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Historian zehar, batzuek perfektuagotzat jo dute euskara gainerako hizkuntzak
baino, eta beste batzuek, ordea, inperfektuagotzat. Perfekzioak perfekzio, mundu za-
baleko idazle eta itzultzaileek badakite hizkuntza batetik bestera gorabeherak egon
badaudela, eta ez nolanahikoak. Gorabehera horiek zenbait hizkuntzaren gabeziatzat
eta beste batzuen perfekziotzat har ote litezke ala hizkuntza bakoitzaren ezaugarri
soiltzat? Galdera horri erantzun nahian, hizkuntzalaritza modernoak hizkuntzen ber-
dintasun ontologikoaren alde egin du. 

XVI. mendetik XIX.era-edo ugari izan ziren euskararen apologistak, Esteban Ga-
ribai aitzindari izan zutelarik. Euskaltzale haiek euskararen antzinatasuna, garbitasu-
na eta perfekzioa laudatzen zituzten, ia beti erdaraz, Joan Claveríak Joannes Etchebe-
rriren Eliçara erabiltceco liburuaren hasierako poema ezagunean salatu zuenez.

Burlatcen naiz Garibayez,
bay halaber Etchabez,
ceñac mintçatu baitire
erdaraz Escaldunez.
Ecen cirenaz gueroztic,
Escaldunac hec biac,
Escaraz behar cituzten
Eguin bere historiac.

Apologista gehienak tubalistak ere izan ziren: haien ustez, euskara Babel dorreko
72 hizkuntzetako bat zen, eta Tubalek (Noeren bilobak) eta bere senitartekoek ekarri
omen zuten Iberiar Penintsulara. Euskara —zioten apologistek— hizkuntza perfek-
tua da, hizkuntza erromanikoak ez bezala: izan ere, gaztelania, frantsesa, etab. latina-
ren usteltze prozesuaren ondorio besterik ez dira. Euskara, ordea, Larramendi, Astar-
loa, Xaho eta beste hainbaten aburuz, hain da perfektua, non adierazlea eta adierazia
bat datozen: esaterako, arrari arra deitzen bazaio, ume arrek a bokalaz negar egiten
dutelako da, eta emeari emea deitzen bazaio, ume emeek e mehe batez negar egiten
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re ustea da –eta ez dot uste baikortasun inozoa denik– helburu horren aldeko euskal-
dun ‘eragileak’ askoz gehiago garela mesfidatiak edo muzintiak baino. Eta beti legez,
sentiera lanbro eta tribaletan nahastu barik, emoitza bera izango da, ganorazkoa ba-
da, konfiantza eta onarpena irabaziko dituena. 

Adibide bat Euskaltzaindiaren beraren osakuntza izan daiteke, non, pro por -
tzinoak eta influentziak alde batera utzita, euskalki guztietako ordezkariek daben par-
taidetza direktoa erakundean. Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua be hortxe dago. Behar-
bada, proposatzen dihardugun hiztegi “ideal” horrek (bai euskal hiztegiak, bai erdal-
euskal hiztegiak) Euskaltzaindiagaz lotura zuzena edo, gitxienez, konkurrentea izan
beharko leuke. Argi dagoena da, zelan edo halan, hiztegi “ideal” hori gauzatu egin
behar dela, lehenbailehen!

Xabier Amuriza
32

1 Neure esker ona adierazi nahi diot Hiromi Yoshidari japonieraren gainean emandako argibideengatik.



tza batekin alderatzen bada (batetik bestera egindako itzulpenen bidez, kasu), na -
bar mendu egingo da desoreka hori. Euskarari dagokionez, gogora dezagun 1979tik
baino ez dela ofiziala, eta Euskal Herriko zati batean baino ez. Gaur egungo euskal
idazle eta itzultzaileek hainbat hizkuntza arazo gainditu behar dituzte beren egu -
neroko lanetan, baina, Axularrek lerrakeen bezala, ez euskararen gabeziengatik,
euskaraz idazteko eta euskarara itzultzeko tradizio faltagatik baizik. Ospe handiko
idazle eta itzultzaileek ere ohartarazi gaituzte arazo horietaz. Besteak beste, Koro
Navarrok (2010).

Euskararekin hamaika zalantza izan ohi ditut. Erdi eginean edo erdi de se gi nean
ari den hizkuntza batekin ari gara. Ikasi eta desikasi egin dut, argi eta garbi.

Zuzen dabil Navarro. Baina, halaber, galdetu beharko genioke geure buruari ea
beste hizkuntzetako (gaztelania barne) idazle eta itzultzaileek ere ez ote dituzten ha-
maika zalantza izaten beren eginkizunetan. Gainera, hizkuntza-genealogiak eraba ki -
garria dirudi kontu honetan: ahaideak (indoeuroparrak, kasu) izateak, ahalbidetzen du
hizkuntza batetik bestera hitzez hitzeko itzulpena egitea. Ahaideak ez direnean, or-
dea, zilegi da itzulpen libreagoa egitea. Azken finean, sorburu-hizkuntzan adie raz ten
dena adieraztea eta xede-hizkuntzaren ezaugarriak errespetatzea dira itzulpen on ba-
ten berme. Azken finean, sorburu-hizkuntzako hitz bakoitzaren kategoria grama ti -
kalari ez dagokio nahitaez kategoria bereko beste hitz bat.

