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Euskara trakets xamar omen dabil hogeita batgarren mende honetan, edo, beharba-
da, beste baten batek esango lukeenez, euskaldunok nahikoa kamustuta omen daukagu
gure hizkuntza. Auskalo, baina, itxura denez, bada zer edo zer: filmak, ustez, be hin ere
baino hobeto itzuli… eta alferrik, ea nork ordaintzen dituen 7 euro eus karara itzulitako
urteroko filma ikustearren; bertako aurrezki-kutxek “tele-banka” martxan jarri, itzulita,
eta jakin nahi nuke zenbatek mugitzen duen euro mordoxka bat –bakoitzak bere pol-
tsakoak, jakina–, kontu batetik bestera, euskarazko orria erabiliz; euskarako teknikarita-
rako oposizioetan, hautagaien artean lege-arloko azterketa banatzen hasi baino lehen,
galdetu ezazue ea nork nahi duen azterketa euskaraz egin, eta erantzuna biribila da oso;
udalak herritarrei galdetu ea aurrerantzean agiri guztiak euskara hutsean bidaltzea nahi
dugun, eta hara… gehien-gehienak baietz erantzuteko beldur.

Bada, bai, zer edo zer.

Baina, aldi berean, azkenaldi honetan euskara hutsean filmatu diren film luzeetan
ez dut uste hizkuntzarena ezertarako inolako arazo izan denik, are gehiago, esango
nuke batzuetan hizkuntza bera izan dela ikusleak erakartzeko motibo; gure herriko
aurrezki-kutxara joan, eta ez dut uste inork, aurrez aurre leihatilako beharginarekin,
eragiketarik konplexuena ere euskaraz egiteko beldurrik duenik; euskarako tekni -
karitarako hautagai horiek beldur dira, azterketa euskaraz egitea erabakitzen badute,
galderak behar bezain zuzen eta zehatz eginda egongo ote diren edo ulertzeko bezain
argi eta garbi idatzita ote dauden, baina, hala ere, ez lukete erdaraz ikasitako guztia
euskaraz azaltzeko arazorik izango; eta udalarekiko harremanak, bistan da, ahoz egi-
teko modua dagoenean, euskaraz bideratzen direla, inolako eragozpenik gabe.

Bada bai, hortaz, zer edo zer. Baina, zer? Non dago ahalaren eta ezinaren arteko
etena?

Zorionez, gaur eta hemen gaudelarik, ez da nire zeregina arazo horiek iden tifikatzea
eta konpontzen saiatzea. Ezer egitekotan, interpreteok nola moldatzen garen, zer egi-
ten dugun azaldu, eta, ahal izanez gero, gure jardun-moduak eta trikimailuek idatzizko-
rako balio ote duten gogoetatxoa egitea da nik dudan egitekoa. Has nadin ba.

Itzultzaile eta interpretea aritzea da nire ogibidea, eta aitor dut interprete-lanetan
askoz erosoago eta gusturago ibiltzen naizela, errazagoa zaidala, formara lotu beha-
rrik ezak askatasun neurri gabea ematen didala, edo beste era batera esanda, idatziz-

Euskara eta gaztelania arteko interprete-lana
141

Zorionez, nire estutasun honetan, orain hilabete batzuk liburu baten berri izan
nuen. Euskaraz idatzita hau ere, Espainiako Narratiba saria jaso zuen liburu honek,
aurrez beste idazle euskaldun batzuek jaso bezala. Zerbaitegatik izango zen. Eta
lehenbailehen erostera joan nintzen. Hasi eta azkenera arte egun gutxitan irakurri
nuen. Poz handia eman zidan ikusirik zertzuk asmatu zituen euskaldun idazle gazte
honek. Batetik planteamendu berri bat bere eleberrian. Bestalde klasikoek erakutsi
zizkiguten hainbat agindu edo teoria hemen ez ziren betetzen; alegia, pertsonaiak eta
beren bilakaera, edo eta edozein kontakizunen zati handiak, eta abar. Edozein orri-
tan hasi daiteke liburua irakurtzen eta ez dauka azkeneraino itxoin beharrik zer ger-
tatuko den jakiteko. Errealitateari loturik egonda ere, oso gainetik ari da askatasunik
handienaz. Eta nahiz eta gure azken urteetako historia latzean oinarriturik egon, ez
du ez gorrotorik, ez elkar ikusiezinik, ez amorrurik, ez errebindikapenik erakusten.
Azkenik euskara aldetik, hiztegi erraz eta aberats bat erabiltzen du. Eta pentsatu
nuen: bai, maisu izanez gero posible da edozer gaitaz euskara bikainean eta ulertze-
ko moduan idaztea. Liburu hau: “Bilbo New York Bilbao” Kirmen Uribek egina da.
Euskal liburu honek, gutxienez zazpi argitalpen izan ditu euskaraz, eta hiru gaztela-
niaz. Uste dut benetan gogoan hartzekoa dela, gure batzar honetan, liburu honekin
gertatua. 

