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San Balendin egunean, aidanez ·
Ohi dudan antzera, baina eguneroko «gabon» en ordez «zorionak guztioi» esanez sartu

nintzen klasera gaueko bederatzi-bederatzietan. «Baita zuri ere»-ka hartu ninduten ikas
leek, irrifarra eta irania, niri gustatzen zaidan bezalako irania, nahasten zituztelarik.
Otsailaren hamalaua zen. Egun seinalatua, bestalde: ostegun gizen ere bazen.

Seigarren urratseko nire ikasleak mahai baten inguruan elkarturik zeuden «Don San
són eta Artinata» baztu dastatuz. Hizkuntz trebetasunak lantzeko egina nuen programa
ren barruan «idazmena» jorratzea zegokidan; baina nire programari ezezka ari zen hango
giroa. Nire eskema guztiak goitik behera zetozen.

Alde hatera poza sentitzen nuen, baina nire desilusioa handia zen; izan ere, egun
hartan harrosko sartu bait nintzen klasera, prestatu nituen gaiak munduko progreenak
bailiran, «zer deritzazue gaztetxoen arteko harreman sexualei» eta beste horrelako lau edo
bost gai «interesgarri», bat aukera zezaten. Berehalakorik azkarren ohartu nintzen nire
egun hartako planteamenduak ez zuela balio: giro jator eta natural hura hautsi eta
artifizialkerietan hasteak ez zigula.gauza onik ekarriko. Disimulatzeko edo, ez dakit, agian
denbora irabazteko, beharbada giroan sartzeko, neu ere gaileta bati tiraka hasi nintzen.
«Programa aldatu egingo dut», esan nuen neure kolkorako. Gaur mintzamena egingo
dugu biharko partez eta bihar idazmena gaurko ordez.

Egunari zegokion komentariorik falta ez zenez, «nola igaroko duzue San Balentin
gaua?» galdegin nien, Galdera honek ekarri zuen solasak areagotu egin zuen giroa eta
denetatik entzun zitekeen. Gizon eta emakumeen arteko diferentziak, senar-emazteak,
biek, lana egitearen arazoak, bata eta bestearen oheko portaera eta ez dakit zer gehiago.
Norbaitek txiste graziosorik ere egin zuen matrimonio gizenen kontuak direla eta. Gizen
kontua ez zetorren gaizki ostegun gizenean geundenez. Horri loturik eta giroaren txinga
rrari haize eman nahiz, minutu bateko isilaldia eskatu nien. Denbora horre tan begiakitxita
egon behar zuten eta inhauterietan zerez disfrazatuko ziren pentsatu.

Inongoak atera ziren! Han esandakoak egian baldin baziren, oraindik ikusi diren
disfraze orijinal eta sugestiboenak ikusiko ziren aurtengoan. Emakumeek gizonez disfra
zatzeko joera zutela esan zuen norbaitek. Horra falta zena! Berari, errealitaten gizonenez
koa izatea gustatuko litzaiokeela zioen neska batek, horretarako zituen arrazoiak emanez
eta matxismoari belarritik tira eginez. Handik aurrera jendea mintza eraztea ez baina
jendeak txanda errespeta zezan zen problema. Eztabaida gori-gori zegoen. Adibide eta
exenplu ugari jarri zuten batzuk eta besteek. Esperientzia pertsonalik ere kontatu zuen
batek baino gehiagok. Klaseordua pasatu zen eta han ez zegoen amaitzeko antzik. Halako
batean (20 minutu gehiago igaro eta gero) moztu egin behar izan genuen eta hurrengo
batean jarraitzekotan utzi.

Baina ez pentsa hau esperientzia bakarra dugunik; honelakoak edo antzekoak gehiago
tan ere gertatu zaizkigu. Nolanahi ere, hemendik ondorio bat atera beharko genuke:
hizkuntz trebetasunak lantzeko klaseko giro naturala errespetatzea, ikasleen espontanei
tatea kontutan hartzea, gehientsuenentzat interesgarri diren gaiak bakarrik erabiltzea,
ikasleen iniziatibak estimulatzea eta guzti hau malgutasun eta takto handiz aurrera erama
tea da irakaslearen egitekoa.

