ere erabili lezake hiztunak, komenientziaren
arabera:

Bilera izan zen arratsaldeko hiruretan, azken ostegunar e-
kin, martxoan, udaberrian jakina, hain zuzen ere 1988ko
urtean.

Ondorioa: Hitz-katea periodoka antolatuz gero, bataz, pausa
gehiago eta beta luzeago du entzuleak –beraz; hain zuzen ere eta an-
tzeko partikulak direla medio...– mezua buruan gordetzeko; eta, bes-
teaz, orden bat baino gehiago aukeratu lezake hiztunak seriea anto-
latzeko: orokorretik xehera, xehetik orokorrera.

CLEMENCEAU, GEORGES (1841, Paris, 1929) Ministroa, kaze-
taria...

Lankideei aholku hau ematen zien: 

“Esaldiero jarri subjektua, objektua eta aditza. Gaine -
rakorik jarri behar izanez gero, lehendabizi neuri eskatu bai -
mena.”
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Baten bat harritu eta dena egingo da euskaraz datorren mezua
ikustean, eta esan ere esango du erdarazkoak besterik esaten duela,
eta, beraz, tranpa egin dugula. Baina, tranparik inon bada erdarazko
testuan dago. Izan ere, bietan zeinek adierazten du errealitatea, ego-
kien? Erdarazkoaren aurrean herritar askok ondorio hau ateratzen
dute: espedienteak soilik dauka kontratuaren izaera edo indarra; eta
hori oker galanta da, inondik ere. Errealitatean –idazkariei galdetu
besterik ez dago– pleguek eta planoek baitute kontratuaren indar
bera, eta ez espedienteak. Horrelako gaizki ulertuak gertatu ohi dira
Clemenceau-ren esana kontuan hartzen ez bada. 

Esan dezagun, hortaz, euskal idazleak –baita itzultzen ari bada
ere– guztiaren gainetik errealitatean gertatutakoa adierazi behar
duela, eta ez erdarazko testuak adierazten duena3. Gogoan hartu bes-
tela Calvino-ren kontakizuna. Euskal idazleak zer adierazi beharko
luke, errealitatean gertatutakoa ala erdal funtzionarioak egindako tes-
tuaren itzulpena, itzultzerik bada?
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Administrazioan, jakina, bes-
terik gertatu ohi da:

DESEGOKIA
El objeto del contrato es la

c o n t rucción del puente de
acuerdo con el presente pliego
de condiciones administra t i -
vas... y según la documenta -
ción técnica que figura en el
expediente... que tendrá carác -
ter contractual. ( Pl e g u e t a k o
lehen puntua).

Clemenceau batek honela
idatziko luke:

EGOKIA
Ko n t r a t u a ren helburu a

zubia egitea da. Zubia egingo
da, batetik, baldintza admi-
nistratiboen plegu hauen ara-
bera, eta bestetik espediente-
an datozen plano teknikoei
jarraiturik. Hala plegu hauek
nola espedienteko planoek
k o n t r a t u a ren indar bera dute. 

3 Agirre, Jon. Administrazioa Euskaraz, aldizkaria, 14. zenbakia. 



MACHADO-tarrak, ANTONIO (Sevilla 1875-Colliure 1939) eta
MANUEL (Sevilla 1874-Madrid 1947)

(Mairena, Erretorikako eta Poetikako klasea ematen dagoela)

– Pérez jauna, zoaz arbelera eta idatzi: Los eventos consuetudinarios
que acontecen en la rua pública.

Ikasleak arbelera inguratu eta: Los eventos consuetudinarios que
acontecen en la rua pública idatzi du.

– Orain, jarri hori berori «hizkera poetikoan»

Ikasleak, ondo pentsatu ondoren, zera jarri du: Lo que pasa en la
calle

Mairena-k —Ez zabiltza oker, ez horixe!

Administrazioak —eta beste arlo askok ere ez— ez diete, nonbait,
kasu handirik egin Machadotarrei, zeren era honetakoak ikus baitai-
tezke, gaur egun, nonahi:

DESEGOKIA EGOKIA

(Errentaren aitorpenari buruzko 
informazio orria):
Transmisión de un bien Venta de un bien

(Egunkari bateko iragarkia):
Se necesita conductor de RSU Se necesita chofer para el

camión de la basura 
(Manual divulgativo sobre la renta):
Valores negociados en mercados Valores que cotizan 
secundarios oficiales de valores en bolsa

Zaldun horiek denak –eta gehiago ere bai– izan dira, beraz,
Calvino-ren guraso.
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ANTILINGUAREN EZAUGARRIAK

Gurasoak guraso eta ekarpenak ekarpen, guztiarekin ere, borroka
honetan, Calvino izan da, beharbada, zaldunetan batekoa, herensu-
gearen bihotzean ezpata hiru aldiz (ipuin zaharretan legez) landatu
duelako: lehenik, herensugeari izena jarri dio –izenik gabe ez litzate-
ke herensugerik existituko–: «antilingua». Gero, herensugearen diag-
nostikoa azaldu digu “kontakizun” bat dela medio (kontakizuna
aukeratzea ez da debaldekoa izan, aurrerago ikusiko dugun bezala).
Eta, azkenik, irtenbidea urratu digu. 