Bilbo 2010/01/26
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Zure diruarekin erosi dudan etxea La casa que he comprado con tu dinero

Gaur goizean zure diruarekin erosi dudan etxea La casa que he comprado con tu dinero esta
mañana

Inori ezer esan gabe gaur goizean zure diruarekin La casa que he comprado con tu dinero esta 

erosi dudan etxea máñana sin decirle nada a nadie.

Erlatibozkoa aukeratuz bide errazetik jo dudala ez dut ukatuko, kontu ezaguna
baita arras hurrenkera ezberdinean egiten ditugula, euskaraz zein gaztelaniaz. Baina,
edonola ere, balio du gure buruhausteak azaltzeko. Bide batez, ez dut gehiegi luzatu
nahi izan, inork esan ez dezan ez dela euskaraz horrelakorik egiten. Azken adibidea
ere, hortxe-hortxe, baina erabat gauzagarria dela esango nuke.

Nola itzultzen ditugu horrelako erlatiboak? Horrelakoak, eta baita konplexuagoak
ere. Egia esan, ez du irtenbide errazik.

Idatziz arituko bagina, adibideetan azkena, erlatibozko esaldi konplexutxo hori,
ere, arazorik gabe itzuliko genuke, esaldi osoa irakurtzeko nahikoa denbora izango
genukeelako eta lasai-lasai joango ginatekeelako esaldian aurrera harik eta gaztelania-
ra itzultzen hasteko komeni zaigun muina, erlatiboak osatzen duen substantiboa ale-
gia, aurkitu arte. Interprete-lanean ere, esate baterako ez genuke arazo handirik izan-
go “zure diruarekin erosi dudan etxea” itzultzeko (bide batez esanda, ezta “la casa
que he comprado con tu dinero” euskarara itzultzeko ere, egitura “erromanikorik”
erabili beharrik gabe), baina, edonola ere, “etxea” hitza entzun arte ez ginateke itzul-
tzen hasiko.

Zer gertatzen da “etxe” hitza esaldi osoan urrunegi baldin badago eta interpre-
teak ezin baldin badu, oroimenak ez diolako ordura arteko informazio osoa buruan
metaturik edukitzeko biderik ematen eta, gainera, hainbeste denbora galdurik, gero ez
duelako atzera dena berriro gaztelaniaz eraikitzeko betarik, hurrengo mezua galdu ga-
be? “Etxe” hori entzun arte zain egon? Erlatiboa desegin egin beharra dago. Bai, mal-
tzur xamar jokatuta, esango genuke gaztelania ez dela euskarazko erlatiboa emateko
nahikoa tresna indartsua, hara! Eta okerkeriatan hasiz gero, esango genuke gaztela-
niaz zer edo zer egin beharra dagoela, zer edo zer asmatu beharra daukagula, euska-
razko erlatibo horiek nolabait emateko: “con tu dinero que he comprado la casa” edo
antzeko zerbait. Horra hor komeriak!

Baina gaztelaniaz besterik asmatzen ez dugun bitartean, erlatibo hori desmontatu
beharra daukagu, nolabait, horixe dakar bat-bateko beharretan ibiltzeak.

2.- Bat-batekoa da.

Gure lana gehien baldintzatzen duen bigarren ezaugarria hauxe dugu: bat-batekoa
da, ia erabat. Eta ia erabat diot, badagoelako denbora-tarte bat, ezinbestekoa, jato-
rrizko mezua entzuten dugunetik, xede hizkuntzara iraultzen dugunera arte. Denbo-
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koan, formaz zintzo eta zuzen ibili nahiak edo, forma zaindu behar ia ezinezko zaidan
horrek jo eta ito egiten nauela ia erabat. Beste batzuentzat babesa eta argibidea dena,
niretzat uztarri eramanezina da ia. Laneko zortzi orduak apur bat goxatu nahian, bi
hizkuntzen arteko sistematizazio edo automatismo gutxieneko baten bila ezinean
etsita, aspalditik izan dut tentazioa ahoz egiten dugun horrek idatzizkorako ere balio
ote duen-edo apur bat begiratzeko, bateko teknikek edo lan-moduek besterako ezer
onik ekarriko luketenentz ikusteko.

Has nadin, bada, xinple-xinple eta ahal bezain labur, interprete-lanaren ezaugarri
nagusiak apur bat azaltzetik.

1.- Interprete-lana itzulpen-lana da.

2.- Bat-batekoa da, ia erabat.

3.- Ahoz egitekoa.

4.- Bezeroak ditugu gogoan.

