
Ni eta nire euskerea

Loli Astoreka

Nire ume sasoian, hau da, 9 urtera arte, nire hizkuntzea euskerea
zan; etxeko euskerea. Ez neban izan ezelako arazorik besteakin komu-
nikatzeko.

Ikasketa munduan murgildu nintzanean erderaz jo ta ke jardun
neban honeek amaitu arte, euskerea etxekoakin neukazan hartu-emo-
netarako bakarrik itxirik.

Ondoren, lan munduan sartu nintzan, hain zuzen, antzerki mun-
duan, euskeraz banekialako, halan uste neban nik behintzat. Baina
eguneroko praktikan konturatu nintzan nire euskereak ez ebala balio
publikoan egiteko berba. Ondorioa: alfabetatu beharra. Nire nahia,
bizkaieraz ikastea zan baina garai hatan ez neban izan aukerarik,
batua indartu behar zalako.

Honetan, ETBn lan egitea proposatu eusten eta zelan ez, batuaz
izan behar eban, ganera batu garbi-garbian. Hau dala eta, hamaika
arazo gainditu behar izan nebazan.

Hara, barriro telefonoa eta nor? eta Kaxildo Alkorta. Ea mahain-
guru baten hartuko neban parte. Gaia “ahozkotasuna aztergai”, “tóca-
te los cataplines”. “Bale, ni prest nago”, baina ez nebala bizkaitarrare-
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na egin nahi. Argi eta garbi esan neutsan: ez dot topikorik nahi, ba
topikorik ez badozu nahi, “tópico y medio”. Zelan? Euskaldun barriz
eta alfabetatuz inguratuta, “el Caserío-ko” Ana Mari emoten dot eta.
Zergaitik ez deustazue emoten Resurrección María de Azkueren hiz-
tegia, Euskaltzaindiaren iragarki bat sortzeko?

Ondo gogoratzen naz, gure etxean lehenengoz teleberria entzun
genduan eguna. Au rk ezleak urten eban hau esanaz: “kaixo lagunok:
h o n e n b e s t ez tenorez dagoeneko, behinik behin bada, nolabait ale-
gia, beraz alajaina”. Gu re etxean “s u s u n k o rd a” geratu ginan, baina
h o r i xe zan benetako euskerea. Eta ez egoan dudarik, txoritxua pan-
tailan egoan. Amak be esan eban: “Hori euskerea bada, orduan guk
egiten doguna, zer da? Batutsi?” Hau da markea, e? Beti geuri toke-
tan jaku marroia. Fr a n c o ren garaian analfabetoak euskeraz egiteagai-
tik; orain, ostera, analfabetoak euskeraz ez dakigulako. Txisteak esa-
ten dauen moduan: Kaka urrea balitz, pobreak eta gu, ipurdi barik
jaioko ginan.

Kriston konplejua sartu jakun. Herriko sarreran, lehen kartel bat
egoan esaten ebana: “Bernagoitia, herri euskalduna”. Ba, aldatu egin
genduan, badaezpada: “Bernagoitia, herri eta ...”. Ni, artean, Bilbon
nengoan, teatroa egiten, beti gaztelaniaz. Ez jatan burutik pasau bere
egiten euskeraz lan egitea. Keba, ni ez nintzan euskalduna. Behin
bakarrik egin neban proba bat, euskerazko pelikula baterako.
Pertsonaia, tipa moderno bat, pasota bat zan. Esaldi laburra zan: ziga-
rro bat ahoan, sua eskatu behar neban. Baina testuak zera esaten
eban: “Kaixo, sua emango zenidake, arren?” Eta zer gura dozue, nik
asko erreten dot, mila bider eskatu dot sua, euskeraz, gaztelaniaz, eta
baita txinoz be!; baina sekulan ez dot: “Kaixo, sua emango zenidake,
arren” esan. Ez eustan natural urteten. Zuzendariak: “ezin duzu suel-
toago esan?” Eta nik behin eta berriro: “Kaixo, sua emango zenidake,
arren?” eskoba baten kirtena baino tentsoago. Azkenean, finlandesa
batek egin eban papera. Euskeraz berbarik ez ekian, baina zetak eta
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eseak ederto bereizten ebazan... Eta nahiko “neumatikoa” ei zan,
ganera. Horixe izan zan neure esperientzia bakarra.

