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Lehendik ere plazaratuak ditugu, aldizkari honetan, testu-motei buruzko
zenbait lan: 'Testu-motak" (Adam, 1996), "Tipoloqie egin nahian" (Beaute,
1996), 'Testu-motak: sekuentzia eta hizkuntz ekintza" (Esnal, 2003),
"Preskripzioa: oinarrizko hizkuntz ekintza" (Esnal, 2004) eta 'Testu
-motak" (Elosegi; Esnal, 2004: 55-66).

Orain, berriro ere dakargu gaia orrialde hauetara, euskarari eta euskara
ren irakaskuntzari aplikatu izanak emandako bermean oinarrituta. Baina
egilea ez da mugatzen orain artekoa biltzera eta eguneratzera. Sintesi
berria ere aurkezten du, testu-motei izen berria -eraberritua- ipintze
raino: sekuentzia. Geroak -jardun didaktikoak- probatu eta frogatuko du
-frogatzen ari da- zer neurritan den baliagarria eta eragilea.

Gurean, testu-generoak eta testu-motak ez dira ja horren kontzeptu
berriak. Urte batzuk badaramatzagu horiek erabiltzen euskararen irakas
kuntzan. Helduen Euskalduntzerako Oinarrizko Kurrikuluasi ere beren
tokia dute, eta beroriek didaktikoki erabiltzera eta erabilera didaktiko
horretan sakontzera eragiten digu dokumentuak, gure irakaskuntza era
berritu eta hobetzearren (HABE, 1999; EHAA, 2000).

Hamazazpi euskaltegitan jardun genuen Lourdes Elosegik eta biok hiru
urtean kurrikulu-proiektuak bideratzen; eta onuraz baliatu genituen testu
-generoak eta testu-motak, beti ere ekintza komunikatiboaren kontzeptua
ardatz hartuta eta jardun didaktikoa xede genuela.
Hizpide aldizkarian, 57. zenbakian, saiatu ginen azaltzen nola jardun
genuen hiru urte horietan (Elosegi; Esnal, 2004) eta zertan oinarritu ginen.
Oinarrien artean, Bronckarten lanekiko zorra aitortu genuen batik bat,
lan bat nabarmenduz (Bronckart, 1996). Era berean, Bronckarten ekarria
geureganatzen ere saiatu ginen, egokitzapen txiki batzuk eginez.

Geroztik, 2005etik aurrera, euskalduntzearen laugarren maila diseinatzen,
lantzen, bideratzen eta hezurmamitzen dihardugu, beste hainbat lankide
eta irakaslerekin batera. Egiteko honetan, berriro ere oinarrizkoa gertatzen
ari zaigu, besteren artean, aipatutako Bronckarten lana; eta gehiago landu
dugu horren egokitzapena.
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Hain zuzen, Bronckarti zor diogu testu-generoena argitu izana (Bronck:art,
1996: 74-79, 110).

Azken batean, molde dira testu-generoak: gizarte batek erabileraren
erabileraz eratu dituen moldeak. Zinemaren munduan, western gene
roa da ezagunenetakoa. Denok dakigu zer den, eta zer espero dezake
gun molde horretako filma ikustera goazela. Gidoigileek ere argi izaten
dute hori. (Gero beste kontu bat dago, jakina: zer neurritan makurtu
eta moldatu molde horietara. Batzuetan komeni izaten baita moldeak
apurtzea.)

Testu-generoetara itzulita, denok dakigu, esaterako, zer den gutuna eta
zer ezaugarri orokor dituen; baita zer diren egunkarietan "zuzendariari
gutunak" izeneko sailean aurkituko ditugunak ere. Edo zer diren kronika,
ipuina, iragarkia, eskela, bandoa, dekretua, albistea, mitina, sermoia ...

Testu-motaz hitz egitean, ordea, gauzak korapilatu egiten zaizkigu.
Izan ere, hasteko, testu-generoak: "berezkoak:" dira, eta senez atzeman
ditzakegu, apenas azterketarik egin gabe. Testu-motak, baina, azterke
taz eta nekezago atzeman ohi ditugu. Bronck:artek, bestalde, testu-motaz
gainera, diskurtso-tipoz ere badihardu; eta horrek, lehen une batean
behintzat, gauzak zaildu egiten dizkigu.

