
Euskararen kutxa

“Puntuazio markak euli-kakak bezalakoak dira: txikiak, beltz-beltzak, ez-
deusak. Ez diegu garrantzirik ematen. Baina punta-puntako idazle, aka-
demiko, euskaltzain asko dabil bazterretan puntuazio marken azterketa
gainditu ezinik: puntuazio markena dugu ikasgairik zailetan zailena, pun-
tuazio marka ondo erabiliek morfosintaxiaren ezagutza sakona islatzen

dute”.
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Puntuazioa izango da, ziurrenik, idaztean, euskaldunok gehien deskuida-
tzen dugun alderdia. Susmoa dut, gainera, euskaraz ez ezik, gaztelaniaz ere
ez diogula behar beste erreparatzen hain garrantzizkoa den zeregin honi,
puntuazioari. Eta zirkunstantzia horrexek, hain zuzen, bultzatu nau lerro hauek
idaztera.

Euskara-irakaslea naizenez gero, nire eguneroko lanaren zati garrantzitsu
bat bestek idatzitako testuak irakurri eta zuzentzea izaten da. Testu labu-
rrak izan ohi dira, baina, noizean behin, luze samarrak ere badirenak ira-
kurri behar izan ditut. Eta, gehientsuenetan, arazo bera topatu izan dut: gaiz-
ki puntuatutako testuak izaten dira, normalean, garrantzirik ematen ez zaio-
lako puntuazioari.

Hainbatek uste izaten dute idaztean mezua dela mamitsua, eta mami horri
ematen zaion moldea, ordea, bigarren mailako zerbait dela. Moldea, jaki-
na, ez du puntuazioak bakarrik osatzen, beste zenbait arlok ere bai (sinta-
xiak, gramatika-arauek, ahapaldien banaketak…), baina, oro har, irudipe-
na dut puntuazioa izaten dela denetan azkena, nolabaiteko hutsaren hurrengoa
idazterakoan.

Eta, puntuazioari gagozkiolarik, nire helburua ez da ohiko puntuatze-arauen
amaraunean murgildu eta ezer berririk ez esatea. Ez da nire asmoa betiko
azalpenetan hastea, noiz behar den koma, noiz puntua, noiz biak batera edo
bi puntuak; ez horixe. Lertxundiren goiko aipuak dioenez, makina bat ja-
kitun dabil puntuazio-marken azterketa sakonean; artikulu honen xedea, or-
dea,  zehatza bezain xumea da: eta emendiozko lokailuaren puntuazioan
ipiniko dut arreta eta, bereziki, berorrek hainbat tartekirekin topo egitean
dituen aldaeretan.

Lehenengo eta behin, beraz, esan dezadan zeri esaten diogun tarteki, eta
hobeki ulertuko dugu geroko azalpena.

Tartekia zer den ulertzeko, HABEk eman eta ni neu ikasle izan nintzene-
ko ikastaro bateko apunteak2 parafraseatzea iruditzen zait egokiena. Ho-
nelaxe zioten bertan jasotako hitzek:

Idazle onek-edo irakurleari irakurketa errazteko darabilten gai-
tasuna da tartekia. Bi komaren artean doa, “bikoitzak” dei-
tuko diegun komen artean. Azken batean, pausaldi prosodi-
koak (irakurtzean egiten ditugun pausaldi ez-ortografikoak)
adierazteko bidea da tartekia. Baina, nahiz eta idazleak ira-
kurlearen esku jartzen duen baliabidea izan, irakurleak berak
asmatu beharko du tartekia (koma arteko esaldi-zati hori) be-
reizten eta, ondorioz, egoki irakurtzen.

2 “Laugarren mailarako irakasleen gaikuntza: 2007-2008” ikastaroa.

1. Tartekia: bi

komaren artean

doan esaldi-zatia
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Horrela, tartekien bidez, idazleak eskura dituen aukeren mun-
duan, erabakien munduan, askatasun handiagoa lor dezake idaz-
tean. Izan ere, gogora dezagun gramatikaren munduan, arauen
munduan, arauak bete egin behar direla, eta, esaterako, pausaldi
prosodikoak ezin dituela ortografikoki adierazi. Hau da, bi oi-
narrizko arauak errespetatu egin behar ditu idazleak:

• Subjektuaren eta predikatuaren arteko pausaldi pro-
sodikoa ezin da koma ortografikoz adierazi.