Rufino Iraola

Gramatikaren eta musen artean
Euskal idazleen artean denetarik dago, botikan bezala, baina badira bi sail inoren

arreta (eta batzutan jenioa) pizteko modukoak.
Batzuk badirudi gramatikaren araupean eta zamapean estekaturik idazten dutela,

inolako zailutasun eta elegantziarik gabe, oso estilo hotza eta zurruna erabiltzen dutelarik,
Beste batzuk, aldiz, badirudi musen eraginez idazten dutela, inolako loturarik gabe,

sarritan gramatikaren arauak hankapetik pasatzen dituztelarik. Harrigarria da (agian ez
hainbeste) gure artean literato handien fama duten batzuk gramatika zein gaizki erabiltzen
duten. Bulda bereziren bat ote dute horrelakoek?
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Horra bi sailak, guztiz desberdinak. Batzu gramatikaren monopoliopean bizi direla
ematen du eta besteak musen erresuma libre bezain liluragarrian. Batzuk gramatika
dogmatzat hartzen dute eta besteak inspirazioaren isurian mugitzen dira. Ez ote daga bi
multzo hauek elkarri begira jartzerik edota bata besteari pixka bat hurbiltzerik?

Gramatikaren lilurapean bizi direnei hauxe esango nieke: gramatika, besterik gabe,
gauza antzua eta elkorra dela, batez ere idazteko gogoa duenarentzat. Gramatikak badu
bere funtzioa hizkuntzaren barruan, baina gramatikaren gainetik, hizkuntza bera erabil
tzen jakin behar du idazleak eta hiztunak. Izan ere, zertarako duzu gramatika asko jakitea,
baldin eta hizkuntza bera eguneroko eta zenahitarako tresna bizi bezala erabiltzen ez
badakizu? Edozein hizkuntza gramatika baino gehiago da, eta gramatika bultzada eragile
baino gehiago frenua gertatuko zaizu idazterakoan.

Begira zer zioen Martin Ugaldek elkarrizketa batean: «Bestez, gramatikarekin idazten
ari bazara, ez duzu inoiz gauza berririk esango. Gramatika ezagutzen duzunaren neurrian,
gramatika hori puskatu beharrean aurkitzen zara. Eta hor non dabilen euskaldungoa»
(Garaia, 17. zenb., 1976, 10. or.).

Gramatikari jaramon handirik egiten ez diotenei, berriz, gizarteko legeak aintzakotzat
hartzeko gomendatuko nieke, eta idazle batentzat gizarteko legeak direla esan daiteke,
besteak beste, gramatikako arauak eta hizkuntzaren usadioak. Noski, literato haundi bati
erraz barkatzen zaizkio gramatika-akatsak eta antzekoak, baina ez da literato haundia
gramatikarik ez dakielako izango (ala bai?). Hauxe bakarrik esan nahi dut: gramatika
jakiteak eta kontuan hartzeak ez .diola kalterik egingo, horrek inspirazioaren iturria
agortzen ez badio behintzat.

Dena den, bada hor hizkuntzalariaren eta literatoaren arteko dialektika bat, askotan
idazle berberaren baitan gertatzen dena. Besteren hitzez baliatzeko, horra hemen zer
dioen honetaz Koldo Mitxelenak «Orixeren heriotzean» deituriko idazlanean:

«Ez da gehienetan zorioneko izaten euskal idazle eta euskalariaren
arteko ezkontza, bata bestearen kaltean ari baitira beti. Eta Orixe,
onerako edo gaitzerako, euskalari trebea genduen eta idazle handia ..
Biak pertsona bakar baten barrunbean kokatzen badira, ez daga ez
bakerik ez osasunik gizon asko ero-etxera eraman dituen bide ba-
tean baizik: «gogo-erdibiturik» bizi beharko du horrelako ezbeharra
soinean daramanak, aldizka euskalariaren ahoz mintzatuz, aldizka
idazleari emanaz hitza. Nork bere sailean nagusi behar du izan, eta
bestearenean mirabe. Eginbide erraza ez dela badakit eta bestela jo
katzetik datozen nahasketak barkakizun iruditzen zaizkit, osasunga-
rri ez diren arren» (Mitxelenaren Idazlan Hautatuak, Bilbo, Etor,
1972, 262. or.).

Pasarte honetan Mitxelenak euskalariaren eta euskal idazlearen artean hautematen
duen teinka bera jarriko genuke, geure aldetik, hizkuntzalariaren gramatikazalearen eta
literatoaren artean. Gaurko literato berriek gordinki planteatu dute borroka hori (1976ko
belaunaldikoek), literato en eta «linguisten» artean mesfidantza handi samarra dagoelarik.

