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Ezer baino lehen, eskerrak emon nahi deutsadaz Mendebalde kultur
a l k a rteari, zuekaz batera gogoeta egiteko aukera hau eskaini deustalako.

Aurtengo jardunaldien ardatzat egokitasuna aukeratu dabenez
gero, bigarrenez egokitu jat gaiaz berba egitea. Aurrekoa 2001eko
irailean izan zan, Euskaltzaindiaren Nazioarteko XV. Biltzarrean.
Berba honeekaz hasi neban hitzaldia: «Oraintsu arte zuzentasuna izan
da euskal hiztunen eta euskararen sustatzaile-begiratzaileen kezka eta
ardura nagusia, baina azkenaldian egokitasuna bihurtu da kezka eta
ardura guztien sorburu. Ezin da bestela izan, gramatikaren arauak
betetzea ez baita berme nahikoa komunikazio-egoeraren eskakizunei
ondo erantzuten zaiela ziurtatzeko».

Horrenbestez, kontzeptu bi bereiztu behar dira: zuzentasuna eta
egokitasuna. Zu zentasuna gramatikaren arauak betetzea da.
Egokitasuna hori baino harago doa, eta komunikazino-egoeraren
eskakizunei ondo erantzutea esan nahi dau.

Hasierako berba hareen ostean, egitarau moduko bat aurkeztu
neban biltzarrean. Ikus-entzunezko euskerea edo –nahiago badozue–
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telebistako euskerea egokia dan epaitzeko, urrats bi egin behar dira:
a) hizkuntza-aldaerak zeintzuk diran jakitea eta aldaera bakoitzaren
ezaugarriak zehaztea; b) telebistako saio-mota bakotxean zein aldaera
erabili behar dan argitzea. Nire asmoa ez da orduan esandakoa barri-
ro be esatea, baina ideia batzuk bai azpimarratu nahi neukez.

Lehen puntutik hasita, erreza da hizkuntza-aldaerak sailkatzea.
Arazo barik esaten dogu estilo kolokialeko hizkerak dagozala mutur
batean, eta estilo formalekoak bestean; edo batzuk hizkuntza-aldaera
jasoak dirala, eta beste batzuk behe-mailakoak.

Bigarren puntuari jagokonez, ez da gatxa esatea programa bako-
txean zelako hizkerea erabili behar dan, programaren komunikazino-
egoera zelakoa dan aintzat hartu ezkero. Adibide bat emotearren,
albistegiak saio formalak eta serioak diran aldetik, badakigu estilo
neutroko hizkerea erabili behar dala, erdiko mailakoa gitxienez, eta
erregistro mistokoa, hau da, idatziz prestatu eta ahoz zabaltzen dana.

Horrenbestez, ez litzateke eragozpenik egon behar saio baten era-
biltzen dan euskeraren gainean egokitasun-epaia emoteko. Nahikoa
litzateke teorian erabili beharreko berbakeratik aldentzen dan ala ez
begiratzea. Baina “litzateke” esan dot, hari honek oraindino korapi-
loren bat edo beste askatu barik dauka eta. Izan be, esango leuskit
baten batek zein mailatakoa dan «bihar eguraldi sanoa izango dugu»?
Edo hika egitea estilo neutroko berbakerea ete dan? Holako gauzak
albistegietan entzun dira inoiz, eta nik zalantza daukat toki hori
emon behar jaken. Zalantza hori ez da ez errez ez laster argituko.
Euskeraz, oraindino, ez daukagu erabateko ziurtasuna hainbat eta
hainbat hizkuntza-ezaugarri hizkera bati edo beste bati egokitzeko.
Lehenengo arazoa, hori. Eta beste arazo bat be badago, gainera. Zer
egin euskeraz ez bada existitzen behar dogun moduko hizkerarik, edo
existitzen danak ez badeusku balio? Sortu, pelikulen bikoizketan
hainbestetan egin dan legez? Baietz erantzun beharko dot. Euskal
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Telebistan horretan gabilz, batez be hutsune oso handia igarri dogun
arloetan, gazte-berbakeran, esate baterako.

