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Bakarka: Euskera a
distancia
J.A. Letamendia

Gaineko izenburua UBEI-INBAD
en euskara emateko testu-liburu batena
da. Argi dezagun ere laburdura horren
azpian ez dela inongo sindikatu, ez koa
lizio politikorik izkutatzen, transferitu
berri dugun Urrutiko Batxilergo Institu
tua baizik, norbaiti agian ezagunago
gertatuko zaion INBADen kide autono
moa.

Ez da, beraz, euskara korrespon
dentziaz, postaz alegia, ikasteko sistema
berriren bat ere, herritik kanpora es
tranjeri aldean dabilen zenbaitek ulertu
duen bezala. UBEin irakasten <lenaba
txilerra da, A ereduko batxilerra, eta ho
nen barman euskara asignatura soil bat
da. Horregatik, testu-liburu diodanean,
ez dela gramatika bat esan nahi dut, ez
metodo bat ere, eta iritziak ematera
koan dagozkion irizpidez eta neurriz
hartu behar dela.

Urruneko irakaskuntzan erabiltzen
diren liburuak, bestalde, aski bereziak
izan ohi dira, besteak ez bezalakoak, eta
hau ez inoren kapritxoz, halabeharrez
eta ezinbestez baizik.

Bestelako testu-liburu arruntetan
testugileak informazio bat eskaintzen
dio ikasle sofrituari, zer den bektore bat
edo nolakoa izan zen biztanlegoaren
hazkundea Erdi Aroan, esate baterako,
adierazten zaiolarik. Liburuarekin ba
tean, ordea, ikaslearen ondoan irakasle
bat egongo dela uste du testugileak, eta

irakasle horrek liburuaren edukia uler
tzen, teoria horren lehen mintza gogo
rra urratzen eta mamian murgiltzen la
gunduko diolaikasleari, eta ariketak ere
zuzenduko dizkiola. Ikaskizuna hiz
kuntza modernoren bat baldin bada,
irakasleak inolako teoriarik gabe, behar
den pasartea entzun, errepika edo ira
kur araziko dio ikasleari, gaizki ebakita
koa ongo esan araziko dio eta abar. Me
todoak ere horrela erabiltzeko <laude
moldatuak, irakaslearen laguntzaz era
biltzeko.

Ikasketa mota honetan, berriz, ez
<lagohonelakorik. Irakaslea eta ikaslea
ren arteko harremana txikia izaten da,
klaseak noizpehinka izaten bait <lira,as
tean behin edo, eta klase horietan gaia
aurkeztu baizik ez da egiten. Hortik au
rrera ikasleak bere kabuz moldatu
behar izaten du: batzuk, bakar-baka
rrik, ematen zaizkien materialen lagun
tza soilarekin, beste batzuk herriko aka
demia batera joanda, e.a. Askotan, ira
kasleak eta ikasleak azterketa egunean
bakarrik ikusten dute elkar, eta ebalua
zioak berak ere idatziak bakarrik izaten
<lira,ez da ahozkorik izaten. Hau hone
la da beste ikaskizunetan eta euskara ez
da salbuespena, arau bera du.

Behar hauei erantzuteko erabiltzen
diren ikasmaterialek, esan bezala, aski
didaktika berezia eskatzen dute: azal
pen xehe-xeheak, edozein ikaslek uler-
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tzeko modukoak eta adibide ugariz hor
nituak; ariketak eta luzeskak behar iza
ten dira ere, erantzunak berekin dakar
tzatenak gainera, ikasleak berak zuzen
ditzan. Asignatura batzutan bi liburu
(zenbaitetan baita hiru edo lau ere) era
bili ohi dira: bata testu normala izaten
da, edozein institututan erabili ohi den
testu arrunta, eta horrekin batean biga
rren liburu bat izaten da, «dokumentu»
edo delakoa, aurrekoan datorrena
azaltzeko eta argitzeko, irakaslearen
hutsunea nolabait beteko duena. Ho
rrenbeste libururekin atzera eta aurrera
ibiltzea neke eta traba delakoan Bakar
ka-n, aurrenekoetan behintzat, dena
batean sartzen saiatu gara. Gerokoetan,
segur asko, ezinezko gertatuko bada
ere.