Jabetua nago auzi hau nahiko labaina dela guazak zehazten hasiz gero, zeren jeneroak
eta hizkuntzaren mailak ere zerikusi haundia bait du arazo honetan, hizkuntza estandarra
ren edo batuaren gorabeherak aipatu gabe.

Remen gaingiroki harrotu dudan auziak merezi luke tratamendu sakonagorik. Buka
tzeko, zera esango nuke: badela korrekzioz eta, aldi berean, elegantziaz idazteko era bat
(edo era asko). Honek aplikazio haundia du jenero eta arlo askotan. Eman dezagun,
kazetaritzan, testuliburuetan, edozer eratako material didaktikoetan, etab.

Gisa horretako gauza asko irakurtzean, batzutan elegantziaren falta sumatzen da eta
beste batzutan horrekzio falta. Gehiegi al da idazleari bi-biak eskatzea?

Guzti honek gramatikaren ikasketa eta estiloaren lantzea bateratsu planteatzea eska
tzen du, gero beranduegi izan ez dadin, hots, gramatika estiloaren barruan landu eta
estiloa gramatika-legeak ahantzi gabe.

Nolanahi ere, literato kontsakratuei eta literaturzaletasunaren zimikoa beren baitan
sentitu dutenei ez diet nik esango hizkuntzarekin zer egin behar duten edota nola erabili
behar duten. Aski dukete horrelakoek barruan daukaten senari zintzo jarraitzea.

Arestik beste inork baino bizikiago sentitu eta bizitu zuen hemen aztertzen ari garen
arazoa, eta haren obra osoa tirabira horren ispilu eta aitorpen bezala har daiteke. Agian,
beste inork baino gordinago planteatu zuen Arestik arazo hau bere garaian. Horra hemen
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ale bat: «Kontuan har bedi linguistak hilda dagoen edo hiltzera doan hitzkuntza bat
estudiatzen duela, baina eskritoreak egunero jaia-arazitzen diola etorkizuneko hizkuntza
berri bati. ( ... ) Politikoek euskera «garbi» bat nahiago dute, naiz-eta horrela pobretzen
den, baina eskritoreak euskera aberats bat behar du, naiz-eta horrela «zikintzen» den»
(Obra Guztiak, II, Donostia, Kriselu, '1976, 155. or.).

Pasarte horren aurrean, halako zimiko bat sentitzen ez duenak ez daki literatura zer
den. Eta kasu horretan dago, tamalez, euskaldun eta euskaltzale asko, nahiz eta literatura
bere horretan estimatzen eta baloratzen dutenak ere gero eta gehiago izan.

lose Lizarralde

Hizkuntzalaritza Aplikatuaren kongresua
Joan den apirilean Valencian egindako Hizkuntzalaritza Aplikatuaren Kongresua

dezepzio Hutsa zen, bai antolamenduaren aldetik eta bai ikutu ziren gaien ikuspegitik.
Batzarre honetako «edukiari» eta «eraketari» dagozkien bizpahiru puntu ikutuko ditut
labur-Iabur, nere iritzia emanez.

Eraketaren aldetik arazo nagusienetako bat astiarena izan zen: dirudienez, ez zen
bertako lehendakaria asko saiatu hitzaldiak bere garaian hasi eta buka zitezen, antolatzai
leek ez zuten asmatu zenbait hitzaldiri behar hainbateko denbora ematen eta askotan,
esate baterako, bi eta hiru azalpenei ordubete besterik ez zitzaien eskaini. Ondorioetako
bat zera izan zen: hizlariek batzutan beren aiak azkarregi azaldu behar izan zituztela, ia-ia
ezin ulertzeko moduan. Era berean, hizlari bat, nik dakidanez behintzat, kexuzen presta
tutako gaiaren %60a besterik garatzeko astirik izan ez zuelako. Baina «deskuido» horren
okerrik kaltegarriena hauxe izan zen: eztabaidarako denborarik egon zenean ere, oso
gutxi izan zela. Horrelako bilkuretan eztabaidak sortu eta ideiak elkarrekin jorratzeak
izan beharko luke helburu nagusia, eta ez informazioa ematea; informazioa, gainera, ez
baita beti-beti oso ziurra izaten. Hizkuntzalaritza Aplikatuaren Kongresuak berez, kezka
eta xedeak direnak direlako, hezkuntz printzipioez arretatu beharko luke; horregatik
harritu eta nahastu ere egin ninduen hango jokaera hezkuntzaren kotrako eta, egia esan,
demokraziarik gabeak.