Lan honetan, hain zuzen, Bronck:arten testu-motak eta diskurtso-tipoak:
oinarri hartuta, sekuentziak izango ditugu gai, beti ere ekintza komunika
tiboaren baitan eta didaktika xede. Lau puntu jorratuz ariko gara. Ezeren
aurretik:, sekuentziaz zer ulertzen dugun azalduko dut; eta, ondoren, hiru
sekuentzia nagusiak aurkeztu: lehenik, kontaketa eta azalpena; eta gero,
preskripzioa. Baina, oso labur bada ere, laugarren sekuentzia bat ere
aipatuko dut: gauzatzailea; besteak beste, inork ez dezagun azkarregi itxi
sekuentzien zerrenda.

Horretarako, lehendik: ere plazaratutako artikulu batzuk baliatuko ditugu
-batik bat (Esnal, 2004; 2007), (Elosegi; Esnal, 2004: 43-55; 55-66)-,
baina molde berrian isuriz eta eraberrituz.

Hizkuntzalariren batek-edo, agian, soilegia juzga lezake lan hau. Gure
asmoa -berriro diot- didaktikoa da. Gaia gehiago sakondu nahi due
nak ezinbestekoa du Bronckarten aipatutako lana (Bronckart, 1996) eta
lagungarri izan lezake HIZPIDE 57.ean plazaratu genuena ere (Elosegi;
Esnal, 2004).

Sekuentzia Ezaguna dugunez, hiru maila bereizten ditu Bronckartek testu-arkitektu
ran, eta zortzi mekanismo atzematen (Elosegi; Esnal, 2004: 36):

1 Testuaren azpiegitura orokorra

1.1 plan orokorra

1.2 diskurtso-tipoak:

1.3 testu-motak (sekuentziak)
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2 Testualizatze-mekanismoak

2.1 konexioa: testu-antolatzaileak

2.2 izen-kohesioa

2.3 aditz-kohesioa

3 Ardura enuntziatiboaren mekanismoak

3.1 ahots enuntziatzaileak

3.2 modalizazioa
Beraz, azpiegituraren mailan kokatzen ditu diskurtso-tipoak eta testu
-motak.
Bronckartek sei testu-mota bereizten ditu, Adam oinarritzat harturik;
HEOKak bereizten dituen seiak dira: narrazioa, deskribapena, argudioa,
esplikazioa (azalpena dio HEOKak), preskripzioa (agindua, instrukzioa,
prozedura) eta elkarrizketa. Bestalde, berak nahiago du sekuentzia termi
noa erabiltzea horiek izendatzeko; honek hobeto adierazten baitu testu
osoago baten zati izan ohi direla testu-motak.

Bronckarten ekarpenik berriena, ordea, diskurtso-tipoena da (Bronckart,
1996: 137-218). Lau bereizten ditu: discours interactif, discours theo
rique, recit interactif eta narration. Guk, geurera ekarriz eta lehen
egokitzapena eginez, azalpen interaktiboa, azalpen ez-interaktiboa, kon
taketa interaktiboa eta kontaketa ez-interaktiboa terminoak darabiltzagu
euskaraz (Elosegi; Esnal, 2004: 43-54).

Irakasleon erronka da kontzeptu eta eduki horiek didaktikara ekartzea;
eta euskara-irakasleona, jakina, euskararen didaktikan ere gauzatzea.