Itzulpen libre edo zeharkako horretan hainbat baliabide ditugu eskura, hala nola2:

1. Transposizioa: Sorburu-hizkuntzako zati baten gramatika-kategoria aldatzen
da xede-hizkuntzan.
Máquina (1-izena) perforadora (2-adjektiboa)
Zulatzeko (2-aditza) makina (1-izena )

2. Modulazioa: Ikuspuntu-aldaketa da.
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma Vasca
Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeak

3. Baliokidetasuna: Modulazio-mota bat da; errefrauak, esaera zaharrak, publi-
zitateko mezuak... itzultzeko erabiltzen da.
Gorriak ikusi/ pasarlas moradas

4. Egokitzapena: Mezua egoera baliokideen bidez ematea.
Santa Claus/ Olentzero

5. Zabalkuntza: Jatorrizko hizkuntzan baino hitz gehiago erabiltzea xede-hiz-
kuntzan.
Zamalanak/ labores de carga y descarga
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dutelako da. Adierazlearen eta adieraziaren lotura antzeman nahian, hainbat hitz az-
tertu zituzten, irudimen handiz aztertu ere, aintzat hartu gabe hizkuntza guztien lexi-
koaren ezaugarri nagusietako bat horixe dela, hain zuzen ere: adie razlearen eta adie-
raziaren arteko loturarik eza. 

Axular ere, nola ez, euskararen aldeko agertu zen, baina ez zuen beste hizkuntzen
gainetik jarri, ez zen laudorio merkeetara mugatu. Aitzitik, gabezia larriak ikusten ziz-
kion euskarari beste hizkuntza anitzekin alderaturik:

Baldin eguin baliz euscaraz hambat liburu, nola eguin baita latinez, franceses,
edo berce erdaraz eta hitzcunçaz, hec beçain aberats eta complitu içanen cen
euscara ere, eta baldin hala ezpada, euscaldunec berèc dute falta eta ez euscarac.

Planteamendu hori oso modernoa da, gaur egungo hizkuntzalaritzak bere egin
duena: hizkuntza guztiak ontologikoki berdinak dira, Atxagak (1995:60) itzal handiko
bi hizkuntzalari aipatuz gogorarazten digunez:

¿No fue Jakobson el que escribió que toda experiencia cognoscitiva y su cla-
sificación son atribuibles en cualquier lengua existente? ¿Y no fue Bloom field
quien afirmó que todo lo que puede ser dicho en una lengua dada puede, sin
duda alguna, ser dicho en otra?

Iritzi berekoa da Madrilgo Universidad Autónomako hizkuntzalaritzako ka -
tedradun Juan Carlos Moreno Cabrera (2000:211, 233, 250).

En efecto, toda lengua humana sirve para expresar lo que uno quiera decir,
siempre y cuando se tenga la habilidad de conformar el mensaje adecuado.
No cabe, pues, hablar de lenguas más o menos perfectas, más o menos útiles
para la comunicación, más o menos capaces de expresar los sentimientos y las
emociones; mucho menos, de lenguas más o menos evolucionadas o per -
feccionadas.

La idea según la cual “el igualitarismo es doctrina aplicable a los hombres, pe-
ro no en absoluto a los idiomas” (G. Salvador) no tiene base lingüística al -
guna (...) Las desigualdades entre las lenguas proceden de factores no lin güís -
ticos: se trata de circunstancias históricas, políticas, culturales, demo grá ficas
o sociales. Ante estas desigualdades hay que proclamar, defender y hacer va-
ler los derechos lingüísticos universales (…).

Todas las lenguas conocidas tienen una sintaxis plenamente desarrollada. De he -
cho, sin una sintaxis plena no es posible el funcionamiento de una lengua natural.

Hortaz, hizkuntza batzuk beste batzuk baino “perfektuagoak” direla baldin ba-
dirudi, hori ez zaio egotzi behar honako edo horrako hizkuntzari, hizkuntza horren
bilakaera historikoari baizik: mende luzez ofizialtasunik aitortu ez bazaio, kultura
tresnatzat jo ez bada, zokoratua izan bada, beste hizkuntza batzuen esparruak uka-
tu bazaizkio, nekez lortuko du beste hizkuntza horien mailara iristea. Beste hizkun-
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Xabier Amurizak Euskara batuaren bigarren jaiotza izeneko liburua argitaratu zuen
2010ean. Lauaxetak zioenarekin bat dator Amuriza hitzaurrean (11. orr.).

Hizkuntza pentsaera ei da. Pentsamena, funtsean. Hori egia bada, ez dago du-
darik nire pentsamena euskarazkoa dela. Baina nire pentsamena euskaraz
adieraz dezakedana baino askoz gehiago bada, zer egin behar dut? Pen tsa -
mena ukatu ala adierazleaz arnegatu? Ez dut, ba, neure nitasunaren berdin
den pentsamena ukatuko; ezta euskaraz adierazi ahal dudanera murriztuko
ere. Beraz, adierazleaz arnegatu behar ez bada (hori ez dut nahi), euskarara
pentsamenaren hedadura guztira helarazi beharko dut.

Gozatu egin dut nik liburu horrekin, eta ohore handia gertatu zitzaidan nerau izatea
testuan noizbehinka aipatzen den “aholkulari” hori. Liburu horretan, ausardia handiz jo-
katu du Amurizak, euskal idazle eta itzultzaileen hizkuntza arazoak mahai gainean jarriz
eta arazo bakoitzari irtenbide bat (edo gehiago) emanez, eta ausardiarik gabekoei geziak
jaurtiz: “ezezkoan dagoenak segi beza bere seta nekagarrian” (66. orr.); “ezetzean dau-
denek segi bezate euren zorionean” (86. orr.). Dena politikoki zu zena den gaur egungo
mundu aspergarri honetan, aire freskoa dakarte honelako diskurtso hausleek.