Diagnostikoari dagokionez, «antilingua» hauxe da: azken finean,
nork bere burua gorrotatzea. Hala da, «antilinguak» norbera tortu-
ratzeko tresnak baititu: anonimato osoan idaztea (hirugarren pertso-
nan, alegia), ideia independienterik eza, mezuari aurrez antzik eman
ezina, esaldi luzeak, esaldi pasiboak, hitz abstraktuak... 

Baina, batez ere, irakurlearentzako torturarik latzena da kontaki-
zuna mozorro jantzian etortzea. Ordea, batek baino gehiagok galde
lezake: Baina, noizdanik kontatzen da administrazioan? Baina, baina,
zer garrantzia du kontakizunak administrazioan? Erantzun beza lege-
ak berak bere hitzetan: “Serán motivados con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho los actos”4... (eta ondoren “acto
administrativo” horien zerrenda luzea dator). Begibistan dago “moti-
vados” hitzak zer esan nahi duen: “justificados”, “razonados” edo
“argumentados” nahiz eta, nire ustez, administrazioak, batez ere, egi-
ten duena “justifikatzea” izan, eta ez “argudiatzea”: argudioa kon-
bentzitzeko erabili ohi da, edo halako konnotazioa du; justifikatzea,
aldiz, jadanik hartutako erabakiaren “zergatia” da. 
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Orain; zer esan nahi du “referencia” hitzak? Borges-en ipuin zora-
garri bat, El cautivo, era honetan hasten da: “En Junín o en Tapalqué
refieren la historia”. Oratorian ere jakina da erdal esaera hau: “Los
hechos se cuentan”. María Moliner hiztegiak ere lehen adieratzat
hauxe dakar, “referir” hitzari buruz: “Narrar, contar, relatar . Decir o
escribir algo que ha sucedido: una historia, un cuento, etc.”.

Hortaz, legearen arabera, hauxe da kontua: administrazioak era-
bakitzen duela erabaki, arrazoitu edo “justifikatu” beharra dauka,
legez. Eta justifikatzeko modurik bada, bat (beharbada, zaharrena)
gertatutakoa kontatzea da. Auzietan ere, “el relato de los hechos” egin
gabe ezin ezer gutxi epaitu liteke, demokrazian.  

Administrazio-hizkeran kontakizuna mozorro jantzian agertzen
zaigula uka ezina da, bestela, inork ere ez lituzke lehengo bi galdera
haiek egingo. Kontakizuna nola mozorrotu ohi den jakiten ahalegin-
duko bagina, ikasiko genuke mozorro horrek hiru soineko, bederen,
badituela, kontakizuna ezkutatzeko: 

• antolatzaile arraroak
• gerundio elbarria
• ordena kaotikoa

Antolatzaile arraroak

Kontakizuna mozorrotzeko modu batek antolatzaileak deituriko-
ekin du zerikusia. Kontakizunaren berezko antolatzaileak “denbora
adierazi” ohi dute: gero, ondoren, etorri zenean, halako egunean eta
horien antzekoak 

Aitzitik, administrazioan, kontakizunak beste hauek erabili ohi
ditu, orain arte: “Re s u l t a n d o... Re s u l t a n d o... Re s u l t a n d o. . . ” ,
“ C o n s i d e r a n d o... Considerando... Considerando...” Ga i n e r a ,
honelakoak ere egiten dira: “Como se dice en el segundo re s u l t a n d o. . . ” .
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Im a j i n a t zen duzue T x a n o g o r r i t x u ren ixtorioa administrazioaren erara
kontatuta? “ Resultando que Ca p e rucita se hallaba paseando por el bosque
el día de autos. Resultando que el lobo feroz le salio al encuentro de pro n -
t o. Resultando que a raiz del primer re s u l t a n d o. . .” ( zenbaitetan, Ma rx
anaien pasarte hura dirudi “la parte firmante de la primera parte será
denominada a partir de ahora la parte de la primera part e”5). In o rk ere
ez du era horretara ezer ere kontatzen. Gainera, zenbatek dakite “re s u l-
t a n d o” esaten den bakoitzean “hecho” bat ari dela kontatzen? 

Hori baino naturalagoa litzateke beste era hau:

1. Egitatea : Gaur, Txanogorritu basora joan da. 
2. Egitatea : Bat-batean, otso zitala atera zaio.
3. Egitatea : Gero (halako egunean, eta beste), ... ”