Metodologiaren aldetik Bakarka au
rrera gabe atzera pausoa dela gauza na
baria da edozeinentzat, aspaldiko siste
ma zaharretara itzultzea, alegia. Lege
zaharreko. ikaspidea da, inondik ere.
Gauza askotan antz handiagoa du gerra
aurreko eta ondorengo liburuekin az
ken urteotako metodo edo ikaspideekin
baino. Arrigarai, Zabala-Arana eta
Umandirekin, Oñatibiak eta Patxi Altu
nak eragin zuten iraultzaren ondokoe
kin baino, zorrak denekikoak baditu
ere.

Ez daukagu gogoratu beharrik garai
hartakoek sistema tradizional edo dela
koa zutela oinarri: gramatika azalpen la
bur bat zekarten aurrenik, honekin ba
tean adibide batzu bi hizkuntzatan ema
nak ikaslea aurreko teoriaz jabe zedin,
ondoren hiztegiño bat ikasi beharreko
hitz berriek osatua, eta, azkenean, ari
ketak, itzulpen ariketak, noski, euska
ratik erdarara eta alderantziz.

Hirurogeigarrenaren hamarkadan,
ordea, jakina denez, udaberri giro an
tzeko zerbait sumatzen da bazterretan
hogei urteko negu luzeskaren ondoan
hainbat alorretan, eta euskararen ira
kaskuntzan ere bai, Euskera irrati bidez
eta Euskara, hire laguna ernatzen zaiz
kigularik, nola edo hala garaiko ingeles
ikaspideen ildotik. Berauetan (bigarre
nean batez ere, lehena irratirako izateak
mugatzen baitu) hizkuntza berria zuze-
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nean irakasten da, gramatika azalpen
eta itzulpenarekiko morrontza kutsakor
eta desbideratzailerik gabe, galde
-erantzunen jokoz, keinuz eta abarrez
baliatuz, hizkuntza bakoitza funtsez au
tonomoa eta berezia delakoan, bai osa
gaietan bai berauek erabiltzeko eta el
kartzeko legeetan. Hau dela eta, euska
raren didaktika zeharo aldatzen da ga
tazka garai horretan.

Metodogintzak ez du, halere, atertu
ko eta urte batzuren buruan hor agertu
ko zaizkigu Euskalduntzen, Euskara
mailaka, Euskera bizitik, Hitz egin, Jal
gi hadi, e.a. Ez dugu uste hauen ernai
tzarik txarrena irudiarena denik, bero
nek entzun-ikusgailuen eremuan sar
tzen gaituelarik, aitzakia baitugu letra
idatzia alde hatera utziz, zinta eta irudia
makulu hartuta fonetika zuzenago eta
jatorrago lantzeko. Ez ditut aipatuko
azken mobidakoak, azaleko usaina har
tzeko ere betarik ez baitut izan, eta gai
nera geure ahalbideetatik are urrunago
geratzen zaizkigulako.

Izan ere, bai metodo zuzenek, bai es
trukturo-globalek eta talde dinamikan
oinarrituek bi baldintza eskatzen dizki
gute, gutxieneko fruitua emango badu
te: a) irakaslea, ongi trebaturiko irakas
le iaioa, plaza honetan toreatzeko edo
zein espontaneok ez baitu balio, eta b)
talde mugatua eta aski homogeneoa.

Zoritxarrez, bi baldintzok ez daude
edonoren irispidean eta hau dela eta,
zenbaitek bakarrik eta irakaslerik gabe
jarduteko era tradizionalagoak baina
euskara batuan eskatzen zituen. Eskabi
de hauen lekuko hor dugu, besteak bes
te, Gereño nekaezinaren Método fácil
para aprender euskara básico liburu sar
ta. Guk ere horrelako zerbait behar ge
nuen euskarak urruneko irakaskuntza
ertainean muturra sartuko bazuen eta
hortxe ari gaituzue. Hirugarren liburu
kia inprimategian dago eta nere ustez
gisa honetako ikaspidea biribiltzeko
bost bat liburu behar lirateke, norbait
animatzen bada ere. Nolanahi den, uste
dugu, edota uste izan nahi dugu, hemen
dik urte gutxitara gaiok O.H.O.tik ika
sita etorriko direla gure ikasleak. Zorio
nez badirudi gauzak ez daudela egonean