Liburuaren zati handi bat perpaus erlatiboek hartzen dute, eta ez da kasualitatea,
horixe baita euskal sintaxiaren gakorik handienetako bat, handiena ez bada. Izan ere,
–n menderagailuaren bidez osatutako perpaus erlatiboa bi ezaugarritan bereizten da
hizkuntza indoeuroparren erlatibakuntzatik:

a) ez dago erlatibatutako kasuaren aztarnarik.

b) izen ardatzaren ezkerrean agertu ohi da.

Azter ditzagun bi ezaugarriok banan-banan.

Izenordain erlatiboz osatutako perpaus erlatibo indoeuroparretan ez bezala, he -
men ez dago erlatibatutako kasuaren aztarnarik. –N ez da izenordain erlatiboa, forma
aldaezina duen menderagailu hutsa baizik. Esan daiteke “ezabatu” egin dela erlatiba-
tutako kasu marka. Eta horrek batzuetan zail dezake ezabatutako kasua zein den an-
tzematea, batez ere baldin eta kasu gramatikal bat (hau da, aditzean mor fo logikoki
markatutako kasu bat) ez bada. Hortaz, NOR, NORK edo NORI ez den kasu bat er-
latibatzen denean, arazoak sor daitezke, eta zenbait baldintza bete behar dira halako
arazorik sor ez dadin3. Dena den, eta gure inguruko hizkuntzei erreparatuz gero ha-
rrigarria irudi badezake ere, esan beharra dago euskararena bezalako erla ti batzeko
modu hori nagusi dela munduko hizkuntzetan. Besteak beste, honako hiz kuntza
hauetan aurki dezakegu: japonieran, turkieran, kitxuan, koreeran, Aus tra liako hainbat
hizkuntzatan, txineran, etabarretan. Forma aldaezina duen marka erlatibatzailea eus-
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6. Azalpena: Jatorrizko testuko zati bat azaldu egiten da xede-hizkuntzan, mezua
argiago emateko, hau da, ondo uler dadin.
Guía de autoempleo/ Nork bere lanpostua sortzeko gidaliburua

7. Ezabapena: Jatorrizko testuan sobera dauden unitateak ezabatzea edo kentzea
xede-hizkuntzan.
Habilidades o destrezas/ trebetasunak

8. Konpentsazioa: Edozein teknika erabiltzeak dakartzakeen des kon pen tsa zioak
orekatzea; hau da, itzulitako testuan galtzen dena gehigarri modura ematea.
Facilitamos tu acceso a la universidad
Gure laguntzarekin errazago sartuko zara unibertsitatean.

Koro Navarro bezalako euskalgintzako profesionalek euskarari gabeziak aurkitzea
ez da gaur egungo kontua bakarrik: beste garai batzuetako zenbaitek ere erakutsi zu-
ten kexa bera, hala nola Lauaxetak Arrats-Beran poema liburuaren hitzaurrean.

Neurez betirarte ixilduko nintzan, barruko ixurpen oneintzat ezpaitago azal
ederrik. ¡Euzkaraz batez-be! Erabillijak ixan diran izkuntzak bost jarrai-bide
erakutsi dagiskegubez, baña ele onen iruliak gerau gara.

Arrokerijaren abotsai jaramon-egin ba-neutsoen, idazkirik ezeukazuben, iñoren
aburubak atzaldu dagikiezan akatzak eta bost neronek dakidazalako.

Bete-betean asmatu zuen Lauaxetak: erabiliak izan ez diren hizkuntzen gaitza da
hori. Erabiliaren erabiliaz sendatzen den gaitza. Bestalde, Luis Villasantek Lauaxetari
berari egozten dio euskaraz dena adierazteko ezintasuna, ez euskarari berari. Vi lla -
santeren ustez (1979:347), euskal literaturan hizkuntza ereduak egon badaude, baina
kontua da hizkuntza garbizalekeriak menderatutako idazleek (besteak beste, Lauaxe-
tak berak) uko egin ziotela euskal klasikoen hizkuntza ereduari.

Tal vez el vascuence no sea tan pobre y tan carente de modelos como Laua -
xe ta parece pensar (…). Lo que sí ha pasado entre nosotros (y aquí estriba la
principal diferencia con los otros pueblos) es que nuestro Renacimiento, en
lugar de apoyarse en los modelos antiguos, los ha desdeñado, juzgando que
apenas había nada que aprender de ellos y que todo había que edificarlo de
nuevo, empezando por la misma lengua.

Gogora dezagun Bibliaren itzulpenak prosa eredu bilakatu zirela hainbat hizkun-
tzatan, euskaldunek Joannes Leiçarragaren itzulpen zoragarriaz gozatzeko aukera
izan zutela, eta, hala ere, liburu hori, aurreiritzi erlijiosoengatik (katolizismo eta pro-
testantismoaren arteko gatazkagatik, alegia) baztertu egin zutela euskal idazle katoli-
koek (hau da, XX. mendera arteko ia euskal idazle guztiek). Ziurrenik, XVI. mende-
ko itzulpen hark bere bidea egin balu, beste oilar batek egingo zigukeen kukurruku
euskaldunoi. Eta ez naiz ni hori esaten duen lehendabizikoa.
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‘Hau nik idatzi dudan/nuen liburua da’