Gerundio elbarria

Kontakizuna mozorrotzeko beste modu batek kronometroarekin
du zerikusia. Kontakizunean ekintzak ez dira beti batera gertatzen;
baizik eta batzuek orain, beste batzuek gero, eta abar. «Antilingua»
dela medio, denborak ez du aurrera egiten, gerundio izeneko morroi
elbarri batek (eta bere lagunek) ekintza ezberdin guztiei debora bera
kronometratzen dietelako. Morroi horrek “gerundio” gabe «ex equo»
deitu beharko luke: “El abajo firmante habiéndose dirigido en las
primeras horas de la mañana a los locales del sotano para poner en
funcionamiento la instalación térmica, declara haber... no hallándo-
se en conocimiento de...”. Testu horren arabera, ekintza horiek guz-
tiak batera gertatu dira, denbora berean, hain zuzen. Ez da harri-
tzekoa, bada, kontalari handiek, «antilinguari» halako gorrotoa izatea:
«antilinguak» kontakizunaren arima hiltzen baitu: kronoa, eta hone-
kin batera erritmoa eta gainerakoak. 
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Ordena kaotikoa

Hirugarrenik eta azkenik, kontakizuna mozorrotzeko beste modu
batek ordenarekin du zerikusia. Kontakizunean, bi modu daude
ekintzak ordenatzeko6. Batak gertatu bezala ordenatzen ditu ekintzak
(“fabula” deitu ohi zaio): pertsona baten bizitza kontatzeko, jaio zen
egunetik hasiko ginateke, eta hil zen egunarekin bukatuko. Besteak
tramatu egiten ditu ekintzak. Adibidez Citizen Kane filmean, lehen
sekuentzia hil zeneko eguna da, bigarrena haurtzarokoa, hirugarre-
na... batek daki! Fabulatuta kontakizuna errazago gorde ohi da
buruan –munduko ipuin guztiak fabulatuta daude–; tramatuta,
berriz, ia ezinezkoa da. Ahozkotasunak fabularekin funtzionatzen du,
hartara “transmisioa” errazago egiten delako.

Helduentzako literatura eta filmak, aldiz, sarritan tramatuta
daude, irakurle/entzulea adi-adi egon dadin. Adibidez, Homerok
Odisea entzun, fabulatuta entzun zuen; idatzi, ordea, tramatuta ida-
tzi zuen (Calipso ninfak Ulises preso duen puntuan hasten da
Homeroren bertsioa). Hortaz, garbi dago komunikaziorako fabula-
tzea komeni dela, eta ahozkoan bezala. Probatu, bestela, Citizen Kane
filma behin ikusita, beste norbaiti kontatzen: ezinezkoa da, hain dago
tramatua, nahita. 

«Antilingua» herensuge bihurriak ere (nola ez) berebiziko abilezia
du tramatzen, irakurlea etsita uzteraino.

Lo que (la resolución) traslado para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra la presente resolución podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses contados
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desde el día siguiente al de su notificación, previa la comuni-
cación prevista en el artículo 110.3 de la Ley 30/92 a este
Ayuntamiento. No obstante y de conformidad con la norma
vigente, podrá interponer, con carácter potestativo y previa-
mente a la vía Contencioso-Administrativo, Reclamación
Económico-Administrativo Foral en el plazo de un mes, con-
tado asimismo, desde el día siguiente al de su notificación.

Beltzez eta azpimarratuta dauden hiru pasarte horietan korapila -
tzen da haria. Fabulatuta, honelatsu ordenatuko litzateke: “Ebaz-
p e n a ren aurka, erre k u rtsoak jart zeko bi bide daude: A eta B.
Lehenengo bidearen barruan, “A1” errekurtsoa jar daiteke, aukeran.
Bigarrenaren barruan, ...”.

Jakina, erdaraz korapilo bat eginda datorren testua, euskaraz fabu-
latuta idatziko bagenu, batek baino gehiagok esango luke biek ere ez
dutela gauza bera esaten. Baina, Ulisesen historia (Odisea), fabulatu-
ta (ahozkoan zegoen bezala) nahiz tramatuta (Homerok idatzi zuen
bezala), historia bera da. Eta hori da, hain zuzen, legeak eskatzen
duena, testuak interpretatzeko tenorean: mamiari begiratzea, guztia-
ren gainetik. 

Adibidez, testu hau korapilatuta dator:

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes histó-
ricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquéllas [Código Civil, Art.3º. 1].

Espíritu metafora erlijiotik hartu da: erlijio guztietan barrukoa
izpiritua da, eta, kanpokoa, berriz, gorputza. Erlijio guztietan barru-
koa (izpiritua) kanpokoa (gorputza) baino garrantzitsuagoa da.
Espíritu metaforak, beraz, esanahia (barrukoa) adierazten du. Baina,
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euskaraz izpiritu hitzak ez du esanahia adierazten: horregatik aukera-
tu dugu mamia barrukoa (esanahia) adierazteko metaforatzat.

Euskaraz, legez, ez dago arrazoirik, gaztelaniazkoaren ordenari
jarraitzeko. Are gehiago ordena hori komunikaziorako ezegokia bada.
Testu horrek, fabulatuta, honelatsu irtengo luke:

Arauak interpretatzeko, guztiaren gainetik begiratuko zaio
arauen mamiari eta helburuari. Horretarako, kontuan izango
dira... 