Hona helduta, emoten dau hitzaldi hau amaitu dala.
Egokitasunaren gainean esan neikean guztia, esan dot. Baina inor
alde egiten hasi baino lehen, autortu daidan iruzur egin deutsuedala.
Ez da iruzur handia, azaldutako guztia egia da eta. Hala eta be, nik
jakintzat emon dot gauza bat, eta beharbada zalantza egin beharko
neuke.

Beste barik, bota egingo dot: zer hizkuntza darabilgu telebistan,
komunikabideetan? Euskeraz egiten dogu benetan? Egokia dan ala ez
itauntzen hasi baino lehen, ez geunke jakin behar euskeraz ete gabil-
zan? Nik neuk, nekez joko neukez euskeratzat batzuetan entzuten
dodazan gauzak.

Euskal Telebistan –eta Euskal Telebista esaten dodanean, enpresan
dihardugun hizkuntzalariak, kazetariak eta esatariak, eta Euskal
Telebistarentzat era askotako produktuak prestatzen dituen itzultzai-
leak, bikoizleak, eta gidoilariak esan nahi dot–, ez da atzo goizekoa
ardura hori, eta badira urte batzuk ardura baino zer edo zer gehiago
dala. Esan nahi dot gai honen gainean asko hausnartu dogula, asko
ikertu dogula, eta asko aurreratu dogula.

Mila lekutan kontatu da Euskal Telebista hasi zanean ezerezetik
hasi behar izan zala gauza guztietan, hizkuntza eredua prestatzen be
bai. Hainbat urtez, kazetariek euren kabuz ibili behar izan eben, ino-
ren laguntza barik eta ezelango aholku barik. Denporagarrenean,
1988an gitxi gorabehera, ETBko Zuzendaritzak lehen hizkuntzala-
riak eroan ebazan albistegietako erredakzinora –hemendik aurrera
batez be albistegiak eukiko ditut buruan, batetik errezagoa dalako
esparrua mugatzen, eta bestetik, hizkuntza kontuetan albistegiak izan
diralako laborategi modukoa–.
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Esan beharrik ez dago denpora behar izan genduala “alderdi”
bakotxaren interesak danon interesak zirala konturatzeko, eta alka-
rregaz lan egiten ikasteko. Hasierako fase hori gaindituta, 90eko
h a m a rk a d a ren lehenengo urteetan, albistegietako hizkuntza-ere-
duaren gaineko gogoeta egiten hasi ginan.

Lehenago esan dot zer galdera egin geuntsan geure buruari: eus-
keraz egiten dogu benetan? Adibide bat ipiniko dot. «Argibideetan
begiratu behar dot bideoa erabiltzeko modua». Holakoak ez dira eus-
kera. Euskerazko berbak erabilita be, holako esaldiak gazteleraz pen-
tsatuta dagoz, euskeraz beste modu batean esango geunke-eta: «argi-
bideetan begiratu behar dot zelan erabili bideoa».

Konturatu barik, albistegietan zabaldu zan eredua gazteleraren
kopia hutsa zan, edozein alderditatik begiratuta: esaldiak zelan anto-
latzen ziran, gauzak zelan esaten ziran... Esan dodanez, Euskal
Telebistan gogoeta sakona egin dogu horren guztiaren gainean, eta
gazteleraren uztarpetik askatzen ahalegindu gara. Gaur egun, albiste-
gietan hizkuntza-eredu oso ona darabilgu, eta ez albistegietan baka-
rrik, bikoizketan be bai, eta hainbat eta hainbat programatan be bai,
baina esan dot batez be albistegiei buruz egingo nebala berba.

Albistegien arlora mugatuta, beraz, ezin dot alde batera itxi arazo-
ak be badaukaguzala, era askotakoak. Lehenengo eta behin, gaztela-
niaren eta beste hizkuntza batzuen erasoa etenbakoa da. Kazetariek
esku artean erabiltzen dituen erreferentziak gazteleraz eta ingelesez
idatzita egoten dira, eta normala da nahi barik be kalkatzea.