Ezker adarkatze gisako erlatibakuntza duten hizkuntzek, gehien bat, subjektua-
objektua-aditza (SOA) hurrenkera izaten dute, ez dute izenordain erlatiborik, eta ba-
liteke perpaus erlatiboaren barruan izenordain edo adberbio erreasuntibo12 bat ager-
tzea erlatibatutako kasua (eta, hortaz, funtzioa) adierazteko. Erreasuntibo hori auke-
rakoa da japonieraz.

b) “eskuin adarkatze egitura” gisa. Hortaz, izen ardatza perpaus erlatiboaren ez-
kerrean agertzen da, eta haien arteko erlazioa anaforikoa da. Hizkuntza indoeuropa-
rrek egitura horixe dute. Grafikoki adierazita:

[izen ardatza – perpaus erlatiboa] Izen Sintagma

Honelako hizkuntzek, oro har, subjektua-aditza-objektua (SAO) hurrenkera iza-
ten dute (bada, hala ere, salbuespenik, hala nola mandarin txinera), edota aditza per-
pausaren buru izaten dute. Hizkuntza hauetako batzuek izenordain erlatiboa dute
(perpaus erlatiboaren hasieran), eta beste batzuek ez. Izenordain erlatiborik ezean,
menderagailu erlatiboa izaten dute, erreasuntibo eta guzti (aukeran).

Kunoren ustez (1974:122), ulergarritasuna da hizkuntza baten konfigurazionalitatea-
ren eta bere erlatibakuntza-estrategiaren (hots, ezker edo eskuin adarkatzeen) arteko lo-
tura: SOA hizkuntzetan, ezker adarkatzeak perpaus ulergarriagoak sortzen ditu eskuin
adarkatzeak baino, eta, alderantziz, aditza-subjektua-objektua (ASO) motako hizkuntze-
tan, eskuin adarkatzeak perpaus ulergarriagoak sortzen ditu ezker adarkatzeak baino.
Dena den, ezbaian jarri dute ikuspuntu hau zenbait hizkuntzalarik (Hagége: 1976).

c) “habia egindako egitura” gisa. Keenan/Comrieren esanetan (1977:65), “izen ar-
datza perpaus murrizgarriaren barruan agertzen da”. Bi hizkuntzalariok banbara de-
ritzon hizkuntzaren adibide bat damaigute:

Tye ye ne ye so min ye san
gizonak IRAGANA nik IRAGANA zaldia -n ikusi erosi

‘Gizonak nik ikusitako zaldia erosi zuen’
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karan –n den bezalaxe, turkieran partizipioa da, txineran de lotura, etab. Japoniera hiz-
pidera ekarrita, zenbait funtzio erlatibatzeko euskaraz beste zailtasun ditugu. Hiromi
Yoshida euskalari adiskide japoniarrari galdetu diot nola itzultzen den hitzez hitz ja-
ponierara gaztelaniazko “¿Cómo se llama el hombre con el que vives?” esaldia. Jakina denez,
euskaraz zaila da kasu soziatiboa erlatibatzea. Beraz, esaldi hori euskaratzean euskal-
dun gehienek moldaketa sintaktiko bat egingo lukete, kasu erlatibatua soziatiboa iza-
tetik absolutua izatera pasaraziz (“Nola du izena zurekin bizi den gizonak?”). Ba horixe
bera da Hiromi Yoshidak japonierarako proposatzen duen estrategia.

Kimi to kurashiteiru otokonohito wa4 nantoiu namae desu ka5

zu -rekin bizi den gizonezkoa nola esaten den izena da

Kasu benefaktiboa erlatibatzeko, bestalde, hona hemen japonierak duen irtenbi-
dea: aditza aldatu, aditzaren morfologiaren bidez benefaktibotasun hori adieraziz.
Hala gertatzen da suru aditzarekin. Egin esan nahi du. Benefaktibotasuna erantsiz, shi-
teageru (norbaitentzat egin) aditza sortzen zaigu. Aditza jokatuz gero, shiteiru (egiten dut /
egiten ari naiz) eta shiteageru (norbaitentzat egiten dut / norbaitentzat egiten ari naiz) atera-
tzen zaizkigu hurrenez hurren.

Kimiga6 shigoto o7 shiteageteiru otokonohito wa nantoiu namae desu ka
lana egiten duzun (egiten diozun)

Bestalde, munduko hizkuntzetan, perpaus erlatiboa, haren izen ardatzarekiko, hi-
ru kokagunetan ager daiteke8:

a) “ezker adarkatze egitura” gisa. Hortaz, izen ardatza perpaus erlatiboaren eskui-
nean agertzen da, eta haien arteko erlazioa kataforikoa da. Grafikoki adierazita:

[perpaus erlatiboa – izen ardatza] Izen Sintagma

Euskarak ez ezik, beste hainbat hizkuntzak ere badute ezker adarkatze gisako egi-
tura hau, hala nola japonierak, sherpak, tigreak eta fore hizkuntzak (MALLIN-
SON/BLAKE: 1981, 271). Mallinson eta Blake hizkuntzalariek hizpidera dakarte Ku-
nok (1974) emandako japonierazko adibide hau:

Kore wa9 watakushi ga10 kaita11 hon desu
hau nik idatzi dudan/nuen liburua da
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4 Subjektua adierazteko atzizkia.
5 Galdera adierazteko atzizkia.
6 Ga, kasu honetan, subjektua adierazteko atzizkia da.
7 Objektua adierazteko atzizkia.
8 Hemen, Chomskyk (1965:12, 13) erabilitako terminologia euskaratu dugu: “left-branching construc-

tion” delakoari “ezker adarkatze egitura” deitu diogu, “right-branching construction” delakoari “es-
kuin adarkatze egitura” eta “nested construction” delakoari “habia egindako egitura”.