1.- Interprete-lana itzulpen-lana da.

Lehenik eta behin, argigarri modura, jakin ezazue interprete-lana ia beti euskara-
tik gaztelaniara egiten dugula, eta ez aldrebes, Euskal Herrian itzulpengintzan ia lege
denez. Banuen, hala ere, esan beharreko guztirako gaztelaniatik euskararako interpre-
te-lana hartzea gogoan, baina uste dut interesgarria dela adibideak eta azalpenak eus-
karatik gaztelaniarako interprete-lanean oinarritzea, benetan hori delako errealitatea
eta, gainera, beharbada, gaiaren beste ikuspegi bat erakutsiko digulako.

Interprete-lana itzulpen-lana dela baldin badiot, garbi dago zer esan nahi dudan,
berezitasunak berezitasun eta lizentziak lizentzia, hizkuntza batean esandakoa beste
hizkuntza batean esatea da interprete-lana, horixe dugu lehenengo lege, alegia, mezua
eman beharra dagoela, eta horretarako dela interprete-lana.

Puntu honetan esan beharreko lehenengo gauza da euskara eta gaztelania erabat
hizkuntza ezberdinak direla, mezua emateko modua, sintaxian, erabat ezberdina dute-
la. Substantiboa determinatu, eta erraz konturatuko gara zer datorkigun gero: 

etxe = casa 

etxe+a = la + casa

Jar dezagun substantibo hori erlatibozko esaldi baten barruan, mintzagai dugun
liburuan ere erlatiboa sakon landuta dagoela aitzakia hartuta. Har dezagun erlatibo
xinpleena:

Etxe casa

Etxe + a La + casa

Erosi dudan etxe + a La casa que he comprado
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Eta erlatiboaren zentzua gero erantsi, erraz: “que…” edo “pues bien”… edo nahi
bezala.

Mezua zein den aurretiaz jakingo bagenu, esaldi hori bera nahi bezala emateko li-
zentzia edukiko genuke, testuinguruaren arabera, baita erlatibotik hasita ere “la casa
que he…”. Baina, nork antzeman! Beste batzuetan, gerta daiteke bete-lana egin behar
izatea, garrantzizko ezer esan gabe denborari behar bezain besteko tartea jatea, fun-
damentuz itzultzen hasi ahal izan arte.

“Esta mañana… tu dinero… efectivamente… me ha venido bien, porque…
lo he utilizado para comprar una casa que…”

Iritsi gara azkenaurreko puntura. Ahozkotasunera.

Tira, ahozkotasunak, gure lanean, arrazoi askorengatik du garrantzia: intonazioa…
bolumena… baina batez ere, beste behin ere, diskurtsoa eta mezua antolatzeko modua-
gatik da garrantzitsua. Jakinekoa da euskarak, ordenamenduaren eta hurren keraren al-
detik, aukera izugarriak eskaintzen dituela. Edonola ere, diskurtsoa, idatzia zein ahoz-
koa, bide moduko bat da, zeinetan irakurlea edo entzulea guk nahi dugun lekura eraman
behar dugun, galtzen utzi gabe edo saihesbideetatik eraman gabe. Horretarako, idatziz-
ko diskurtsoak baditu bere baliabideak, eta ahozkoak bereak, eta, diferentzia horiek era-
giten dituzten ondorioetan aztarrika eginez gero, ikusiko dugu guretzat garrantzitsuena
dela esanahizko segmentuak laburragoak direla ahozkoan, normalean oroimenaren ezi-
nak edo mugak indar handiagoa duela, idatzizkoan baino, eta horregatik beragatik, adi-
tza, esate baterako, idatzizkoan bainoa hurbilago jarriko dugula.

Hain dira ezberdinak euskaraz idatzizko eta ahozko diskurtsoak… idatzizko dis-
kurtso bat mikrofonoetatik irakurtzen diguten bakoitzean, estu eta larri ibiltzen gara
mezuaren ahalik eta zatirik handiena eman nahian. Eta azkar xamar egiten badute ida-
tziz eraman dutena irakurri, azkenean, ezinean, entzuleei zer gertatzen zaigun azaldu,
laburpen bat egingo dugula ohartarazi, eta holaxe salbatzen dugu situazioa. Gaztela-
niaz arazo hori askoz txikiagoa da.

Ezberdintasunak hain izanik handiak, oroimenaren eta ahozkotasunaren legeak,
mugak eta ezinak hain izanik estuak, eta jatorrizko formarekiko leialtasuna hain me -
harra… zer edo zer izango dugu ba, legeren bat, arautxoren bat, mezua xede hizkuntzan
nola jaso jakiteko, heldulekuren bat, mezua nola eman jakiteko jarraibideren bat…

Bada, iritsi gara azkeneko puntura, ia-ia garrantzitsuenera: bezeroetara.