Biltzarreko gaia bera ere «Hizkuntzalaritza lehen, orain eta gero Espainian» engainua
izan zen. Ezin atzeman nuen aztertuko ziren gaien artean zein lotura zegoen. Nola lotu
elkarri, izan ere, «Zer da modalitatea?», «Linguistika aplikatua eta testuaren linguistika»,
«Hizketan jakitea eta esan ahal izatea» (Holandan espainierari buruz landutako materia
lean oinarritutako hitzaldia) eta «Itzulpenaren teorilari eta kitiko espainiarrak: historiara
ko apunte batzu». Lau hitzaldiok lehenengo goizeko programakoak dira.

Norbaitek esango du agian ez dela kongresu baten izenburua aintzakotzat hartu behar
eta ez duela horrelakoetan gai batek zertan nagusi izanik. Nolarebait esateko, norbaitzu
okerbidera badaitezke ere, arrazoizkoak dirudite argudi horiek.

Kongresu honi dagokionez, ordea, azterketa zorrotza egin beharrean gaude, zenbait
puntu azpimarratuz. Lehenengo egunean, halabeharrez, zenbaitek, ikasle antolatzaileeta
ko batzuk, besteak beste, biltzarrari buruz esan zituztenak entsunda ohartu ginen hitzaldi
guztiak elkarri lotzen zizkion haria Hizkuntzalaritzarekiko erlazioa zela, baina gai horieta
ko askok ez zuela Hizkuntzalaritza Aplikatuarekin zerikusirik, ez nik ulertzen dudan
bezala behintzat.

Hizkuntzalaritza Aplikatua, orohar eta nik uste dudanez, bere kontzeptuak, bere
ardurak eta bere metodo propioak dituen zientzia berezia da eta neurri handian -era
bat ez bada ere- hizkuntzaren ikerketa teorikoak egiten ditu, beti ere horren irakas
kuntzaren aldetik". Zenbaitetan Britania Handian Hizkuntzalaritza Aplikatuan bi ikas
taro mota sartzen dira, elkarren artean ondo bereiztuak: «Applied Linguistics» eta
«Linguistics Applied». Kongresu honetako Linguistika Aplikatuaren definizio inplizi
toa «Linguistics Applied» etik hurbilago dago. Linguistika edozeri aplikatutik hurbila
go alegia. Argi azaldu zen pentsakera hori, bilduma bezala azken egunean emandako

l. Ikus, adibidez, Wrnnowsox, H.G. (1979): Exporations in Applied Linguistics, Oxford
University Press. Hizkuntzalaritza Aplikatua, nire aburuz behinik behin, ikerketa alor bat da,
azterketa teorikoetaik hasi eta hizkuntz klaseetako jardupidera iristen <lena»(l. or,).
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ponentzian. Zera esan zen ponentzia horretan: hizkuntzalariak zientifikoak diren bi
tartean -hau esatea bera aski eztabaidagarria da berez- Hizkuntzalaritza Aplikatuan
ari direnak teknikari direla. Jakina, teknikari izatea ez da txarra, baina ez dut uste lan
horretan ari den askok bere lana etiketa horrekin izendatzea onartuko lukeenik. Hiz
kuntzalaritza Aplikatuan diharduenak praktikarantz jotzen badu ere, teoria bat pres
tatzeaz arduratuta daga, eta Hizkuntzalaritzaren baitan bakarrik aurkituko ez duen
teoria baten bila dabil. Esan daiteke hauek, hizkuntzalariek ez bezala, hizkuntz eredu
diferente batean daudela interesaturik eta hizkuntzalariek ez bezalako idealizazioetan
finkatzen dutela beren lana2.

Ez Iitzateke nahiko izango auzitan clagoena Hizkutzalaritzaren interpretazio des
berdinak besterik ez duela esatea. Linguistika Aplikatuak, lehen esan dugun bezala,
hadu here estatus propioa. eta independentzia han garrantzia handikoa da hatez ere
hizkuntz irakaskuntzako teoría eta praktikan. Gaurregun uste denez. Hizkuntzalaritza
ren teoriak zuzenean lan praktikoetan aplikatu nahia -hizkuntz irakaskuntzan, adibi
dez- lan alferrikako eta baliogabekoa da. Beraz, elkarte nazionala eta urteroko batza
rrea merezi duena Hizkuntzalaritza Aplikatua da (Applied Linguistics). Utz diezaio
gun besteari. Hizkuntzalaritzari. estatus bera ez duenez gero, Linguistika-elkartearen
esparruan bere Iekua bilatzen eta bere bicleak antolatzen.