• Aditzaren eta osagarrien arteko pausaldi prosodikoa ezin
da koma ortografikoz adierazi.

Dena dela, nik uste, tartekiez haratago, euskaraz idaztean, zain-
du beharreko beste baliabide garrantzitsu bat ere badagoela:
hitzen ordena egokia. Ordena taxuz zainduz gero, hainbat pau-
saldi prosodiko ekidin egin daitezke, eta pausaldi ortografi-
koetara gehiago egokitu testuaren irakurketa.

Neure egiten ditut aurreko hitzok, eta, tartekia zertan den argituta, gatozen
arestian mugatu dudan arlora, hau da, eta lokailuak puntuazioan dituen al-
daeren ingurura.

eta emendiozkoaren bidez, independenteak diren bi esaldi lotu izan ditu-
gu; horretarako, koma erabili edo ez idazlearen beraren erabakia izaten da.

(1) Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa, eta ondorio latzak or-

daindu  beharko dituzte bertako biztanleek (koma erabilita eta emen-
diozkoaren aurretik)

(2) Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa eta ondorio latzak or-

daindu beharko dituzte bertako biztanleek (koma erabili gabe eta emen-
diozkoaren aurretik)

Bi perpausak dira zuzenak eta, puntuazioari dagokionez, ordea, ezberdin
jokatu dugu; lehenengoan, pausa ortografikoa markatu dugu eta lokailua-
ren aurretik eta, bigarrenean, berriz, pausa prosodikoa baino ez dugu egin,
komarik jarri gabe. Ni neu, dena den, horrelako esaldi batean koma jartzearen
aldekoa izan ohi naiz, esaldi luze samarrak direlako eta, horrela, esaldi ba-
tetik bestera dagoen jauzia hobeto ikusarazten diogulako irakurleari.
Esaldi labur-laburrak balira, aldiz, ez nuke pausa ortografikorik jarriko.

(3) Ondo jokatu dute eta irabaztea merezi izan dute.

(4) Ondo jokatu dute, eta irabaztea merezi izan dute.

Hau da, (1) eta (3) esaldien aldekoa naiz, batean koma jarrita eta bestean
ez, perpaus biek egitura sintaktiko bera badute ere. Gorago esanda beza-
la, bi esaldi independentez osatutakoak dira perpausok, baina ageriko lo-
tura estua dute bi zatiek adibide bietan ere.

2. eta, bi esaldi

independenteren

arteko lokailu.



(1´) Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa.

(1´´) Ondorio latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

(3´) Ondo jokatu dute.

(3´´) Irabaztea merezi izan dute.

Adibide bietan, independenteak dira perpausa osatzen duten esaldi-zati biak,
baina bistan da elkarrekiko lotura estua dutela, eta, hain zuzen, lotura hori
gauzatzeko erabiltzen dugu eta lokailua horrelakoetan.

Lotura hori berori indartuz eta adierazkortasun nahiz dotorezia handiagoa
emanez, maiz, beste lokailu bat gehitu izan diogu, horrelako kasuetan, eta

lokailuari. Perpaus berak erabilita, honatx adibideok:

(1) Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa, eta (horrela) ondorio

latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

(3) Ondo jokatu dute eta (horregatik) irabaztea merezi izan dute.

Horrela eta horregatik lokailuek, adibideotan, tartekiaren lekua eta funtzioa
betetzen dute. Hots, koma arteko esaldi-zatiak dira eta, zation arteko lotura
sendotzeaz gain, irakurleari irakurketa erraztea ere badute helburu.

Tarteki horiek, berez, koma artean doazenez, honelako puntuazioa behar-
ko genuke bi perpaus horietan:

(1) Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa, eta, horrela, ondorio

latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

(3) Ondo jokatu dute eta, horregatik, irabaztea merezi izan dute.

Adibideokin erraz ikus dezakegu eta emendiozkoak koma onartzen duela
atzean zein aurrean, bi posizioetan zein bakar batean ere ez. Askok, ordea,
uste okerra izaten dute horretaz, eta pentsatu izan dute etak ezin duela pau-
sa ortografikorik eroan, esaterako, aurrean nahiz atzean, bietan batera. Dena
dela, horrelakoetan, ohikoena izaten da etaren aurreko koma hori ezaba-
tzea:

(1) Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa eta, horrela, ondorio

latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

(3) Ondo jokatu dute eta, horregatik, irabaztea merezi izan dute.