ZEHAZTASUN ZIENTIFIKOA ETA SEGURTASUN JURIDI-
KOA

Calvino idazleak egindako ekarpenarekin bukatzeko, esan deza-
gun, zein zen, haren iritziz, zehaztasun zientifikoaren ezaugarrietako
bat: “Gauzek izen bana baizik ez izatea, ekintzek aditz bana baizik ez,
eta eragiketek adjektibo bana baizik ez”. Gure ustez, arau hori erabi-
liz gero, segutarsun juridikoa ere hobeto bermatuko litzateke. Izan
ere, segurtasun juridikoak ihes egin behar baitio anbiguitateari,
Konstituzio Auzitegiaren bi epai hauek erakusten duten bezala:

Lehen epaia

“La exigencia del art. 9.3. C.E. [Espainiako Konstituzioa]
relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legis-
lador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa,
debe procurar que, acerca de la materia sobre la que legisle,
sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atener-
se, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confu-
sas [Espainiako Konstituzio Auzitegiaren 1990eko martxoa-
ren 15eko epaia]”.
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Bigarren epaia

“Resulta inexcusable en este contexto el esfuerzo del legis-
lador, tanto estatal como autonómico, por alumbrar una nor-
mativa tributaria abarcable y comprensible para la mayoría de
los ciudadanos a los que va dirigida, puesto que una legisla-
ción confusa, oscura e incompleta, dificulta su aplicación y,
además de socavar la certeza del Derecho y la confianza de los
ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor
de la justicia [Espainiako Konstituzio Auzitegiaren 1990eko
urriaren 4ko epaia]”.

Herritar arruntari (“mayoría de los ciudadanos”) eta ez hain arrun-
tari, noski, nahasmendua besterik ez dio sortzen funtsezko kontzep-
tu berarentzat bi izen ezberdin erabiltzeak. Adibidez, gehientsuenok
aurkeztu behar izaten diogu, urtero, errentaren aitorpena foru aldun-
diari. Nork bere aldundiari, jakina. Errentako diru-sarrerarik garran-
tzitsuena “Rendimientos de trabajo” izan ohi da. Besteontzako lan
egiten dugunok, 10-T izeneko inprimakikoan datozenak jarri behar
izaten ditugu. Inprimaki hori ere foru aldundi bakoitzak berea atera
ohi du. Bada, foru aldundi batek bi hitz ezberdin erabiltzen ditu 10-
T inprimakian eta errenta-aitorpenean, bi “paper” horiek foru aldun-
di berak atera izanagatik: Lanaren errendimenduak eta Lanaren eteki -
nak Kontu horiek zaindu beharko genituzke –ez dakit noren ardura
den, baina, batek beharko luke ardura–, ez baitigute mesederik egi-
ten, inondik ere. 

CALVINOREN ONDORENGOA: PLAIN ENGLISH

Calvino idazleaz gain, azken hamarkada hauetan, Ingalaterran
sortu da herensugearen aurkako beste mugimendu bat: Plain English.
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Oro har, mugimendu honek bi aldetik ekin dio herensugeari komu-
nikazioa hobetze aldera: batetik, hartzailea kontuan izatea; eta beste-
tik, kazetaritzako teknikak erabiltzea. 

Hartzaileari dagokionez, ez da berdin unibertsitaria izan edo baso-
zalea. Ezin dira, beraz, berdin idatzi unibertsitarientzako diru-lagun-
tzak emateko araua, eta basozaleentzakoa. 

Kazetaritzan, berriz, teknika hauek erabili ohi dira: izenburu eta
azpi-izenburuak, gako hitzak, hizkera metaforikoa eta abar. Baina,
batez ere Lehen Orrialdea (gaztelaniaz Primera Plana) izeneko filme-
an, egunkariaren zuzendariak (Walter Matthau) eta kazetariak (Jack
Lemmon) elkarri esandakoa (buruz ari naiz):

Jack Lemmon: Jarriko al dut cheriffa zerri nazkagarria dela?
Walter Matthau: Bai, eta ordena horretan, gainera.
Jack Lemmon: Eta alkatea putetxe txinatar zalea dela?
Walter Matthau: Bai! Eta, noiz arraio aipatu behar duk gur e
egunkariarena?
Jack Lemmon: Bigarren paragrafoan.
Walter Mattau: Nola! Inor ere ez duk bigarren paragraforaino
iristen!

Beraz, izenburua eta lehen paragrafoa irakurrita “zertaz, nor, zer,
noiz, zertarako” jaso behar du herritarrak. Quiroga-k ere hala dio
“Betez bete asmatutako ipuin batean, hasierako hiru lerroak, ia-ia,
azkenekoak bezain garrantzitsuak dira”7. Horretarako, gako-hitzak
erabili behar dira; hau da, informazio gehiena ematen dutenak, kon-
testualizatzen dutenak, jendeak gehien ezagutzen dituenak, eta beste.
Puntu honetan, Stendhal-en aholkua da arau “Nire helburua da aha -
lik eta hitz gutxienez ahalik eta gehiena adieraztea”. Areago ere jo zuen
idazle frantsesak: “Estilo kontuetan ari garela, inoiz ere ezin da esan
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estilo bat argiegia denik, edo samurregia”. Euskaraz, berriz, samur-
samur idatziz gero, gertatu izan da norbaitek idazkera horri “ume-hiz-
kera” dela iriztea, eta akabo. Nahastu egin ohi dira umeek erabiltzen
duten hizkera eta umeek adi-adi entzuten duten kontakizunetako
hizkera. Ezta edonork izango balu ere umeek behin eta berriro ipuin
bera adi-adi entzuteko ahalmena! Umeek zergatik entzuten duten
ipuin bera, behin eta berriro, misterio handia da oraindik; baina,
badirudi kontalariaren trebeziarekin (hobeto esateko “ofizioarekin”)
duela zerikusirik: umeek ez diote edozein kontalariri entzuten edo
irakurtzen: umeak izan ohi dira “publikorik” zailena. 