Interpreteok, itzultzaileok, idazleek… guk denok badugu bezero bat. Baten ba-
tentzako sortzen dugu eta, jakina, harentzako moduan sortu behar dugu. Gainera,
ezer sortzekotan, lehengaia ere behar dugu, nekez sortuko baitugu ezer ezerezetik.
Interpreteon eta itzultzaileon lehengaia jakinekoa da zein den: hizkuntza. Hizkuntza
erabili behar dugu, gure mezua gure bezeroei helarazteko.
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ra-tarte hori mezuaz jabetzeko gutxieneko tartea da, hau da, hizlariak zer esan duen
jabetu orduko, edo, are eta zer esan behar duen jabetu orduko, hasi gara gu hori bera
xede hizkuntzan esaten, ez lehenago eta ez geroago.

Euskara eta gaztelania bezalako hizkuntza ezberdinak izanik lan-tresna, askotan
(horra hor gure erlatiboa) ia ezinezkoa da, zer esaten ari den jakin gabe edo zer esan
behar duen igarri gabe, hitzez hitz itzultzen hastea, hizkuntza ezberdinegiak direlako
horretarako, hitzez hitzeko itzulpena makulu ahulegia delako horretarako. Baliteke
baietz, hitzez hitz hastea eta zuzen-zuzen esaldi bukaerara arte atzera egin beharrik
gabe iristea, baina suerte kontua besterik ez da. Askotan eta askotan konturatuko ga-
ra hizkuntza batek hizlaria mutur batera eraman duela eta hitz horiek berek beste hiz-
kuntzan erabilita hizlaria, halako batean, beste mutur batera eramaten dutela, eta ge-
ro ea nork zuzentzen duen bihurrikeria hori.

Hortaz, ia derrigorra da denbora-tarte bat uztea, itzultzen hasi baino lehenago.
Horregatik esan dut ia dela bat-batekoa. Denbora-tarte horrek, ordea, ezin du nola-
nahikoa izan. Ez dugu, jakina, hiztegietan ezer begiratzeko denborarik, ez dugu… ale-
gia, ez dugu gora begira egoteko ez eta, eta honek garrantzi handia du, ez dugu hiz-
kuntzaz gogoeta egiteko denborarik, ez dugu gogoetarako ez tarterik ez eta gogorik
ere. Nola egiten dugu orduan?

Hel diezaiogun gure adibideari:

“Inori ezer esan gabe gaur goizean zure diruarekin erosi dudan etxea”

Argi dago ezinezkoa dela horrela ematea:

“Sin decirle nada a nadie esta mañana con tu dinero que he comprado la casa”

“Sin decirle nada a nadie esta mañana con tu dinero la casa que he comprado”

Aukera bat da aditz erlatibizatua eta substantiboa entzun arte zain egotea eta ge-
ro dena atzera berriro eraikitzea (kasu honetan egin daiteke baina esaldia apur bat
konplexuagoa balitz, nekez).

Kasu honetan zorionekoak gara, has gaitezke hitzez hitz itzultzen, kontu handiz,
ihesbide guztiak itxi gabe, eta zorionez, esaldia nahiko txukun eman ahal izango du-
gu, hori bai, erlatiboa galduta, baina guri, egia esan, ez zaigu batere axola: 

“Sin decirle nada a nadie”… (etena) “esta mañana”…(etentxoa, kontuz, ea
nora doan eta aurrera jarrai dezakegun) “con tu dinero”… (kontuz berriz ere)
“erosi dudan etxea” dator jarraian, eta hori itzultzeko modu bakarra daukagu
“he comprado una casa”.

Honela geratuko litzateke, eta pozik oso:

“Sin decirle nada a nadie esta mañana con tu dinero he comprado una
casa…”

Juanjo Pagola
144



Gainera, gustura egotea lortu behar dugu. Gure kasuan ez da nahikoa mezua nolabait
ematea, gure entzuleak ezin du lo hartu, ezin du gogaitu, ez du –gure erruz ez behin-
tzat– entzungailuak kentzeko gogorik sumatu behar, nolabaiteko konplizitatea egon
behar du haien eta gure artean, haientzako ari gara lanean.

Bi betekizun horiek ez dira, gainera, beti berdin konplitu behar, ez dira beti neu-
rri eta maila berean zorrotz betetzekoak. Gure entzuleen edo bezeroen premien eta
ezaugarrien arabera egokitu egin behar ditugu, hau da, hizkuntzarenganako fideltasu-
na esango nuke bezeroarenganako fideltasunak baldintzatzen edo moldatzen duela,
nolabait, neurri batean.

Tira, eta amaitzeko, horretatik guztitik zein ondorio atera daiteke, orokorrean?