Itzulpenak eta Iankidetzak

geldi eta astiro eta, nahi bezain azkar ez
bada ere, aurrera doazela poliki-poliki
kopuruz eta kalitatez. Horren ondorioz
institutu gehienetan programaren listoia
goraka doa piskanaka eta gero eta gu
txiago dira batxilergoan euskara ikastea
ri hutsetik ekiten diotenak. Uhin hori
halako batean guregana ere iritsiko dela
espero dugu eta orduan Bakarka-ti,
bere zeregina burutua duelarik, jubila
zio ohoragarri bat emango diogu.
Oraingoz, ordea, ez da horren erraza,
hona iristen den ikaslegoa aski berezia
delako: batzuk beste institutuetan huts
eginik datozenak ditugu, eta beste ba
tzuk, helduagoak adinez, egunean zehar
lanean ari direnak eta O.H.O.a aspaldi
utzi zutenak, euskararik ematen ez zen
garaietan edota hasiberritako ganoraga
beziaz. Kanpotik etorriak ere, funtzio
nari familiakoak e.a., ez dira gutxi.

Edukiaren programazioa Hezkuntza
Sailak aldez aurretik emana zegoen.
Programa hori taxuz egina dago eta hor
tik jotzen saiatu naiz, laxoki bada ere,
Jalgi hadi-koan (Jose Antonio Mujikak
egina) oinarrituta batetik, eta bestetik l.
Sarasolaren Maiztasun hiztegia-ti.

Errepide nagusi horretatik artileria
eta karga nagusia abiarazita, alboko bi
dexidorrez joan den infantería libreago
ibili da: oharren bidez ematen diren
azalpen puntualak ipuin edo irakurgai
jakinen batek eskatzen zituen argibi
deez moldatu dira. Beti ere baliagarrita
sun irizpidez jokatu nahiz. Gauzak, du
darik gabe, hobeto antola zitezkeen eta
zehazkiago bete programa ofiziala, bai
na zenbaitetan asmoaren ubidean bota
duzun urak joan ahala indarra hartzen
du eta korronte berriak bortxaz zara
matzala alferrik duzu kontra igeri egin:
nahia eta etsi-etsian amore emanik ur
lasterrak markatzen dizun bidetik joan
beste aukerarik ez zaizu gelditzen.
Uholdeak, haatik, ez duela gainezka
egin uste dut eta ur gehienak urtegira
iritsiko direla.

Bakarka alde askotatik lanabes mu
gatua da, baina denetan galtzaile nagusi
fonetika dugu. Tamalez, oraingoz zinta
grabaturik ere ez dugu eta ez dut uste lu-
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zaroan ere izango dugunik, testu egoki
samarrak finkatu arte ez baita grabake
tan hastea komeni. Gainera, izanik ere,
motz geratuko litzaiguke tresna, irakas
lerik gabe ez baitago fonetika jator ikas
terik. Ez da aski zintak eredu egokia es
kaintzea; errepikapena ere zuzendu
behar da eta honek teknika berezia, pa
zientzia eta esperientzia eskatzen ditu.
Hortxe dago, bada, hutsune larri hori.
Gertatu izan zait azterketa egokiak
egindako ikasle bat noizpait klasera eto
rri eta irakurtzen hasita giro irakurri or
dez jira irakurtzea. Horrelakorik, nos
ki, azterketa idatzia zuzentzean ez duzu
sumatzen.