Behin ETBko periodista bat etorri zan preguntetan, mikrofono
eta guzti. Hor ibili zan etxerik etxe: “Egun on, andrea, zer deritzozu
Aldundiak ezarritako Balio Erantsiaren Gaineko Zergari?” Inork ez
eban ezebe entenditzen, baina disimulatu egiten eben. Eta honek
(Buruagaz baietz eginaz), “Hummm” eta besteak  (Ezetz eginaz),
“Ahmmm” Eta besteak... (Halan-holan eginaz) “Msmmm”, eta holan
danak: “La ley del silencio”. Handik aurrera herriko sarrerako karte-
lean “Bernagoitia, herri mutua” jarri genduan, baina sikieran ez eben
esango herrian ignorante hutsak ginala.

Azkenean, abadeak dezisinoa hartu eban: herri guztia alfabetatze
kurtso batera sartuko zan. Bestelan, herriko sarrerako kartelan ipini
beharko geunke: “Bernagoitia, herri analfabetoa”. Dan-danok joan
ginan. Beno, danok aitite izan ezik. Aititek esan eban: “Ni ez noia
hara!! Ni ez naz analfabetoa!! Letrak ikasi nebazan, errepublikan!!” 

Alfabetizazinoak, mirariak egin ebazan herrian. Lehen, andra bi
kalean topatzen baziran, holango zeozer esango eben: “Epa, Juani,
zelan zaoz, ba? Ba zer gurozu, apurka-apurka, tiretan. Eta aitite,
almorranagaz ondiño? Bai, koitaduek ezin dau kakarik ein” Oin,
ostera: “Kaixo, Juana nola zaude nolabait esateko? Ba halamoduz
nagoela esan niezazuke, izan ere. Eta aitona, hemorroideen arazoare-
kin jarraitzen ote du? Bai, andrea, sabelustutzea biziki eragozten dio.” 

Batez be, bokabularioa ikasi genduan, pilo bat: beno, parkatu, hiz-
tegia esan gura neban. Esate baterako: herrian, jakinduriaren argia
sartu baino lehen, leihoari, bentanea esaten geuntsan. Asko kostatu
jakun, berba barria buruan sartutea (Zaharraren abotsa ipiniaz)
“Leoia?” “Ez, amama, “leihoa” hatxe interkalatuagaz.” “Hatxe inter-
kalatua? Eta kristalik ez?”... 
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Geroago tipo bat etorri zan herrira, linguista bat, gure euskereari
buruz preguntak egiten. “Euskalkiei buruzko tesi doktorala egitera” ei
etorren, baina herrian ez ziran bape fiatzen. “Hori Euskal Gobernuak
bidali dauen komisario linguistikoa da, fijo! Txarto erantzuten bado-
gu, zas! Erdeldunak bizitza guztirako! Erne ibili”.  Gure tabernara
sartu zan lehenengo. Libretea atara eta interrogatorioa hasi eban.
Leihoa seinalatu eban: “Hori zer da?” preguntau eban. Amak seguri-
dade handiagaz: “Hori leihoa da!!” Baina tipoa ez zan konforme gera-
tu, antza. “Bai, baina zuek zelan esaten diozue?” Amak eta biok alka-
rri begira, urduri. Amak berriro: “Leihoa, esan dotsut, ba!!” “Baina
beti esan duzue horrela?” Ama zurbil-zurbil egoan, nerbio hutsa, eta
neuk urten neban orduan: “Bai, jauna, geure etxean hori leihoa izan
da, de toda la vida!!” 

Halan da be tipoa ez zan konforme geratu. Aititeri deitu eutsan.
Ai ama!! Aitite alfabetatu barik egoan, a ze lotsea pasatu behar gen-
duan!! “Eta zuk, jauna, zelan esaten diozu horri?” Ni, komisario lin-
guistikoa eta aititeren artean parau nintzen: “Aititek bere leihoa esa-
ten dau, ze uste dozu ba? Beitu (Keinuaz lagundurik), aitite, itxi
leihoa. I-TXI LE-I-HO-A!!!” Aititek ez eban entenditzen bape.
Ganera gerra zibila ezkeroztik, gorra zan. Eta esan eban: “Ez dotsut
aitzen, Loli, kanpoan zarata handia dago-ta. Itxon, bentania zarratu-
ko dot”. 