Nire ustez, zer edo zer euskaraz sortzen dugunean, apenas konturatzen garen gure
hizkuntzak arazorik baduen edo ez. Bada zer edo zer. Baina kontua da bizi garen lekuan
eta bizi garen bezala bizita, gaztelaniatik euskararako itzulpenak izugarrizko garrantzia
eta lekua duela, baita euskaldunon buru barruan ere. Eta horra hor non agertzen diren
ezintasunak, zalantzak, zehaztasun faltak, erdarakadak eta nahi beste arazo.

Itzulpenak, neurri handi batean itzulpenaz ari baikara, minimoki zehatza izango
bada, behar ditu eduki bi hizkuntza gutxieneko batean ondo kodetuta, hau da, gazte-
laniazko mujer euskaraz emakume izan daiteke, eta kito, inork ez du esango bi hitz ho-
rien artean etimologiaz dagoen aldea jasanezina dela, baliokide modura kodetuta dau-
de, eta etimologiak ez du zer esanik. Nik, itzultzaile modura, nahiko nuke gure bi hiz-
kuntzak maila berean kodeturik egotea, bai sintaxiz bai hiztegiz eta baita terminolo-
giaz ere; gure lana majo erraztuko litzateke! Baina zoritxarrez ez da horrela. Gai hori
aztertzen hasiz gero, konturatu orduko erraz asko joango gara urrunegi, benetan
urrunegi, eta baten batek esango digu ezinezkoa dela bi hizkuntza hain ezberdinak
hain estu baliokide bihurtzea, psikologikoki ere ezinezkoa dela. Ez da hori kontua,
kontua da –jakinekoa da eta ez dakit aipatzea ere merezi duen–, mundu modernoa
gaztelaniaz etorri zaigula, neurri handi batean, euskaraz ez dela mundu moderno ho-
rretako gauza asko eta asko deskribatzeko inoiz erabili, eta iritsi zaigunean, ez dugu-
la gure hitzez eta esamoldez deskribatzeko betarik izan, deblauki egin behar izan du-
gula gaztelaniatik itzuli.

Lantegi horretan, esango nuke badirela bi indar kontrako norabidean tiraka, eta
halaxe egongo direla, harik eta arazoak edo premiak identifikatu eta erabakiak hartzen
ditugun arte: bata da zehaztasun premia, gaztelaniaz jartzen duen hori zuzen eta
zehatz, bidean ezer galdu gabe eman beharra, eta bestea da… hain zuzen ere euskaraz
eman beharra, alegia.

Jar dezagun adibide pare bat, ustez errazak eta sinpleak, baina testu konplexu ba-
tean gure lana zein zaila den ikusteko argigarriak:
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Interpreteok, alde horretatik, badugu puntu bat gure alde: bezeroak begi aurrean
dauzkagu, eta haien “zerbitzura” gaude. Gure lana, ez zuzenean behintzat, ez da hiz-
kuntza bat normalizatzea edo etorkizunerako doitzea edo aberastea, guk dena delako
hizkuntza, euskara zein gaztelania, baliatu egiten dugu, momentuan bertan, gure au-
rre-aurrean dagoen jendeari mezu bat helarazteko. Horrek esan nahi du jende horren
beharrak ase behar ditugula. Baina, hizkuntzari dagokionean zein diren behar horiek,
ba, labur beharrez esango nuke bi direla, jakinekoak biak ere:

1.- Behar bezain zehatza.

2.- Argia, ulergarria eta, ahal dela, gozoa.

1.- Behar bezain zehatza.

Orain arte esan dudanetik, beldur naiz baten batek ez ote duen pentsatuko beti li-
bre, libre-libre ibiltzen garela, eta ez da egia. Gure entzuleek jatorrizko diskurtsoaren
baliokide zehatza entzun behar dute, baina zehaztasun hori ez da forman oinarritzen,
horixe besterik ez da azaldu dudana.

Hitzez hitz itzuli ahal denetan, halaxe egiten dugu, lan alferrak ez ditu inork gus-
tuko, baina kontua da gutxitan izaten dugula horretarako aukera, eta gehienetan, for-
mari begiratu ere ez diogula egiten.

Hala ere, gezurra litzateke arazorik ez dagoela esango banu.

Hain zuzen ere, arazoak agertzen direlako formari ihes egiteko biderik ez dugu-
nean, adibidez, teknolektoak itzuli behar ditugunean, dela poesia dela hizkera juridikoa,
eta, teknolektoen barruan, terminoak itzuli behar ditugunean. Halakoetan –terminoez
ari naiz–, ederra litzateke euskara pareko hizkuntzen parez pare kodeturik egotea, ba-
liokide guztiak zuzen eta zehatz definiturik balitu, berdin dio substantiboz edo aditzez,
baina okerbideetan galtzeko arriskurik gabe. Baina, ez da ez horraino iritsi.