9 Topikoa edo subjektua adierazteko morfema (ez du beti topikoa edo subjektua adierazten; batzuetan
objektua ere bai).

10 Subjektua adierazteko morfema.
11 Kasu honetan “idatzi dudan / nuen” dela ulertzen da, zeren subjektua nik baita. Japonieraz aditzak ez

dira aldatzen pertsonen arabera.
12 Izenordain eta adberbio erreasuntiboa honela defini daiteke: izenordain erlatiborik ezean, perpaus er-

latiboaren barruan kasu erlatibatua adierazten duena da. Hona hemen Andu Lertxundiren adibide
bat, non erreasuntiboa azpimarratu dudan: “Ez dakit nork esan zuen memoria dela bertatik bota ezin
gaituzten paradisu bakarra” (Eskarmentuaren paperak, Alberdania, 2009, 83).



guretzat eta beste modurik ez dugu ezagutzen, 14-15 urterekin ingeleseko er-
latiboa ikasi arte; horregatik, guretzat perpaus erlatiboetan mezu asko sartuta
ere, ondo ulertzen dugula pentsatzen dut.

Bestalde, askotan konturatu izan naiz euskaraz perpaus erlatiboa erabili gabe esa-
ten diren esaldi asko japonieraz perpaus erlatiboa erabiliz esan dezakegula.

–N menderagailu erlatiboaren murriztapenak gainditu nahian, gure klasikoek zein
izenordain erlatiboa erabili zuten, galderazko jatorria duena eta latinaren eta hizkun-
tza erromanikoen erlatibatzeko modua gogorarazten diguna. Lehen esan dudan beza-
la, XX. eta XXI. mendeetako hainbat euskal idazlek, garbizalekeriarekiko Stockholm-
eko sindromepean bizi izan direnez, uko egin diete euskal klasikoek lasai asko erabil-
tzen zituzten hizkuntza baliabideei, sintaktikoei batez ere, jatorri latindar-erromani-
koa dutelako edo, agian, idatzizko euskarak, “jatorra” izateko, ahozkotik gertu-gertu
egon behar duelakoan. Mailegu direla hizkuntza baliabide horiek? Bai, noski. Komu-
nikaziorako oso eraginkorrak direla? Hortxe ere ez dago dudarik. Hortaz, utz ditza-
gun bazter aurreiritziok eta izan gaitezen pragmatikoak. Gogora dezagun zein izenor-
dain erlatiboaren aldeko aldarria egin zuela bere garaian Villa san tek, baina Hego Eus-
kal Herriko idazleek, oro har, muzin egin diote baliabide egoki horri, eta orain Amu-
rizak Villasanteren lekukoa hartzen du, zein horren onurak goraipatuz. Dena den,
Amurizak koska bat gorago egiten du perpaus erlatiboen saltsa honetan: aurrena ai-
patutako izenordain edo adberbio erreasuntiboak proposatzen ditu erlatibo murrizga-
rrietarako (ikus. Lertxundiren adibide aipatua eta Amurizaren Joan ziren zikloko nobe-
letako hainbat adibide). Euskal idazleek, ordea, ausardiarik ezean, ez dute bide eman-
kor hori urratu: ba gogoratu behar zaie Euskaltzaindiko gramatikak (EGLU-V, 243)
zenbait kasutan onartzen duela erabilera hori, eta Ipar Euskal Herrian (literatura bar-
ne dela) ohikoak direla erreasuntibo horiek bait- erlatiboarekin batera.

Ni deitzen naiz Roland, Charlemagne-en gizona / Harek balio baititu, Otsoa
bezalako dozena (P. Larzabal, Orreaga, 149).

Hanitz aldiz aditua nakon erraiten amari, hau ere harriturik baitzagon (J.
Etchepare, Buruchkak, 59).

Sintaxiaren beste arlo batzuetan ere, euskal klasikoek baino haratago jo du Amu-
rizak. Atzekoz aurrerako sintaxia inbertitzea proposatzen du (52. orr.), eta neurri
handi batean ez zaio arrazoirik falta. Baina batzuetan, ordea, iradokizun eztabaidaga-
rriak egiten ditu ildo horri jarraiki: esaterako, perpaus osagarri izenlagunei dagokie-
nez. Jakina den bezala, izen batek gobernatzen dituenak dira horiek, eta –lako edo –n
atzizkien bidez osatzen dira:

Irabaziko dudalako uste osoan nago.
Aitor etorriko delako zurrumurrua zabaldu da.
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Esan gabe doa hirugarren estrategia hau ezohikoena dela munduko hizkuntzen ar-
tean eta ez duela perpaus erlatiboan osagarri askorik metatzea ahalbidetzen.

Latinak hiru adarkatze mota hauetako lehenengo biak baliatzen zituen, Ovidioren
Amores-eko lehenengo liburutik ateratako adibideok frogatzen dutenez:

• ezker adarkatzea: Qui dabit, ile tibi magno sit maior Homero.

• eskuin adarkatzea: Est etiam facies, quae se tibi conparet, illi.