Aititek “bentania zarratu” esan eban, lasai-lasai, ezertaz konturatu
barik. Ama eta biok imajinatu, zelako lotsea!! Komisario linguistiko-
ak, libretan apuntatu eban esaldi osoa. Ala, fitxatuta gengozan. Baina
ez, halako baten tipoak esan eban: “Oh, bentania zarratu... ze inte-
resgarria!!” Ze interesgarria?  Zelako ze interesgarria? 

Ba, bai, lagunak, guk jakin barik, gauzak aldatu ziran munduan.
Badakizue zer gertatzen dan, moda batzuk joan eta beste batzuk etor-
ten dirala. Orain, “Especies en vías de extinción” diralako horreek
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modan ei gengozan. Eta gure berba egiteko modua ondo ikusita
egoan, “de buen tono” esaten dana. Herriko sarrerako kartela kanbiau
genduan: “Bernagoitia, hizkuntza minoritarioa berbaitxen dauen
herrixa”. Kosme be etorri  zan, mediku barria; eta harek bai egiten
ebala batuaz, ederto ganera.

Guk bere modukoak izan nahi genduan. Beno, ez genduan batuaz
berba egin gura, batuaz “bizi” gura genduan. Guretzat batuak sinbo-
lizatzen eban, mundu barria, modernidadea. Gure herriko hizkerea
zuribaltza zan, batua koloreetan etorren. Batuagaz, Francoren garaiko
unibertso kasposoa aldatu nahi genduan. Gure modu zaharrean, jen-
dea “ezkondu” egiten zan, batuaz, “enroilatu”; lehen “belarra mozten”
eben, batuaz “belarra erretzen” zan; lehen “kintoak” egozan, batuaz,
“intsumisoak”;  Gure herriko hizkerea, oso pobrea zan sexu kontuan.
“Zakila” edo “alua” gure herrian “zereko zera” esaten zan. “Larrua jo”,
“zereko zera ein”;  “eiakulatu”, “ohohoho!!”; “coitus interruptus”,
“zereko zera, ohohoho!! baino lehen atara”; “G puntua”..., beno, “g
puntua” ez zan ezelan esaten eta gaur da eguna, nik neuk, haren barri-
rik ez dotena, ez batuaz, ez bizkaieraz ezta suajiliz bere. 

Berba inportante bat ikasi genduan, “orgasmoa”. Eta hortxe hasi
ziran istiluak, ze berbea ezagutzeaz aparte, orgasmoak euki gura gen-
duzan, normala dan lez. Amuma Bixentak esaten eban moduan,
“Jainkoak emon badeusku, zeozertarako izango da, ezta?” 

Lehen, senarrari esaten geuntsan: “Nik ez dot lehengo moduan
zereko zera ein gura, nik txortan egin nahi dut, batuaz!!” Baina gizo-
nak ez ekien batuaz txortan egiten, eurak lehengo moduan, “al pil-
pil”, minutu baten di-da ondo agitau, eta gero buelta emon eta listo,
badakizue... Baina herriko gizonak moskeatzen hasi ziran. Don
Benantzio pulpitotik mehatxuka hasi zan, “batua hori  demonioaren
hizkerea da, sodoma eta gonorrea!!” Laster, Koxme medikua herritik
botateko maniobrak egiten hasi ziran eta lortu eben. 
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Ikusten dozuen moduan, nire bizitzea ahozkotasunaren bitxikeriaz
beteta dago. Eta horregaitik niri, toki guztietatik deituten hasi jata-
zan, lan egiteko. “Zure herriko euskera jator hori”, esaten eusten eta
dostie!... Nik, zer egingo neban, ba, aprobetxau! Eta holantxe nabil,
hemen, neskame bizkaitarrarena egiten. Han mediku bizkaitarrarena.
Hor prostituta bizkaitarrarena. Harago astronauta bizkaitarrarena...
Haratago “india txeyene” bizkaitarrarena... Eta ez naz kejatzen, zelan
ba! Bizimodua aurrera ataraten dot holan, ederto. Baina nik, argi eta
garbi itxi gura dot, inoiz ez nazela isildu eta isilduko be ez,  eta beti
lortu izan dodala, besteakin komunikatzea; noski, EUSKERAZ.
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