Kalkoa ez da berez gauza txarra. Kalkatzea prozedura oso baliaga-
rria da, adibidez, deitura barriak asmatzeko. Zelan esango geunke
euskeraz «road map» / «hoja de ruta» / «feuille de route»? Holan deri-
tzo Palestinaren eta Israelen arteko gatazka konpontzeko prestatu dan
epekako bake-planari. Ba, «epekako bake-plana» alde batera itxi
barik, beste aukera bi daukaguz: edo ingelesetik kalkatzea, edo gazte-
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leratik / frantsesetik kalkatzea. ETBko hizkuntzalari eta kazetariok
bigarren aukera hobetsi dogu. «Errepide-mapa» ez da grafikoa, ez dau
emoten ezer aditzen. «Bidai orria» entzunda, edo «bakerako bidai
orria», ETBn esaten dogun moduan, bide bat egin beharra etortzen
da burura, eta bidea ez dala ekinaldi bakarrean beteko, eta horregai-
tik behar dala pausoak apuntatzen joateko orri bat.

Beste batzuetan kalkoa alperrekoa izaten da, ez dauelako hutsik
dagoen leku bat hartzen, hizkuntzak beste modu batean beteta dau-
kan lekua baino. «Bilboko biltzarrera Europako herrialde ezbardine-
tatik etorri dira» esaten dodanean, «herrialde ezbardinak» kalko bat
da, gazteleraren kalkoa, «diferentes países» esaten dalako gazteleraz.
Euskera normalean ez dogu holakorik esaten, «hainbat herrialde» edo
pareko zer edo zer baino.

Guzurra emoten dau gaur egungo euskeran antzeko zenbat egitu-
ra sartu jakuzan: «min daukat nire hankan», «eraso barriak gertatu
dira Libanon», «langabezi tasa ehuneko bian jaitsi da», «asteleneko
gauean Gernikara joan ginan», «egunkariak ez dino ezer atzoko istri-
puaren inguruan», eta abar.

Akats gramatikala eragiten daben kalkoen gainean ez dago gauza
handirik esan beharrik, baina enparaukoen gainean bai. Oso kaltega-
rri dirala, tradizinoa eten egiten dabelako, eta hizkuntzaren jeinua
hondatu egiten dabelako.

Benetako kalkoak izan barik, gauzak esateko modu barri batzuei
imitazino-usaina igart zen jake; emoten dau beste hizkuntza batzuen
estilo “d o t o re a” eta “jantzia” imitatzen dabilzala. Holako barrikeriak
be oso kaltegarriak dira, hizkuntza guztiz itxuraldatzen dabe eta.
Adibide batzuk emotearren: «Arriaga antzokian musika klasikoa
entzuteko aukera dago gaur», «galdera bat luzatu deust», «bihar
hodeiak izango dira ze ruan», «istripuan zo rtzi pertsonak jaso ditue
z a u r i a k » . . .
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Holakoen inbasinoa gelditu egin behar da, eta gelditzeko modu
bakarra zentzunez jokatzea da. Kazetariak, idazleak, esatariak, hizla-
riak... guztiok ahalegindu behar dogu kritikoak izaten. Normala da
hau euskeraz? Nondik etorri da? Zelan esaten dogu guk?

Hala eta be, ez da nahikoa kritikoa izatea. Erantzunak emoten
jakin behar da, arazoa ez da konpontzen-eta gauza barriak geldituz.
Hizkuntzak aldatu egiten dira, eta hori ezin dau inork gelditu. Ona
be, ez da ona hizkuntza bat harri eginda eukitzea, fosil bat izango li-
tzateke eta.