Askok eta askok, dena den, uste dute, tartekia (horrela / horregatik) gehi-
tzean, beronen atzean soilik jarri behar dela koma, eta lokailuaren aurre-
ko komarekin batera. Honela:

(1) * Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa, eta horrela, ondo-

rio latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

(3) *Ondo jokatu dute, eta horregatik, irabaztea merezi izan dute.
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Horrela, baina, zapuztu egiten dugu bi esaldien artean dagoen lotura, eta

lokailuaren lotze-lana guztiz indargabetuz. Hau da, lokailua (eta) eta tar-
tekia (horrela / horregatik) koma artean jarrita, berorien aurretik zein atze-
tik doazen esaldiak euren artean lotu gabe uzten ditugu, eta ez aurrekorik
ez ostekorik ez duen esaldi-zati berria sortzen dugu (eta horrela / eta ho-
rregatik), zentzu handirik ez duena; ortografikoki faltsutu egiten dugu, az-
ken batean, prosodikoki egiten dugun pausa.

Hortaz, aukera zuzenez eta okerrez hitz egin beharko bagenu, ausartuko nin-
tzateke esatera honako bereizketa hau egin beharra dagoela:

Zuzenak:

• Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa, eta, horrela, ondorio

latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

• Ondo jokatu dute, eta, horregatik, irabaztea merezi izan dute.

• Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa eta, horrela, ondorio

latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

• Ondo jokatu dute eta, horregatik, irabaztea merezi izan dute.

Okerrak:

• * Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa, eta horrela, ondo-

rio latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

• * Ondo jokatu dute, eta horregatik, irabaztea merezi izan dute.

Bada, dena dela, tartekia pausa ortografikorik gabe ematen duenik ere; au-
kera hori ere baztergarritzat jo beharra dago, ezbairik gabe.

• * Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa, eta horrela ondorio

latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

• * Ondo jokatu dute, eta horregatik irabaztea merezi izan dute.

Nolanahi ere, horrelako puntuazioetan, uste izatekoa da eta lokailuak bul-
tzatzen duela idazlea tartekia txarto puntuatzera edo ez puntuatzera. Bai-
na, ez pentsa, eta emendiozkoa kenduta ere, nekez asmatzen baitute zen-
baitek egoki puntuatzen. Izan ere, honelakoak maiz topatzen ditugu testuak
zuzentzen aritzen garenok:

• * Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa, horrela, ondorio la-

tzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

• * Ondo jokatu dute, horregatik, irabaztea merezi izan dute.

4. eta

lokailuaren

ordez, puntuazio

egokia



Hots, balizko idazle txar horiek uste dute tartekia bera bi komaren artean
joate hutsak lotzen dituela bi esaldiak, bestelako lokailuren beharrik gabe.
Ez da horrela, ordea, tartekiak berak ere puntuazio egokia behar baitu bere
funtzioa betetzeko: pausaldi prosodikoak (irakurtzean egiten ditugun pau-
saldi ez-ortografikoak) adieraztea.

Beraz, bi aukera ematen dizkigu tartekiak esaldi bi lotzean, emendiozko lo-
kailuarekin (A) edo gabe (B):

A. Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa eta, horrela, ondorio
latzak ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

B. Krisi ekonomiko gogorra pairatzen ari da Europa osoa; horrela, ondorio latzak
ordaindu beharko dituzte bertako biztanleek.

A. Ondo jokatu dute eta, horregatik, irabaztea merezi izan dute.

B. Ondo jokatu dute; horregatik, irabaztea merezi izan dute.

Bil ditzagun beste adibide batzuk:

A. Gure duintasuna kolokan jarri du eta, beraz, auzitara eramatea erabaki dugu.

B. Gure duintasuna kolokan jarri du; beraz, auzitara eramatea erabaki dugu.

A. Euskal Herria hautatu du bizitoki eta, gainera, euskaraz nahi du bizi.

B. Euskal Herria hautatu du bizitoki; gainera, euskaraz nahi du bizi.

A. Argi utzi genion puntualitatea beharko zuela lantokian sartzean eta, era bere-

an, jardunaldiko azken minutura arte lanean aritu.

B. Argi utzi genion puntualitatea beharko zuela lantokian sartzean; era berean,
jardunaldiko azken minutura arte lanean aritu beharko zuen.