Stendhal-en aholku bikoitz horrek, batez ere lehen hiru lerroetara-
ko balio du, ezertarako balio ezkerotan. Gainera, izenburuetan eta
azpi-izenburuetan deklinabidea saihestuz gero, euskara gutxi dakie-
nak ere errazago antzemango dio mezuari. Azkenik, hemen ere ezin
ahaztu “ideia independienteen” (periodoak) kontu hura. 

Ikusi aldea:

Ezegokia: Ohiko kartajokoko lehiaketa antolatuko da Karabelen.
Egokia: Mus eta tute txapelketa, Karabel auzoan (Hernaniko

Kronika8). 

Mus eta tute irakurri orduko, herrian urte gutxi batzuk daraman
etorkinak ere badaki zertaz ari den. 

Hartzailea gogoan hartzeko kontu horretan ere, ez pentsa edonork
ezagutzen dituenik esleitu, bulego, isuna, errolda eta gainerakoak.
Horregatik da interesgarria Hernaniko Kronika-k urratutako bidea:
izenburuan eta azpi-izenburuan multa, inpuestoa eta antzeko erabili -
ko dizkizute, eta bigarren paragrafotik aurrera isuna, zerga eta abar.

Ikusi adibidea:
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DESEGOKIA EGOKIA

Langabezia erdira jaitsi da azken Paroa erdira jaitsi da azken
hamarkadan 10 urte hauetan

Gero, testuak aurrera egin ahala (bigarren paragrafotik aurrera),
“langabezia” eta “hamarkada” erabiliko dizkizute. Bestela esanda,
izenburua, azpi-izenburua eta lehen hiru lerroak, euskara gutxi daki-
tenek, erabat ulertu ez, baina antzik emateko moduan idazten dute.
Alfabetatu gabeko euskaldun zaharrek ere ez dituzte hiz guztiak ber-
din ikasten: batzuek besteak baino nekezago. Deskriptiboak samurra-
goak izan ohi dira: ostozabala, hondartza, eta abar. Zailagoak, berriz,
ezer ere adierazten ez dutenak: esleitu, isuna, enkantea. (Kuriosoa da,
baina esleitu hitzak gehiago adierazten dio Errioxako zahar bati,
Leitzeko elebakarrari baino. Izan ere, errioxarrak “Hemos de exlegir
alcalde” esaten baitu, eta euskaldunak, berriz, aukeratu). Hala, biga-
rren paragrafotik aurrera alfabetatuentzat idatziko dute Kronika-
koek. Ez da irtenbide txarra bi hartzaile ezberdin kontuan hartzea:
hartzaile-multzo batean, euskara gutxi dakitenak eta alfabetatu gabe-
ak sartuko lirateke; bestean, alfabetatuak. Haientzako izenburua,
azpi-izenburua eta lehen hiru lerroak idatziko lirateke. Hortik aurre-
rakoa, alfabetatuentzat. Gainera, gauza polita gertatu ohi da, gero eta
gehiago. Alegia, bigarren paragraforaino irakurtzen dutenetan, ba-
tzuek ausartu eta aurrera egiten dutela, gero eta sarriago.

Beraz, ezin gaizki iritzi «pedagogia» horri, ez baita inbento maka-
la, bezero berriak lortzeko. Zer da, bada, hizkuntza-komunitatea?
Duela 25 urte Aracil soziolinguistak hitzaldi batean zioen bezala
“Jendea, jendea eta jendea, ostikeriak alde batera lagata”.

Nire ustez, horiek guztiak izan behar ditugu gogoan, udalek ate-
ratzen dituzten bando, ediktu, iragarki eta antzekoetan. 

Ikusi adibidea:
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Aktaren zati guztiek ere ez dute hartzaile bera: zati batzuek hitzez
hitz kopiatu eta aldatu egiten dira herritarrari bidali beharreko jaki-
narazpenean: zati horiek modu samurragoan idatzi beharko genituz-
ke. Hau da, betiere, bi hartzaile ezberdin daudela izan beharko genu-
ke kontuan.