Esateko moduak higatu egiten dira, erabiliaren erabiliaz.
Hiztunak aldatu nahi izaten dau, eta hizkuntzan be modak egoten
dira. Azkenaldian, esate baterako, dana da “ugari”: «ikusle ugari eto-
rri dira», «liburu ugari saldu dira azokan»... Agurretan, mezu elektro-
nikoetan batez be, «ontsa izan» gero eta zabalago dabil. Gaur egun ez
da inor betiko tabernan alkart zen, “o h i k o” tabernan baino.
“Protagonistak” pelikuletatik kanpo be aurkitzen ditugu, eta marea
baltza ez da inoiz izaten albistegietako ardatza, protagonista baino.
Edo indabek ez dabe eukitzen aipu handia Gernikako azokan; prota-
gonista nagusiak izaten dira.

Zientziaren eta teknikaren aurrerakuntzak aldatu egin deuskuz
gauzak ikusteko modua eta pentsatzeko modua, eta hortik esateko
modu barriak etorri dira. Dana emon behar dogu ondo neurtuta,
ondo pisatuta eta ondo sailkatuta, batez be albistegietako berbakeran.
Ez da nahikoa umeak eskolara joan behar dabela esatea; 4 urtetik 16
urtera arteko umeak dirala adierazi behar dogu. Ez da nahikoa oso
handia dala esatea. Handienetan handiena, edo horren hurrengoa,
edo bigarrenaren hurrengoa dan esan behar dogu. Ez da behar bezain
zehatza esatea produktu bat ez dala kutsagarria; “ez-kutsagarria” dala
esan behar da. Edo mikroorganismo bat bere espeziekoak baino han-
diagoa dala; “gitxiago txikia” dala esan behar da. Euskaldunok nahi
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eta nahi ez makurtu behar dogu errealidade barrira, eta halako pre-
minetarako moldatu behar dogu gure hizkuntza.

Izan be, mendebaldeko gizarte honetan oso bardinduta dago
mundu-ikuskera, eta horrek homologazino moduko bat ekarri dau
adierazpideetan. Giza bardintasunaren izenean, esate baterako, lehen-
go aktoreak eta aktoresak, “aktore” dira guztiak; legegizonak “legela-
ri”; Afrikako baltzak, irrati-telebistetan, “Saharaz hegoaldekoak” dira,
eta Muxikaren Hiztegi Orokor-Teknikoak behenormal esaten eutse-
nei gaur egun “Down sindromedun” esaten deutsegu.

Adierazpideen homologazinoa hiztegia baino harago doa.
Sintaxira be heldu dala konturatzeko, apur bat lehenago emon doda-
zan adibideak gogoratu baino ez da egin behar. Zoritxarrez, gure hiz-
kuntza kanpoko hizkuntzakaz pare k a t zen dihardugun bitart e a n ,
oraindino ez gara heldu euskera barruko bardintasunera, edo batera-
tasunera edo homogeneizazinora edo dana dalakora. Batzuetan emo-
ten dau euskalkien arteko leizea ez dogula inoiz gaindituko.

Problemak, beraz, ez datoz kanpotik bakarrik. Euskeraren batasu-
nean urrats handiak egin ditugu, baina ezin dogu esan arazo guztiei
erantzuten jakin dogunik. Lehenengo eta behin, ez dakigu zelan
eroan euskera batura hainbeste berba eta hainbeste egitura. Zelan
esango geunke euskera batuan «urteokaz»? Urteokin? Urteotan? Eta
«hatsitu»? “Kirastu” esan ezkero, berba aldatu egiten dogu, ezta? Eta
zelan da euskera batuan «gizon gauzaeztan horregaz ezin da inora
joan»? Nik ez daukat oso garbi. Eta oraindino be ilunago daukat zelan
jarri «ahor» batuan. “Hara hor” ez, ezta?