–N euskal erlatiboa, hizkuntza indoeuroparren erlatibakuntzan ez bezala, izen ar-
datzaren ezkerrean agertu ohi da, hau da, ezker adarkatze gisa osatu ohi da13. Eta, di-
rudienez, izen ardatzaren ezkerrean paratutako perpaus erlatibo horretan, zenbat eta
osagarri gehiago agertu, hainbat nekezago ulertuko dugu perpaus erlatiboa. Osagarri
ugari metatuz gero, hortik aterako den perpausa gramatikala izango da, bai, baina,
ulergaitza izanda, ez oso onargarria. Horrek, jakina, arazo ugari sortuko ditu hizkun-
tza indoeuropar batean idatzitako testu bat hitzez hitz euskaratu nahi dugunetan.
Hizkuntza indoeuroparretan, perpaus erlatiboa izen ardatzaren ondokoa (eta ez au-
rrekoa) denez, aurrena aipagai dugun izaki edo objektua jartzen dugu, eta gero haren
ezaugarriak (perpaus erlatiboak adierazitakoa, alegia). Euskaraz, ordea, aurrena nor-
baiten edo zerbaiten ezaugarri bat adierazten dugu eta, gero, norbait edo zerbait hori
nor edo zer den esaten zaigu. Hori, dudarik ez da, mezua deskodifikatzeko oztopo
izan daiteke bere buruan gaztelania edo frantsesa ondo sartuta daukan euskalduna-
rentzat. Horrexegatik izan ohi dira euskal perpaus erlatiboak labur samarrak, eta ho-
rrexegatik sortu zen, alternatiba gisa, hain emankorragoa den perpaus erlatibo aposa-
tua deritzona (Mikelekin kantatzen duen gizon bat ezagutzen dut ? Ezagutzen dut gizon bat,
Mikelekin kantatzen duena). Ezker adarkatze gisako euskal erlatibo arruntek ulergarri-
tasunaren hobe beharrez labur samarrak izan beharra euskararen gabeziatzat har dai-
teke ala egoera diglosikoan nagusi den gaztelania edo frantsesarekin bat ez datorren
ezaugarri soiltzat? Hiromi Yoshidak e-mail mamitsu baten bidez adierazi digunaren
arabera, bigarren hipotesia da zuzena, euskararen egoera soziolinguistikoa eta japo-
nierarena erkatuz froga daitekeenez:

Nik uste dut japonieraz, euskaraz baino gauza gehiago esan daitezkeela per-
paus erlatiboetan. Euskaldunak elebidunak dira, euskaraz eta erdaraz ondo
dakite, eta bi hizkuntza hauek egitura zeharo diferenteak dauzkate, eta zen-
bait euskaldunek (edo euskaldun askok) erdaraz ideiak adierazteko erraztasu-
na daukate edo beste modu batean esanda, ideiak euskaraz adierazterakoan
ere erdarazko pentsamendua erabiltzeko joera daukate; horregatik, perpaus
erlatiboetan gauza asko sartzen direnean ulertzeko zaila egiten zaiela irudi-
tzen zait. Gu, berriz, ez gara elebidunak, eta dena japonieraz konpontzen du-
gu, eta perpaus erlatiboa izen ardatzaren ezkerrean egotea zeharo normala da
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13 Dena den, ez dira gutxi –n erlatibo arrunta eskuin adarkatze gisa erabili izan duten euskal idazleak.
Ikus. Sareko Euskal Gramatikan perpaus erlatiboei eskainitako atala.



Gaztelania ingelesarekin ez ezik, Europar Batasuneko gainerako hizkuntzekin ere
konpara daiteke. 2011ko urtarrilaren 6an Europako Kontseiluak adostutako testu bat
aztertu dut15, EBko hizkuntza ofizialen itzulpenen hitzak eta karakterrak neurtzeko.
Honatx emaitzak:

karaktereak (tarterik gabe) hitzak
ingelesa 3.357 582
daniera 3.398 538
esloveniera 3.483 545
estoniera 3.489 441
letoniera 3.555 506
suediera 3.573 545
txekiera 3.617 573
poloniera 3.714 543
portugesa 3.783 664
eslovakiera 3.848 586
frantsesa 3.848 669
espainiera 3.868 708
lituaniera 3.897 523
hungariera 3.913 546
finlandiera 3.948 426
nederlandera 3.963 615
alemana 3.970 557
bulgariera 4.014 647
italiera 4.023 673
maltera 4.053 540
errumaniera 4.141 667
grekoa 4.310 701

Har bedi kontuan karaktere kopuruaren arabera egin dela sailkapen hau, eta silaba
kopuruaren arabera egin balitz, agian emaitzak zertxobait ezberdinak izango ziratekee-
la. Dena den, sailkapen honetan, espainiera 11. postuan dago, eta hizkuntza “laburre-
na”, espero izatekoa zen bezala, ingelesa da. 1.000 hitzetara iristen ez den testu hone-
tan, ingelesak tarterik gabeko 509 karaktere gutxiago ditu espainierak baino. Honekin
guztiarekin esan nahi dudana da hizkuntzen luze-laburtasunak era ginak dituela hizkun-
tza guztietako itzultzaile eta interpretarien eguneroko zere ginetan, baina ez dagoela
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Ikusten denez, perpaus osagarria izen ardatzaren ezkerrean paratzen da euskaraz
(gure inguruko beste hizkuntzetan ez bezala), eta hori ulermen arazo bihur daiteke
perpaus osagarria luze samarra denean. Ba Amurizak, hemen ere, atzekoz aurrerako
sintaxia inbertitzea proposatzen du, aditz batek gobernatzen dituen perpaus osaga-
rrietan erabiltzen den lokailu bat erabiliz: ezen. Halatan, adibidez, “noizbait zerbait
ikusi ahal izango dutelako baikortasunean bizi dira” esan beharrean, “oraindik ere
baikortasunean bizi dira ezen noizbait zerbait ikusi ahal izango dutela” esan ahalko
dugu. Zergatik deritzot eztabaidagarria proposamen honi? Nik dakidala, eta zein ize-
nordain erlatiboa ez bezala, ez dagoelako tradizioan errotuta, ez ahozkoan ez idatziz-
koan. Baliabide hori, esan bezala, aditz batek gobernatutako perpaus osagarri batean
erabili da eta erabiltzen da euskaraz, baina ez izen batek gobernatua bada.