Hizkera mota dela eta bat baino
gehiago haserretuko da hemengoa gi
puzkera hutsa baizik ez dela esanez, ez
dela batua, alegia. Eta arrazoi izango
du. Euskaltzaindiaren arauak eta go
mendioak txintxo betetzen saiatu naiz
eta noizpait -behin eta berriz umore
h-z idatzi dudanetan, adibidez- orto
doxia horretatik saihestu banaiz, nere
despiste edo ezjakinaren ondorioz izan
da. Hortik, aurrera, berriz, ondoen da
kidan euskara mota erabiltzen saiatu
naiz, berarekin bakarrik bait nuen zu
zen edo erabiltzeko nolabaiteko garan
tía. Badut gainera ezagutzen ez ditudan
barrutietan musturrak sartu izanaren es
karmenturik. Duela urte askoAnaitasu
na-ra borondaterik onenaz ustezko biz
kaiera presuntoaz egindako lanen bat
bidali nuen eta argitaratu zutenean aski
aldatua ikusi nuen, -tuten eta totem
guztiak kenduta, adibidez. Noizpait Ze
laietarekin topo eginda txapuza hura ez
zela bizkaiera ikasi nuen, hiperbizkaiera
baizik. Horren arabera eta adibide gisa
aipatzeko, nere, eseri, ontzi, ba
tzuk, e.a. erabili ditutjakinaren gainean
eta Euskaltzaindiak besterik erabaki
tzen ez duen bitartean.

Hiztegi gora-beheretan l. Sarasola
ren Maiztasun hiztegia izan dut gidari,
gogoan harturik beti ere ikerlan hau híz
kuntza idatziari dagokiola, nik dakidala
behinik behin, oraindik euskara rnintza
tuari dagokionik burutu ez delarik. Hau
gogoan harturik, egunero ahozko jardu
nean, nere ustez behintzat, maíz erabil-
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tzen diren hitzak ere sartzen ahalegindu
naiz, hala nola, itsusi, zigarro, zapata,
frakak, erloju, eskailera, bazkaldu, afal
du, tori, e.a., lbonen hiztegian maizta
sun txikiz agertzen badira ere. Beste
batzuk, berriz (ikuspegi, eskuratu, erai
ki edo ezarri esate baterako), maiztasun
handiz agertzen diren arren ez ditut
lehen hiru liburuetan behintzat sartu,
eguneroko harremanetan eta euskaldun
arrunten artean horren erabiliak ez dire
lakoan. Hitz horien maiztasuna idatzian
gertatzen denez, alfabetatzean sartzeko
hartuko nituzke hasierako euskaldun
tzean baino areago. Dena den, garbi ai-

. tortu behar dut hasierako liburu haue
tan agertu behar zuten zenbait hitz eta
aditz jakingarri zakubarruan geratu
zaizkidala ezinbestez, artifizial gertatu
gabe irakurgaiak edo ipuinetan sartzeko
abilidaderik izan ez dudalako.

lnor euskaldunduko ote den hone
kin? Honekin bakarrik ez, noski. Re
men ez da miraririk gertatuko. Baina
pintura kapa hau hartu dutenek askoz
ere errazago hartuko dute bigarrena,
hizkuntza guztietan hasiera bait da la
tzena, zakarrena: oinarriak tuneleko
ilunpetan landatzea. Ez dut ukatuko ba
ten batek gaiari gorrotoa ere hartuko
dionik. Gauza bera gertatu ohi da fisika
edo literaturarekin, baina hala ere, go
rrotoak gorroto, ikasi behar izaten dira. ·
Eta gogoz nahiz gabe hizkuntza baten
hasikinak menderatu dituenak jarrera
diferentea izaten du haren aurrean.
Guztion esperientzia lekuko. Euskal
irrati eta telebistaren mezua, adibide
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bat aipatzeagatik, etxe guztiera iristen
da gaurko egunean, eta zerbait ikasi
duenari edota ikasten ari denari mundu
hori ez zaio hemendik aurrera lehen be
zain urrun eta arrotz gertatuko, eta, hiz
kuntzaren giltza baduenez, arreta piska
bat jartzen badu, gero eta gehiago uler
tzen duela ohartuko da eta noizpaiteko
izotz kapa hura urtzen hasten dela. Ho
nek axola handia du, irakaskuntza ofi
zialari eskerrak denek «ezagutu» behar
bait dute euskara, eta, diotenez, zer edo
norbait maitatzeko lehen baldintza eza
gutzea ornen da, ezagutu gabe ez ornen
dago zaletzerik. Eta bestetango ikasleei
gertatuaren arabera ez gutxi, derrigo
rrezko klaseetan, askotan gogorrak eta
aspergarriak, benenuaren gozotasun
mikatza dastaturik, zaletu egiten dira,
eta gehiago ikasteko egarria pizturik
euskaltegi batera hurbiltzen dira eta hor
ere ez dira hutsetik hasten, eta, hasita
ere, alde larria dute benetan hutsetik
hasten direnekin eta erosoago jarraitzen
dute. Balara batean elkar ikusi gabe
egon ondoren edozein egunetan topo
egin duzu kalean ikasle-ohi horrekin eta
hitzetik hortzera bera hasten zaizu eus
karaz barra-barra, eta halako eskolatan
matematikak irakasten dituela, euska
raz noski, kontatzen dizu. Lehenengoa
rekin harritu egiten zara, baina gero
normalago gertatzen zaizu eta aspaldiko
klase rutinario haietan ereindako hazia
ez dela alferrik galdu pentsa arazten
dizu. Era apalagoan izatera, urruneko
batxilergoan ere horrela gerta dadin
saiatu nahi genuke. Testu-liburua bal
dintza bat besterik ez da.