DISKURTSOA: AHOZKOAN OINARRITUA

Ha u xe da jorratu nahi nukeen azken azpi-gaia. Lehenik esan
d ezadan diskurtsotzat zer daukadan. Ni retzat (zuzen ala oker bana-
go ere), aurreko euskaldunek utzi diguten t ro k e l a edo moldea li-
tzateke diskurtsoa. Hots, euskaldunak, ahozkoan bederen, tro k e l
bana erabili ohi du kontatzeko, azalpenak emateko, eginarazteko,
elkarrizketarako eta abar. Ez du trokel bera erabili kontatzeko edo
e g i n a r a z t e k o. Molde horretan ibiliz gero, testuak funtzionatu egiten
du, hau da hartzaileak ulertu egingo du. Trokelaz kanpo ibiliz gero ,
berriz, nekez funtzionatuko du. Esan nahi baita, administrazioan
(literaturan ez bezala) idazleak –hasteko idazlea ez da f i s i k o a; era-
kundea edo kargua baita i d a z l e– ez du hartzailea aukeratzen; baizik
eta herritar orok du eskubide, testu oro ulert zeko (gogoan hart u
lehengo bi epai haiek). Ho rtaz, administrazioan zerbait kontatu
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nahi badugu euskaldunak ulert zeko moduan, nahitaez erabili behar-
ko dugu Atxaga batek, Arratibel batek, Mogel batek, Do m i n g o
A g i r re batek (K re s a l an batik bat) edo Juan Bautista Agirre batek era-
b i l t zen duen t ro k e l a: denek ere molde bertsua erabili baitute kon-
t a t zeko t ro k e l a, ahozkotik gertu, hain zuzen ere. Tro k e ralen k o n t u
honetaz hobeto jabetuko gara, administrazioko zenbait testu aldera-
tuz gero :

Lapurteraz idatzitako testua (1789. urtea, egungo ortografia era-
bilita)

Explikazionea

Aintzindari bat arrimuaren, ord e n a ren atxikitzeko eta
s e k retario bat eskribatzeko nezesario dire bilkua guzietan.
Be rze izendazione batzuetan bozen erdiak eta bat gehiago
behar diren arren, huntan aski da bozik gehiena izaitea.
A r ro zo i n a rekin bozak kasu huntan eta berzietan emanarasten
d i re biletez eta eskribuz. Molde hortan nehork ez dakielakotz
n o rk nor ize n d a t zen duen izendazioneak librokiago egiten dire
( Frantziako Bi l t z a r r a ren edo Estatu Generalen De k re t a k ,
1789. Urtea). 

Nafarreraz idatzitako testua (Goizuetako ordenantzak, 1897)

Erri ontaco Ayuntamentuac formatu ditu ordenanza berriac
eta izandu dira aprobatuac Naparroco Gobernadoreac illabete
onen amabostean eta dirá modu onetan.

Lendabicicoa. Iñorc idequi nay baldinbadu caperic, taber-
naric, edo huespedetaco echeric escatuco dio licencia errico
Alcateari eta echez mudatzen diranean emango dute avisua
Autoridadeari. 
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Bigarrena. Debecatua guelditzen da establecimentu oyetan
ostatu ematea, alperrari, Desertoreari eta bide gaistoan dabil-
zan gende guciari. 

Hirugarrena. .../. Edocin circunstancic edo casoz iduritcen
bazayo errico Autoridadeari ordu oyec mudatu biar dirala,
ematen dio Ayuntamentuac escua berari iduricen zayo n
moduan mudatcecoa. 

Laugarrena. Tabernaco gucic izanen dute obligazioa aviso
edo parte ematecoa Autoridadeari edo Alguacilari, beren esta-
blecimentuetan edocin cuestio edo disputa suertatzen dala,
modu berean emanen dute aditzera inorc eguiten badu resis-
tenciric ateratzeco echetic errondaco orduan (sic). 

Bizkaieraz idatzitako testua ( Bizkaiko Aldunditik bidalitako
gutuna, 1917. urtea).

Bilbao´n Urrila´ren 2´an 1917´an

Lekeitio`ko Udalaren Alkate Jaunari.

Agur jaunoi: Diputaziñuari udal-erroldak edo erriko kon-
tuak, bidaldu eztautsoezanen errijen ixenak eskatu dodaz eta
ixen orren artian zubena, atsekabez ikusi dot. Agiri danez
1909garren urtetik arrazkero erri orrek eztau erroldarik bidal-
du.

Ain luzaro bidaldu barik egotiak, Udal orren entzute onari
zerbait kalte egin leio, eta norbaitek uste ixan lei (neuk uste
eztodan-arren) Udal orren menpekoen ardurabakokeriz edo-
dala. 
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Alan ba, erri orrek ardurabakoren usañik-edo euki eztaizan
eta Udal orreri bere entzute onik eratsi eztakijon, ainbat arinen
bidaldu egidazuz errolda orrek. 

Agindu. 

Gipuzkeraz idatzitako testua (1903. urtea)

ADITZERA

Jainkoak daki zer oker ikaragarriyak gertatu litez k e n
Probintzi ontan, ill onen 26-ean, Paristik-Madrilla, gure kami-
yo errialetan, chimista bezela pasako diran automovil izena
duten eta, baforiaren bidez, neurririk gabe korritzen duten
gurdi edo koche mota berriyakiñ. 