Bestalde, laburtasuna ere aldarrikatzen du euskararako Amurizak bere liburuan, gai-
nerako hizkuntzekin lehiatu ahal izateko. Haren ustez, euskara gaztelania eta beste hiz-
kuntza asko baino dezente “luzeagoa” da, eta horrek arazo asko eragiten ditu, esaterako,
erdal testuak euskarara bikoizterakoan. Baina euskararena baino ez da arazo hori? Ezin
ote dira arrazoi berberagatik kexatu gaztelaniadunak silaba bateko eta biko hitzak hain
maite dituen ingelesarekiko? Honatx Madrilgo aireportuko errotulu elebidun bat:

We’re here to help you. Estamos aquí para ayudarle.

Gaztelaniazko esaldiak, matxista izateaz gain (izan ere, gizonezkoei baino ez zaie la-
guntza hori eskaintzen), hamaika silaba dauzka. Ingelesezkoak, ordea, bost baino ez.14

Beste adibide bat: Madrilgo metroko laugarren lineako bagoi batean bagaude, ho-
nako hau entzungo dugu bozgorailuetatik San Bernardo geltokira iristerakoan:

Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie en-
tre coche y andén.

Traza bereko geltokiak badaude Londresko metroan ere. Ba halako batera iritsita,
atea ireki eta hara zer entzungo dugun:

Mind the gap

Gaztelaniazko testuak hogeita hamahiru silaba ditu; ingelesezkoak, ordea, hiru.
Alde handi-handia, dudarik gabe.

Gaztelaniatik euskarara itzultzen dutenen arazo berdintsuak dituzte, beraz, luze-
laburtasunari dagokionez, ingelesetik beste edozein hizkuntzatara itzultzen dutenek.
Ziur nago Woody Allenen filmak gaztelaniara bikoizten direnean testuaren herena gu-
txienez desagertu egiten dela nahitaez. 
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14 Esaldia euskaratuko bagenu, besteak beste, honako hauek aterako litzaizkiguke:
Hemen gaude zuri laguntzeko (10 silaba eta matxismorik ez).
Hemen gaituzu laguntzeko (9 silaba eta matxismorik ez).

15 Digital Agenda: simple smart phones and remote controls help elderly and disabled to manage their homes,
http://europa.eu/rapid/searchAction.do;jsessionid=rlBbNmpK67vT210h4N17xyPy25GfySTJ0Fc6
MPT1QpT9hxSglR1y!-961937803. Esan gabe doa ezin daitekeela estatistika honetatik ondorio
orokortzailerik atera. 



que no tienen una palabra con un significado similar en el idioma supues -
tamente más rico léxicamente. Es fácil encontrar términos vascos que no tie-
nen equivalencia léxica exacta en español. Por ejemplo, de ikus ‘ver’ podemos
formar en euskera adjetivos como ikusgarri ‘digno de ser visto’ o ikusgura
‘deseoso de ver’ o ikusmin ‘ansia de ver’ o ikusterrean ‘al alcance de la vista’.
Y esto es sólo un ejemplo de los cientos que podrían aducirse. No hay ele-
mentos léxicos del español que traduzcan exactamente estas palabras euskéri-
cas. ¿Significa eso que el español es más pobre léxicamente hablando que el
euskera? No, porque también podemos encontrar palabras del español que no
se pueden traducir de modo exacto al euskera. De hecho, no hay dos lenguas
que tengan exactamente el mismo número de palabras, con exac ta mente los
mismos significados.

Bestela, esan genezake gaztelania hizkuntza eslaviarrak baino pobreagoa dela
hitz-eratorpenari (esaterako, -ní atzikiak hainbat izen adjektibo bihurtzeko balio du)
eta hitz-elkarketari dagokienez. Izan ere, maiz txekieran hitz bakarra dena hitz bat
baino gehiagoren bidez adierazi beharra dago gaztelaniaz:

jihofrancouzsk?: ‘francés meridional’, ‘francés del sur’.
pivní: ‘de cerveza’ (adibidez: pivní sud ‘barril de cerveza’).
cedit: ‘colar’; nacedit: ‘llenar colando’.
na?as: ‘por un tiempo’, ‘por corto tiempo’, ‘por algún tiempo’.

Dena den, eta euskarara berriro etorriz, euskal lexikoa pobrea dela dioten euska-
lariak ez dira gutxi. Honela dio Julien Vinsonek (1877), Torrealdaik (1998) gogora da-
karkigunez:

Le vocabulaire basque est au demeurant fort pauvre. Bien qu’il soit encore
imparfaitement connu, (…) on peut affirmer que les termes réellement bas-
ques n’expriment pas d’idées abstraites. En dehors des mots gascons, fran -
çais, espagnols, latins, empruntés, on ne trouve de traces d’une civilisation
bien avancée et l’on se trouve en présence de fort peu d’ex pre ssions impli-
quant une collectivité, une généralisation (..) c’est vraisem blament par leur
contact avec les races indo-européennes que les Basques, ou ceux qui par-
laient le basque, sont arrivés á la vie historique.

Moreno Cabreraren ustez (2000:187), ordea, “ninguna de estas ideas puede man-
tenerse ni para el vasco, ni para ningún idioma conocido”.