Zilegi da, dana dala, itaun bat egitea. Dan-dana eroan behar dogu
euskera batura? Batzea zer da? Dan-dana sartzea zaku baten? Ala
danok erabiltzen doguna biltzea? Nire eritxian, ez da ez bata ez bes-
tea, tarteko zer edo zer baino. Eta, jakina, gauzarik gatxena erdibide-
an ibiltzea da. Ez daukagu formularik batuan zer baztertu behar dan
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jakiteko, eta batzuetan sekulako txokokeriak zabaltzen dira. Be s t e
batzuetan kontrara, gauza erabilgarriak galdu egiten dira. Ni k
a u r rekoan entzun dot lehenengoz «handi-aurkiak»: «sukaldea gar-
b i t zeko denborarik ez daukadanez, handi-aurkiak bakarrik kendu-
ko ditut», «sagarrak batzen ditugunean, txiki-aurkiak etxerako eta
h a n d i - a u rkiak saltzeko». Euskera batuan ez geunke galdu behar esa-
molde hori. «Eginenean» eta antzekoak, ostera, alde batera itxi
b e h a rko geunkezala emoten dau: «kontu garbia eginenean, gasolina
be sartu beharko zeunke hileko gastuetan». Erizpideak emon behar
baneuz, aberasgarri danak ondo merezia izan beharko leuke toki bat
euskera batuan. Esate baterako, ez dot ulert zen Hiztegi Ba t u a n
zelan ipini jaken bizkaiera marka «neba» eta «lehengusina» berbei,
danontzat aberasgarri izanda. Ja rdun aditzari, ostera, “d a” jokoa
o n a rtu jako: «lanean jardun da egun osoan». Hala dio Hi z t e g i
Batuak, ez dakit ze ren mesedetan, batez be irten aditzari “d a” jokoa
bakarrik onart u t a .

Euskalki guztietan edo gehienetan erabili dana be ez geunke eus-
kera batutik kanpo itxi behar, maila batetik gorako berbakeretan,
behintzat. Ia-ia eskandalotzat joko neuke «joan dan 20 urtean» baz-
tertzea «azken 20 urteetan» barrikeriaren mesedetan, eta hori gertatu
izan da, ni lekuko. Eta orain emoten noan beste kasu honetan danok
gara lekuko: «futbolarekiko grina», «Leizaolarekiko begirunea», «klo-
nazioarekiko jakin-mina»... Ahaztu jaku, ala, izenlagunak egiteko
badirala beste bitarteko batzuk, normalagoak?

Albistegietako euskeran hizkuntza-mailen arazoa daukagu, gaine-
ra. «Izorratu» aditzak, adibidez, jatorriz sexuari dago lotuta. Hortik
beste adiera batzuetara zabaldu da: eragotzi, hondatu, ernegazo.
Erabilera errealari begiratuta, hiztun-multzo batzuentzat «izorratu»
berba neutroa da, ez daukielako besterik hondatu adierazteko. Horrek
ez dau esan gura holako hiztunentzat libre dala istripu baten barri
emotean «galga izorratu» zala esatea, Gaur Egun saioan inoiz esan
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izan dan arren. Gauza guztiz desegokia da, egokitasunaren gainean
dihardugun ezkero.

Egokitasuna. Barriro argitu da kontzeptua, baina uste dot hona
helduta beste modu baten ulertzen dodala orain, beste zentzun bat
aurkitu deutsadala. Bai, egokitasuna komunikazino-egoeraren eskaki-
zunei ondo erantzutea da; definizinoa ez da aldatu. Baina ohar bat
erantsi behar dogu: eskakizun nagusia hiztun-komunidadeari erres-
petua eukitzea da. Zehatzago esanda: hiztun horreen hizkuntza-ohi-
turei, mundu-ikuskerari, premina barriei, hizkuntzaren tradizinoari,
eta hizkuntzaren berezkotasunari. Osterantzean, Lazaro Carreterrek
“neoespañol” deitura asmatu behar izan dauen legez, guk be “neoeus-
kerea” asmatu beharko dogu. Eta daukagun euskerak balio ez badeus-
ku, merezi dau euskaldun batek be ezagutuko ez leukean neokerietan
hastea, garabide ustekoetan barrena?
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