Ala, nere aldetik eragotzi nairik alegiñ guztian, desgrazi edo
doakabe oyek, debekatzen det, osoro, Probintziyako kamiyo
errialetan egun ortan ibiltzea, goizeko seyetatik arratseko zor-
tziyak arte, persona, animali, gurdi eta beste orlako edozein
gauz, Beobiya, Irún, Errenteriya, Donostiya, Lasarte, Andoaiñ,
Billabona, Irura, Tolosa, Alegriya, Ik a z t e g i yeta, Legorre t a ,
Isasondo, Villafranka, Beasain, Idiazabal eta Echegarate-ko
mugaraño.

Bakoitza bere euskalkian idatzia egonagatik, testu horiek guztiak
edonork ulertzen baditu (neurri handi batean bederen), arrazoia ez da
euskalkia (gipuzkoar batek Bizkaikoa uler baitezake, eta alderantziz),
baizik eta denek ere trokel euskalduna erabili izana. 

Aldiz, ikus dezagun zer gertatzen den beste testu honekin:
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EDIKTUA

Ondoren zerrendatzen diren Zigor Prozeduraren jakinaraz-
pena interesatuei egiten inolako ondoriorik gabe ahalegindu
ondoren, sinatzen ez zekitelako edota ez zutelako sinatu nahi,
iragarki honen bidez egingo da Administrazio Jardunbide
Legearen 59. artikuluak xedatzen duenaren arabera, 15 egune-
ko epean komenigarri iritzitako guztia alegatu ahal izango
dutela ohartaraziz berraztertzeko idatzi bitartez udal honetako
alkatearen aurrean.

Interesatuei horren berri ematen zaie eta haientzat hasiera-
ko jakinarazpen balio izango du. 

Testu hori, nahiz eta euskara batuan egon, nekezago ulertzen da
aurreko horietako edozein baino. Arrazoia da erabili duen trokela
arrotza gertatzen zaiola euskaldunari. Hau da testu horrek arazo bera
sortuko zukeen euskalkian idatzita ere. Egia esan, Euskaraz, zinez,
gauza bitxia gertatu ohi zaigu: errazago ulertzen ditugu testu zaharrak
–ez euskalkietan idatzita daudelako, trokel jatorra dutelako baizik–
testu berriak baino. Ez pentsa halako fenomenoa hizkuntza guztietan
gertatzen denik, ez baita batere normala. Esan nahi baita, azken urte
hauetan erabiltzen ari garen trokela (ni neu estreina naizela) aztertu
eta aldatu beharra daukagula: agian, uste baino arrotzagoa da gaur-
koa. Proba da Bandoa ahoz esaten zen garai haietako euskaldunak
mezua entzuteaz bat, ulertu eta buruz ikasten zuela. Eta, gaur egun,
berriz, Bandoa hamaika aldiz irakurriagatik, ez dugula zipitzik ere
ulertzen, askotan, beti ez bada ere. Saia gaitezen, bada, egungo bando
idatzia garai haietako ahozko bandoaren trokelean egiten. Bestela,
batere ez harritu euskaldun zaharrak gaztelaniazkora jotzea, trokela
arrotzatzat jo eta euskarazkoari gusturik hartzen ez diolako. Izan ere,
trokel arrotzak gauza bat salatzen baitu: beste testu bat egotea, trokel
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arrotzean egindako testuaren aurretik dagoena eta iturburu dena: gaz-
telaniazkoa.

Ad m i n i s t razio zibileko testu historikoak l i b u ruan jasotako testuei
begiratu bat emanez gero, berehala konturako gara, egungo idazkietan
ez bezala, garai haietako t ro k e l a k era honetako ezaugarriak dituela:

• Joskera malgua : ahozkotik gertukoa
• Aditza aurreratzea, definizio eta abarretan: Vigarren dudea dá, ya

baldin Parroquian arquitzen badira sei Abade baino gueyago, asis -
tituco duten guztiac, edo seirac bacarric 9

• Geroaldia agindu-lanetan erabiltz ea: Tabernaco gucic izanen
dute obligazioa aviso edo parte ematecoa Autoridadeari edo
Alguacilari10

• Egungo testuetan baino atzizki gutxiago erabiltz ea: atzizkiak
kutsu abstraktua eransten baitio izenari. Osasuna (Salubridad);
Errico pakea (Tranquilidad pública)

• Egungo testuetan baino “ semaforo” gehiago erabiltz ea (parti-
kula batzuek semaforo-lana egin ohi dute: atzetik zer datorren
abisatzen baitute): ea; baldin; alegia; ze; zergatik...; baina, nola...
zareten;  idazten dizut, esanez,...; Erabaki bat hartu dugu, eta
da...

• Hizkera metafor ikoa: Legeak zutik dirau; mugarriak erakusten
duen bezala...

• Txosten honetan esandako gainerakoak (den-denak ez badira
ere, gehientsuenak bai, bederen). 