Halakoetan, garrantzitsuena da mezua ulertu gabe ez uztea. Halakoetan, guk geuk
ere, gustura hartuko genuke hizlariak erdarakada gordina botako balu, gu geu mezua
ulertu ezinik utzi gabe.

Mezuaren dena delako zehaztasun hori garrantzitsua baldin bada, bezeroengana-
ko gure leialtasunak hutsuneak edonola betetzeko bidea ematen digu, (galdetzeko edo
errepikatzeko eskatu, azalpenak eman…).

2.- Argia, ulergarria eta, ahal dela, gozoa

Mezua emateko baliabidea, hizkuntza, ezin dugu edonola erabili, ezin dugu gure
beharren arabera aldatu. Hizkuntza bada kode bat, eta hartara egokitu behar gara.
Ahozkoan, ez dauzkagu idatzizkoan baditugun hainbat baliabide, guk ez dugu koma-
rik, punturik eta horrelakorik, baina bai ahoz bai idatziz, gure bezeroa guk nahi dugun
bidetik eramatea da kontua, galtzen utzi gabe, ezer arrarorik, ulergaitzik esan gabe.
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tzi beharra, substantiboa substantibo modura eman beharra… etorkizunera begira-
koak, eta, nire ustez, gaur egun, hori barkaezina da.

Euskal Herrian, zorionez, euskaraz idazten dugun guztiok badugu bezero-masa
txiki baina aldi berean polit bat, ez edonolakoa. Bezero horiek era askotakoak izan
daitezke, baina jo dezagun multzo estandar xamar baten premia dugula, bada, nik go-
goan erabiltzen ditudan bezero horiek ikasketa guztiak euskaraz egin dituzte, haur-es-
kolatik hasi, eta askok eta askok unibertsitatea amaitu arte ere ia dena euskaraz ikasi
dute (bada zer edo zer); euskaldunak dira, hau da, euskaraz pentsatzen dute eta egu-
neroko bizitza, ahal duten neurrian behintzat, euskaraz egiten dute, hau da, euskara
gaztelania baino hobeto barruraturik dute; eta, gainera, euskalzaleak dira, hau da, eus-
karaz egin nahi dute, kontzientziaturik daude eta militantzia-punttu bat ere badute.
Bezero-multzo hori, gaur egun, izan, badugu, duela berrogeita hamar urte ez, baina
gaur egun bai, ez da broma. Bada, bezero horrek testu erabilgarriak, biableak nahi di-
tu. Haiek, udaletxeko jakinarazpena iristen zaienean, ez dira ibiltzen “zer jartzen du
hemen? Hara, hau horrela idatzi dute, erdaraz erlatibo esplikatibo hori, zeina oso in-
portantea baita, euskaraz nola eman asmatu ezinik ibili direlako, zein interesgarria!!!”
Ez baldin badute zuzen-zuzen ulertzen, hau kaka zaharra da esan eta erdarazkoari
helduko diote. Jende hori da, hasieran aipatu dudanez, “Gaurtik aurrera udalaren agi-
riak euskara hutsez jaso nahi?” galderari baietz erantzuteko beldurrez egoten dena,
eta hori, guretzat, barkaezina da. Jende hori sartzen da tele-bankan, transferentzia bat
egiteko, eta intsuldatu hitza irakurri bezain azkar, atzera egin eta erdarazkoan sartzen
da, badaezpada, izututa. Eta hori, guretzat, barkaezina da. Gure gizartea soziolinguis-
tikoki maila horretara iritsi ondoren, gure hizkuntzak ezin die traizioa egin, haientza-
ko moduan idaztea izan behar dugu lehentasun.

Horretarako parametroak, norberak aurkitu beharko ditu bereak, norentzat eta
zertarako idazten duen kontuan. Gaur-gaurkoz, nik behinik behin, ez dut beste solu-
ziorik ikusten. Niri, behinik behin, balio izaten dit argibide modura.

Ondorioa:

Esan dudanez, interprete-lana, Euskal Herrian, euskaratik gaztelaniara egiten du-
gu, ia beti. Hortaz, hizkuntzen ezintasunak, ahalak eta gabeziak aztergai ditugun ho-
netan, gurea, beharbada, beste ikuspuntu bat izango da. Eta talaiatik ikusten dugunez,
interprete-kabina talaia paregabea baita gauza asko ikusteko eta ikasteko, euskarazko
hizlaria ona baldin bada, eta diskurtsoa euskaraz sortzen baldin badu, alegia, ez bal-
din bada erdarazko beste baten itzulpen, guk, egia esan, nekez igarriko diogu euska-
rari, gaztelaniaren aldean, inolako ezinik, are gehiago, ez dugu berehalakoan susmatu
ere egingo hizkuntza hori, euskara, beste ezein testuingurutan hankamotz dabilenik.
Kontrakoa baizik, gustura hartuko genuke gaztelania euskaragotu bat. Lanak izaten
ditugu, askotan, gaztelaniazko gure diskurtsotik euskarakadak garbitzeko, horixe da
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Autobidean aurrera goazela, badira ba argiz egindako seinaleak. Seinale horietako
batzuetan, autobidea kudeatzen duen enpresak guregana duen abegia eta hurbiltasuna
adierazteko, “buen viaje” jartzen du. Inolako zalantzarik gabe, espainieraz egiten den lu-
rraldearen luze-zabalean esango nuke beti berdin jartzen dutela. Baina, nola jarri euska-
raz? Zer iruditzen hasierako “Bidaia on”, “Agur”, “Bidaia on bat izan dezazula” haiek,
ala nahiago dugu “ondo joan” xume eta erabat erabilgarri hori? Nola teorizatu behar du-
gu, gaztelaniazko “buen viaje” “ondo joan” dela? Nola arrazoitu jauzi hori? “Ondo
joan” ez al da ba “que vaya bien”? Ez al gara hizkuntza pobretzen eta kamusten ari?

Adibideak nahi bezain beste dira. Honatx beste bat:

Cines Etxebarria desea que la película les guste mucho

Etxebarria Zinemak filma asko gusta dakizuen nahi du

Etxebarria Zinemak nahi du filma asko gusta dakizuen

Etxebarria Zinemak nahi du filma zuen gustukoa izatea

Etxebarria Zinemak filma gustatzea nahi du

Ea filma gustatzen zaizuen

Eta abar eta abar eta abar.

Esaldi guztietan gauza bera esaten dugu, baina, itzulpena idatzizkoa balitz, eta au-
kera bakoitzari puntuazio zuzena jarri behar bagenio, gure arteko xextra ez litzateke
nolanahikoa izango. Erraz asko irudika dezaket adituren bat “ea filma gustatzen zai-
zuen” horretarainoko jauzia egin duen koitaduari barrezka “Hi! Hor ez dik hori jar-
tzen! Eta berdin-berdin irudika dezaket azken esaldi horretaraino jauzi egin arte ba-
kerik ez duenik ere.

Interprete-lanean, berriz, horrek ez du axola, batere ez ia. Horregatik da gaztela-
niatik euskararako idatzizko itzulpena hain lantegi gogorra, hain uztarri pisua.

Nire iritzian, beste behin ere, bezeroa hartu behar dugu kontuan. Gaur egun, bi-
zitzaren ia arlo guztietan, enkarguz lan egiten duen orok gauza ia bakarra du xede: be-
zeroa, enkargu-egilea alegia, asebetetzea. Gurean, ordea, zoritxarrez, antza denez,
oraindik ez gara puntu horretaraino iritsi. Oraindik, gaur egun ere, gu gara autorita-
tea, eta gure bezeroak egin behar du gurera moldatu, hau da, zer edo zer gaztelaniatik
euskarara itzultzen dugunean, inor gutxik galdetzen du, esate baterako, “itzuli berri
dudan dena delako testua, terminoa, gaztelaniazko bertsiorik gabe bidaliz gero, iraku-
rriko al luke inork?” “Ulertuko al lukete?” Eta are eta okerragoa dena: gure itzulpe-
nak benetan egon behar du trakets, barregarri oker, bezeroak atzera guregana jotzeko
eta mesedez lana hobeto egiteko esateko. Gure arazo terminologiko eta sintaktikoek
itsututa, aitor dezagun, oraindik ere testu ulergaitzak sortzen ditugu, gauza bat eus-
karaz nola eman erabaki edo asmatu behar horretan, beste hamaika irizpide dator
ulergarritasunaren aurretik: zehaztasuna, hizkuntza nazionala “eraikitzea”, labur ida-
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Euskara, gabeziak gabezia, XXI. mendean abiatua

Joseba Butron

Labur pena  

Geure hizkuntzan aspaldi geratu behar ginen isilik baina, begi bistakoa denez,
euskaldunok XXI. mendean ere hiztun jarraitzea erabaki dugu, kalakari gainera. Eta
denborak aurrera egin ahala gauzak gero eta konplexuagoak bihurtzen direnez, ba,
ego kitzapen etengabean gabiltza: a) euskaldunok nor bere buruarekin eta geure ar -
tean egokitu nahian; b) euskara inguruko hizkuntzekin egokitzeko ahaleginean; c)
euskara euskararekin egokitu beharrean, hots, izaera eta beharrizanak uztartu nahian. 

Alegia, euskarak dituen kezkak direla, batetik, iraun nahiak dakartzanak, eboluzio
naturalaren ondorio direnak; eta, bestetik, mundu konplexu honetan ahalik eta
txukunen bizi nahi izatea, besteen parean, eta horretarako egokitzapena beste biderik
ez dago. 