Aurrena esan bezala, hizkuntzak ez dira berez komunikaziorako gaiagoak edo ez-
gaiagoak. Hiztunoi egotzi behar zaigu horren ardura. Eta hizkuntza akademiei ere
bai, jakina. Ortografiari dagokionez, Agustín García Calvok (2011), prentsan argita-
ratutako artikulu batean, gaztelaniaren ortografia gaitzetsi zuen eta, aitzitik, euskara
batuarena goraipatu.

Hizkuntzen gabeziak: euskara eta erdara, aurrez aurre
45

esaterik hizkuntza “indartsuak” “ahulak” baino laburragoak direnik. Hor dago alemana,
17. postuan, eta hara zein harro dauden alemanak Goe theren hizkuntzarekin. 

Gaur egun espainierazko testuak idazten dituztenak (kazetariak, enpresa-langileak,
errotulu-egileak-eta) karaktere eta silaba kopurua murrizteko ahaleginetan dabiltza, bai-
na aukeratutako bidezidorretako batetik abiatuz (de preposizioa, beste preposizio ba-
tzuk eta artikuluak kentzetik, alegia), gaztelania mordoilo berria asmatzen ari dira.

Tarifa Ahorro Consumo16

Euskararentzat laburtasuna lortu nahian, aditz trinkoen aldeko apustua egiten du
Amurizak bere liburuan. Jokabide hori ez da guztiz berria: gogora dakarkit Lizardiren
poesia, zeinean ahalik eta hitz gutxienekin ahalik eta gehien adierazi nahi baitzuen oler-
kari zarauztarrak. Lizardik, Amurizak bere liburuan bezala, hitz-elkarketaren edo aditz
trinkoen bidetik jo zuen, eta emaitzak begi-bistan daude. Nire ustez, ordea, aditz trin-
koen ugaritasuna ez dator bat erraztasunarekin: euskaldunek aditz perifrastikoak lehe-
netsi dituzte mendeak joan, mendeak etorri (ibiliko ginateke gehiago erabiltzen da gen-
bilzke baino), eta hori euskararen ikaskuntza errazten duten faktoreetako bat da (eta, al-
di berean, gaztelaniaren ikaskuntza zailtzen dutenetako bat). 

Euskaraz arazo gisa planteatu ohi den beste kontu bat lexikoa da. Ez dago duda-
rik, Amurizak dioen bezala, egoera eta premia berriei egokitu behar zaizkiela hizkun-
tzaren atal guztiak, besteak beste (eta batez ere) lexikoa. Eratorpenean eta hitz elkar-
ketan ez ezik, maileguan ere ikusten du Amurizak arrakastaren giltza, eta zuzen dabil
horretan ere. Arrazoi ezberdinengatik (eta, maiz, aurkakoengatik), latinetik maileguak
baliatzea ukatu zioten euskarari Miguel de Unamunok eta Sabino Aranak: Unamunok,
euskara hizkuntza erromanikoa ez izateagatik (baina, hala ere, ez zuen irizpide bera
erabili latinetik hainbat mailegu hartutako ingelesarekin, kasu). Eta Aranak, euskal
arraza garbiarengan sinesten zuen bezalaxe, beste ezein hizkuntzak kutsatu gabeko
euskara batengan sinesten zuelako.

Moreno Cabrerak (2000:185) ez du bat egiten Unamunorekin. Areago, haren abu-
ruz, ez dago lexikoki aberatsago edo pobreago den hizkuntzarik: hizkuntza bakoitzak
bere arlo lexikoak garatzen ditu, bere beharren arabera. Beraz, hizkuntzalari madril-
darrak (2000: 193) lexikoan ere aldarrikatzen du hizkuntzen arteko berdintasuna:

Al hablar del vasco, a veces lo único que se señala es que tiene muchas pala-
bras españolas y latinas y se hace para dar una imagen negativa de la lengua.
Si los arabismos engrandecen nuestra lengua, ¿por qué los latinismos no han
de engrandecer la lengua vasca?

Cuando se habla en estos términos de la lengua vasca o de cualquier otra se
suele ocultar que existen vocablos en esa lengua (como en todas las demás)
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16 Energia enpresa baten publizitate kanpainia batetik ateratako adibidea.
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En una palabra: la ortografía del español es mala, y casi tan mala como la del
inglés o la del francés, en el sentido de que es una constante traición a lo que
hay de veras en la fonémica y prosodia de la lengua, y constituye así una serie
sin fin de tropiezos y de trampas para la gente, que habla así de bien como ha-
bla gracias a que no sabe cómo lo hace y que, puesta a escribir, desearía que
le dejaran escribir sencillamente como se habla. 

Y eso era tan fácil... (…) Ahí cerca tienen el caso de la lengua vasca, en sus
dialectos o ya unificada, para la que los entendidos honestos han establecido
una escritura normal, que no tiene por qué tenderle al lector trampas graves
para entrar al menos a la fonémica de la lengua.

Laburbilduz, hizkuntza guztietan denok dugu zertaz kexatu eta zertaz harro egon.
Baldin eta euskararen potentzialitate guztiak baliatuko bagenitu, baldin eta euskara
noizbait egoera normalean biziko balitz (erabilera esparru guztietara hedatuz eta eus-
kal gramatikaren inguruan eraiki diren uste okerrak eta aurreiritziak bazter utziz) eta
egoera horretan luze iraungo balu, euskal idazle eta itzultzaileek, eta euskaldunok oro
har, hizkuntza potente eta konpletoa izango genuke, dudarik gabe. 
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