Hona adibide bat, administrazioko testu zaharretako trokelaren
adierazgarri:

Gaztelaniazkoa
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Salubridad y limpieza
Art. 65. Pro c u rarán tra n s p o rtar á las heredades con la mayo r

f recuencia posible las deyecciones animales y los estiércoles de los
establos, pocilgas y cuadras, por ser altamente nocivos á la salud de
las personas y al buen estado y conservación del ganado y demás
bestias, los gases que se desprenden durante la fermentación, sien -
do origen de muchas enfermedades en el ganado va c u n o. 

Euskarazkoa

Osasuna ta garbitasuna
65. garrena. Eramango dituzte alik maizena beren lurreta-

ra, ukullutako zimaur ta gorotz mota guztiak, zergatik eche
barrunbean sortu litzateke jendeen ta abelgorrien artean gaitz
char asko, zergatik ayek botatzen dituzten kemearrak, ustel-
tzen ari diran artean, dira chit kaltetsuak osasunarentzat
(Usurbill-ko erriyaren ordenanzak, 1888. urtea). 

Garai haietarako euskaldun elebidunentzat, —eta egungoentzat
ere bai— komunikazioaren aldetik (baita beste alde guztietatik ere)
kalitate handiago du euskarazko bertsioak gaztelaniazkoak baino:
horrela saltzen da hizkuntza bat.

Ondorio gisara: «antilinguan» idatzitako hasierako testu hura,
honelatsu euskaratuko genuke:

Antilinguan idatzitako testua

“El abajo firmante habiéndose dirigido en las primeras horas
de la mañana a los locales del sótano para poner en funciona -
miento la instalación térmica, declara haber casualmente incurri -
do en el hallazgo de una cuantía de productos vinícolas, situados
en posición posterior al recipiente destinado al contenido del com -
bustible y de haber efectuado la extracción de uno de dichos artí -
culos con intención de ingerirlo durante la comida vespertina, no
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hallándose en conocimiento de la fractura sobrevenida en el esta -
blecimiento situado en el piso superior”. 

Hizkera komunikatiboan idatzitako bertsioa

ADIERAZPENA

GANBARAKO SARRAILA LEHERTU DUTE

Agiri honen bidez, ADIERAZTEN DUT ganbarako sarrai-
la lehertuta utzi dutela.

Kontua da gaur goizean sotora jaitsi naizela, beti bezala
estufa bizteko. Horretan ari nintzela, botila ardo batzuk topa-
tu ditut estufa atzean: bat hartu dut afarian edateko asmoz.
Orduan, zer da eta, hor non ikusten dudan ganbarako sarraila
lehertuta, norbaitek lehertua, noski. 

Horrela, jasota gera dadin, agiri hau izenpetzen dut.

Gaztelaniaz ekintzaren bat markatzeko subjuntiboa erabili ohi da
“no sabía que la bodega de arriba hubiera sido descerrajada”. Hori da,
beraz, salatu nahi duen ekintza, eta azalpen moduan-edo, kontatu
egiten du nola eta noiz konturatu den. Bestela esanda, jakin izan balu
lehertuta zegoela, ez zen sotora joango, ez zuen estufa biztuko, eta
abar. Izan ere, autoa lapurtu badigute, ertzainetara joanda ez al digu-
te, bada, lehenik eta behin hauxe esaten: “Cuéntame cuándo y cómo
te has dado cuenta”.

Calvinok eta gainerakoek esanak esan (aitor dezagun egia: zertara-
ko da gezurra esatea?), hala eta guztiz ere, «antilinguak» badu anaia
bat guztiz egoskorra: inertzia. Administrazioan aldaketarik nimiñoe-
na proposatuz gero, berehala erantzungo dizu inertziak, esanez,
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“Administrazioan ez da hala idazten, betiere beste era honetan («anti -
lingua») idatzi baitugu”. Inertzia “gezurtero” hutsa dela Administrazio
zibileko testu historikoak liburuan jasotakoek frogatzen dute. Hala eta
guztiz ere, badirudi gezurra egia baino ere egiago dela. Gainera, bi
mila urtetan, inertzia egoskorrak zaldun jakintsuen aurrean garaile
irten badu, nola ez du, bada, txosten xume honetan proposatutakoa
garaituko. Denbora izango da agergarri. 

Besterik litzateke (euskaldunak morroi izateko zaletasuna kontuan
izanda) gaztelaniak eta frantsesak «a n t i l i n g u ari» uko eginda,
Ingalaterrak edo Italiak urratutako bidetik joko balute (Er n e !
Gipuzkoako Aldundia hasia da errenta aitorpeneko programa infor-
matikoa erdara errazean eskaintzen): orduan bai hasiko ginatekeela
bide beretik, euskaraz ere: euskaldunok (historia lekuko) sarritan
ikusi izan baitugu mundua Gaztelako eta Frantziako gazteluetako
(aurrera errepikapena) leiho-zirrikituetatik soilik, uste ez dugula ere. 

Ez pentsa esana debaldeko pentsamendu teoriko zaharkitu bat
denik: ingeles hizkuntza ikasten ari den euskaldunak, ohiturarik
jarraiturik, testuren bat esaldi luzez idazten badu, berehala zuzendu-
ko dio irakasleak, esanez: “That is Spanish!” Eta egia da.

97

Antilingua