Zelan egokitu, ordea? Bada, erantzunak askotarikoak dira.  

Arazoa  per t sona la  denean

Mahai-inguruotan hainbat jakintsuk parte hartu dute jadanik eta, baliteke nire
aurrekoren  batek aipua egina izatea, baina, badaezpada, ona izango da gogoratzea
Axu larrek behinola esandakoa:

Eta baldin hala ezpada euskaldunek berek dute falta, eta ez euskarak

Bai, badakigu liburuei buruz ari zela, euskara behar den mailara eramateko latinez,
frantsesez edo bertze erdaraz edo hizkuntzaz adina liburu beharko genituzkeela euskaraz
ere, haiek bezain kunplitua eta aberatsa izan dadin. Baina ni bigarren zatiari nagokio,
alegia, euskaldunek berek dute falta, eta ez euskarak.

Printzipio nagusia hor ezarri behar delakoan nago. 

Gaur eguneko euskara bete-beteko adierazpidea izan liteke, edo oso kamutsa,
nork zer maila ematen dion. Hizkuntzak, berez, tresna malguak dira, beharrizanetara
ego kitzeko ahalmena dutenak. Hizkuntzek, tresna ahaltsuak direnez gero, aukera
ematen dute pentsamendu konplexuak adierazteko, egitura bihurri edo korapilatsuen
bidez, baina baita egitura, lexiko, esamolde labur-zuhurren bidez. Erabiltzailearen
esku geratzen da aukera.

Izan ere, hizkuntza eta pentsamendua oso lotuta doaz. Zein da lehenengo?
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egia. Esango genuke, gaztelania lerratzen dela euskarara, itzulpena erraztu nahian.
Bada, ordea, bi hizkuntza horien artean, kontu bat arras ezberdina, alegia, gaztelania
euskara baino askoz hobeto finkatuta eta kodetuta dagoela, denok dakigula, ondo as-
ko, zer den gaztelania, eta non hasten diren euskarakadak, bai sintaxian bai bokabula-
rioan.

Euskarak gauza asko falta ditu, baina lehen-lehena da izan baden kode horren
deskribapen zehatza da, zalantzarik gabe jakin dezagun zer den euskara eta zer erda-
rakada, mugari igarri ezinean denborarik galdu gabe.

Honaino iritsita, eta nolabait arazoak zorrotzago identifikatzearren, azterketak
zuzentzea egokitzen zaidanean, azterketa-egileen artean anabasa norainokoa den iku-
sita, eta zuzentzaileen artean anabasa “puntuatzeko” orduan darabilgun ezintasuna
ikusita, bi eskari bai egingo nituzke, zehatzak, gure bi hizkuntza hauek apur bat doia-
go kodetzera begira:

Erlatiboak; eta Erakusleak.

Horrelakoetan, gaztelaniazkoak euskarara emateko darabiltzagun zailtasunak eta
ezintasunak ikustea benetan da penagarria, eta azterketa-zuzentzaileen artean hauta-
gai bakoitzari puntuazio zuzena jartzeko daukagun ezintasuna… lotsagarria. Oposi-
zioetako epaimahaietan ere, epaimahai-kideok azterketak zuzentzeko orduan izaten
ditugun eztabaidak eta bat etorri ezinak kanpotik entzungo balira…

Erabaki beharko da, behingoz, erlatiboa esplikatiboa eta espezifikatiboa euskaraz
bereizteko modurik badugun edo ez, lizentziarik hartzekotan, noiz hartu daitekeen
eta noiz… “hi txikito… hori lizentzia baino gehiago duk, aditzen!” Egitura klasikoak
onargarriak baldin badira, zergatik ez dituen inork erabiltzen, zergatik nahiago du-
gun, azterketa batean, erlatibo xume bat nola eman ezinik 3, 4, 5 minutu galdu… “zei-
nak…. bait” erabili baino. Erabaki beharko dugu egitura erromaniko horiek noraino
iristen diren. Eta erabaki beharko da zein puntutatik aurrera den derrigor egin beha-
rrekoa, ahal dela denontzat, esaldia bitan zatitzea eta erreferentea errepikatzea, edo
beste era batera egin behar ote den.

Eta, erakusleetan… gauza bera. Azterketetan denetik ikusten da, batua, bizkaie-
ra… dena nahastuta, anaforikoak eta kataforikoak emateko sistema jakinik ez… erre-
flexiboak ere antzera xamar…. 

Has gaitezen daukaguna kodetzen, zer daukagun definitzen eta txukun jartzen, eta
ikusiko dugu, gero, ezer aldatu behar den, edo beste ezeren beharrik badugun.
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