Problema honen arrazoietako bat eta nahasmenduaren iturria, nerekiko, Hizkun
tzalaritza aplikatua Espainiako unibertsitateetan clagoen bezala egotea dateke. Lan
hau, izan ere, sail txiki eta gutxi batzuren gain daga eta sail horiek langile gutxi, lan
asko eta ikasle gehiegi dituzte. Bestalde, ez dirudi gai honi serioski heltzen zaionik;
Linguistics Applied-ekin nahastu denez, aintzakotzat hartzeko disziplina akademiko
baino gehiago teknikarien lantzat hartu bait da. Lastima da kongresu nazionala, beha
rrezko eta balio handiko propaganda egin ordez, aipatu ditudan jarrera ezkorrak sor
tuko dituen nahasmendua zabaltzeko bide izatea.

Hizkuntz irakaskuntzako teoria eta praktikaz ere bainbat hitzaldi eman zen. Hit
zaldi hauetan agrizen gogoberoa bizgarri izanik ere, begi bistakoa zen gaiari buruzko
ezjakintasuna eta Hizkuntzalaritza Aplikatuan ari den zenbaiten ideekiko atxikimen
durako joera. Adibidez, hizlari batek, Krashen-ek, hizkuntz ikaskuntza eta lorpenaren
artean egiten duen bereizkuntza argitu nahian, bigarren hizkuntzaren lorpenean orde
na bat badela demostratzeko egin ziren ikerketa batzu hartu zituen oinarritzat. Beste
hitzaldi batean syllabusaren antolamendurako Munby-ren eredua azaldu eta jorratu
zen. Kasu batean zein bestean ideia berri eta liluratsu bezala azaldu (eta onartu) zire
nak, ez ziren beren egiazko testuinguruan lekutu eta horien aurka egindako kritika
zabalei ez zitzaien erantzunik eman.

Diodan guztiaren argigarri. zilegi hekit gertaera herezi hat aipatzea. Batzarreko
Iehen goizean kohesioari buruzko hitzaldi hatera joan nintzen. Bi minutu eman zitzaiz
kien galde-erantzunei eta eztahaidari. eta zenbaitek auzípean iarri zuen han emandako
arrazoien balioa, hauek Krashen-en icleiekin bat ez zetoztelako. Zera zen egia: hizla
riak Krashen-en pentsakera galdegileak hitzaldian azaldutako ideiak bezain gutxi eza
gutzen zuela. Honela, bada, eztabaida hasi baino lehenagotik bukatu zen eta ez zen
batere ahaleginik egin -ezta denborarik eman ere-, probetxugarri zatekeen eztabaida
mamitzeko.

Esan claiteke Kongresua Hizkuntzalaritza Aplikatuaren inguruan inoiz hasi ez zen ez
tabaida izan zela. Agian aitortu beharko nuke han izan zen beste askoren iritzia ez
dela neurea bezain ezkorra eta, nolanahi ere honelako kongresuak, bere taxua den
bezalakoa delako, ezinbestean izaten direla partzialak. Aintzakotzat hartzeko beste
puntua da honelako bilkurek beste askorekin topo egin eta solaserako eta zenbait gau
za inforrnalki eztabaidatzeko aukera ernaten dutela. Horretarako Valenciakoak giro
atsegina baino askoz gehiago ere eskaini zuen.

Sortuko ahal da aurrerantzean Hizkuntzalaritza Aplikatuarekiko zaletasuna eta ez
tabaida gehiago, eta aitortuko ahal da berez dela disziplina independientea. Era be
rean, Euskal Herrian ere har dezala indar berezia. Izan ere, euskararen irakaskuntza
eta plagintza dela eta, bada alde horretatik interesatuta dagoenik frango.

Adrian Pilkington
2. Ikus Widdowson-ek bere liburuaren bigarren kapituluan azaltzen duen eztabaida. Wrn

DOWSON, HG (1983): Learning Purpose and Language Use, Oxford University Press,
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