«BAKARKA»: EUSKERA ADISTANCIA

«Bakarka» («solo», «en solitario») es el título
de una serie de manuales de euskara creada para
su utilización en el Instituto Vasco de Bachille
rato a Distancia. El alumnado de esta institución
presenta características singulares: fracasados
en otros centros, adultos con una profesión y
que no tuvieron oportunidad de aprender eus
kara en su escolaridad básica ... Los manuales
tratan de dar respuesta a la necesidad que tiene
el alumno de trabajar por su cuenta, ya que sus
contactos con los profesores son poco frecuen
tes. Por esta razón los materiales tratan de pro-

porcionar explicaciones claras, ilustradas con
ejemplos; los ejercicios van acompañados de sus
respectivas respuestas a fin de que el alumno
pueda realizar la autocorrección de los mismos.
El autor razona la opción metodológica de

corte tradicional que se ha elegido para la serie y
habla del programa o syllabus seguido. A su jui
cio, el punto más débil de la serie es la falta de
atención a la fonética del euskara. Para solucio
narlo sería preciso crear los materiales orales
adecuados.
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uBAKARKAn: CORRESPONDENCECOURSEFORLEARNING BASQUE

«Bakarka» («alone», «on your own») is the
title of a series of books for learning Basque
that have been made to be used in the Bas
que lnstitute of Higher Education by Corres
pondence.
The students of this lnstitute have special

characteristics: sorne have failed their stu
dies in other schools, sorne others are adults
with a profession who didn't have the oppor
tunity to learn Basque during their basic edu
cation, etc. These books try to meet the
needs of the student who is working on his
own, knowing he gets in touch with the tea
chers only occasionally. Bécause ofthat, the

materials that are presentad try to offer very
clear explanations, always illustrated with
different examples; all the exercises are pre
sentad with their answer key so that the stu
dent can correct these exercises himself wit
hout any other help.
The author explains his reasons for having

chosen a quite traditional method to fill the
chosen syllabus. From his point of view,
phonetics is the weakest part of the series
and, to solve this problem, the creation of
sorne appropriate oral material should be
necessary.

«BAKARKA»: EUSKARA ADISTANCE

«Bakarka» (eseul», «en solitaire») est le titre
d'une série de manuels d'euskara concus pour
leur utilisation au «Instituto Vasco de Bachillera
to a distancia» (lnstitut Basque d'ensetgnement
secondaire a distance). Les élévesde cette institu
tion présentent des caractéristiques qui leur sont
particuliéres: il s'agit d' éléves qui ont échoué
dans d'autres centres, des adultes avec une pro
fession et qui n'avaient pas eu l'occasion d'ap
prendre I'euskara durant leur scolarité ... Les ma
nuels veulent apporter une réponse aux difficultés
d'un élévequi doit travailler seul, vu que ses con
tacts avec les professeurs sont peu fréquents.

C'est pour cela que ce matériel cherche a donner
des explications e/aires, illustrées d' exemples aus
si, les exercices sont accompagnés de leurs répon
ses respectives pour que I' élévepuisse les corriger
lui-méme.
L'auteur défend l'option méthodologique de

type traditionnel choisi pour cette série, et parle
du programme ou syllabus suivi. D'aprés tui, le
point le plus faible de la série est le manque d'at
tention porté a laphonétique de I'euskara. La so
lution serait de concevoir un matériel oral adé
quat.
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