A. Berri-berria zirudien arren, bigarren eskukoa zela esan genien eta, orduan, ez
zitzaiela interesatzen esan ziguten.

B. Berri-berria zirudien arren, bigarren eskukoa zela esan genien; orduan, ez zi-
tzaiela interesatzen esan ziguten.

A. Enkargu hau asteon bukatu beharra duzue eta, horretarako, ordu gehiago eman
beharko duzue lanean.

B. Enkargu hau asteon bukatu beharra duzue; horretarako, ordu gehiago eman
beharko duzue lanean.

A. Herriari kontsulta egitea dute onena eta, egia esanda, horixe izango dute ba-
besik onena legearen aurrean.

B. Herriari kontsulta egitea dute onena; egia esanda, horixe izango dute babesik
onena legearen aurrean.

A. Famili liburuaren fotokopia konpultsatua ekarri beharko duzue eta, horrekin

batera, familiakide guztien argazki bana.

B. Famili liburuaren fotokopia konpultsatua ekarri beharko duzue; horrekin ba-

tera, familiakide guztien argazki bana.

A. Horrelako arroparen bat eros niezaiola nahi zuen eta, zehazki, Levi´s markakoa.
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B. Horrelako arroparen bat eros niezaiola nahi zuen; zehazki, Levi´s markakoa.

A. Euritakoa hartu beharko dugu edo, bestela, busti egingo gara.

B. Euritakoa hartu beharko dugu; bestela, busti egingo gara.

A. Ez dugu askorik ikasi, baina, hala ere, gainditzea espero dugu.

B. Ez dugu askorik ikasi; hala ere, gainditzea espero dugu.

A. Guk lan guztia egitea nahi zuten eta, hain zuzen ere, horixe eskatu ziguten.

B. Guk lan guztia egitea nahi zuten; hain zuzen ere, horixe eskatu ziguten.

A. Partida kaskarra egin genuen eta, ondorioz, jipoi ederra eman ziguten aurkariek.

B. Partida kaskarra egin genuen; ondorioz, jipoi ederra eman ziguten aurkariek.

Eta kontuan har dezagun tartekia, goiko definizioari erreparatuta, lokailu
hutsa izan daitekeela edota bestelako esaldi-zatia, hainbat kategoria sin-
taktikotakoa berau. Horrenbestez, eta emendiozkoak puntuazio bera beharko
du honelakoetan ere:

1. Berandu iritsi ginen eta, sarrerarik egon ez arren, sartzen utzi ziguten atekoek.

2. Itzelezko iskanbila sortu zuen eta, diotenez, sekula ez da damutu han esanda-
koez.

3. Ez du inolako arriskurik hartu nahi eta, badaezpada ere, ez da ekitaldira ber-
taratuko.

4. Ez zuen ikasten jarraitzeko asmorik eta, ingurukoen aholkuei jaramonik egin

gabe, bertan behera utzi zituen ikasketak.

5. Gogo handirik gabe joan zen festara eta, bertan zegoen giro eskasa ikusita,

berehala etxeratzea erabaki zuen.

6. Ofizioren bat ikasi beharra zuen eta, hainbatek gomendatu zioten bezala, Lan-
bide Heziketan apuntatu zen.

7. Urteroko azokara abiatu zen Durango aldera eta, ohiko erosketak egiteaz gain,

aspaldiko lagun askotxo ikusi ahal izan zuen bertan.

8. Nik paperezko liburuak ditut gogokoen eta, liburuok erosi ez ezik, oparitu ere
egiten ditut behin irakurritakoan.

9. ...

Bi kontutxo azpimarratu nahi izan ditut artikulu honetan.

Bata: oro har, ez zaiola behar adinako garrantzirik ematen puntuazioari. Neu-
rri handi batez, gainera, susmoa dut irakasleon errua dela, ez baitugu, ikas-
prozesuaren hasiera-hasieratik eta une oro, puntuazioaren eragina azpi-
marratzen; gerora, testuen zuzentasun, egokitasun eta ulermenean izango
duen eragina azpimarratuz.

5. Bukatze

aldera



Bestea: puntuazioak berezitasuna duela tartekiekin topo egitean. Izan ere,
berorien erabilera estrategikoak, testu zuzenago, egokiago eta ulergarria-
goak lortzen laguntzeaz gain, idazlearen dotorezia eta aberastasuna ere uz-
ten ditu agerian, euskararen beraren mesedetan, zalantzarik gabe.
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