Aipagarriak dira erronka bikoitz horri erantzunez egindako zenbait
lan. Hasteko, Itziar Plazaolak duela hogei urte hasia (Plazaola: 1988,
1990) eta Rosa Mari Arano, Itziar Idiazabal, Anton Kaifer, Luis Mari
Larringan eta Begofia Ociok onduak (Arano et alii, 1990). Geroago eto
rri ziren Larringanen (Larringan, 1996, 1998) eta Matilde Sainzen lanak
(Sainz, 2001) eta Maria Pilar Alonso Fourcaderen doktore-tesia (Alonso
Fourcade, 2002). Iaz argitaratu zen, bestalde, Testuak, diskurtsoak eta
generoak, Itziar Plazaolak eta Maria Pilar Alonso Fourcadek paratu
dutena, bilduz bien ekarriak eta Jean-Paul Bronckart, Itziar Idiazabal,
Luis Mari Larringan, Matilde Sainz, Ines Ma Garcia Azkoaga, Mariam
Bilbatua, Begofia Ocio eta Roberto Mielgarena (Plazaola; Alonso
Fourcade, 2007).
Azken obra horretan, Itziar Plazaolak berriro ere hiru diskurtso-tipo
bereizten ditu (Plazaola, 2007: 77-99), duela ja hogei urte aurkeztu
tako lanaren ildotik (Plazaola, 1988). Guk, hala ere, badugu motiborik
Bronckartek berezitako lauei eusteko. Dena den, hondoan dagoen egite
koa da funtsezkoa: euskaraz tipo horiek nola gauzatzen diren aztertzea,
benetako testuak lagun. Eta, are gehiago: zer neurritan den hori guztia
esanguratsua, egokia eta eragilea didaktikan.
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Azalpena eta
kontaketa

Azalpena eta
kontaketa, aurrez

aurre
.1: Samariar Ona
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Hain zuzen, praktika didaktikoan oinarrituta, ukitu batzuk egin dizkiogu
Bronckartek diseinatutako testu-arkitekturari, honako mekanismo hauek
bereiziz testuaren azpiegituran:

1 Testuaren azpiegitura orokorra

1.1 plan orokorra

1.2 sekuentziak

1.3 interaktibotasuna

Beraz, soildu egin ditugu gauzak, bigarren eta hirugarren mekanismo
horiei dagokienez.

e Batetik, hirugarren mekanismo bihurtu dugu interaktibotasuna,
Bronckartek diskurtso-tipoen baitan kokatzen duena.

e Bestetik, hiru sekuentzia nagusi bereizten ditugu, Bronckarten dis
kurtso-tipoak eta testu-motak horietara ekarriz: kontaketa, azalpena eta
preskripzioa.

Horrela soilduz, argiago geratzen zaio ikasleari -hizkuntz erabiltzaileari
zer aukera dituen eskueran: batetik, hiru sekuentzien artekoa eta, bestetik,
testu interaktiboaren ala ez-interaktiboaren artekoa.

Bestalde, ondo datorkigu sekuentzia termino soila erabiltzea, bai neurri
batean testu-mota eta diskurtso-tipo terminoak ordezkatzeko, bai testuen
zati-izaera azpimarratzeko.

Horiek horrela, interaktibotasunarena beste baterako utziz, ikus deza
gun sekuentzia bakoitza: hiru nagusiak, lehenik -kontaketa eta azalpena,
batera; ondoren, preskripzioa-, eta laugarren bat-gauzatzailea-, zerrenda
zabalik gera dadin.

Azalpena eta kontaketa zer diren, biak aurrez aurre ipinita ohartuko gara
ongien, horretarako adibide argiak baliatuz. Ondoren atzemango ditugu,
soil-soil bada ere, bi sekuentzien ezaugarri nagusiak. Gero, bien arteko
muga lausotzen ikusiko dugu beste adibide batean.

Bi adibide baliatuko ditugu azalpena eta kontaketa zer diren atzematen
hasteko.

Samariar Onaren parabolarena da lehenengo adibidea. Ezaguna da tes
tuingurua: lege-maisuaren eta Jesusen arteko hizketa. Hona hemen, osorik
(Elizen Arteko Biblia Elkartea, 1994: Itun Berria, 115):

1 Orduan, lege-maisu batekjaiki eta azpikeriaz galdetu zion:

2 -Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko?

3 Jesusek esan zion:

4 -Zer dago idatzia Moisesen legean? Zer irakurtzen duzu?
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5 Hark erantzun:
6 -Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo onez, indar
guztiz eta adimen guztiz. Eta lagun hurkoa zeure burua bezala.

7 Jesusek erantzun zion:
8 -Ederki erantzun duzu. Bete hori eta bizia izango duzu.
9 Baina lege-maisuak, bere galdera bidezkoa zela adierazi nahirik, gal
detu zion Jesusi:
10 -Eta nor da lagun hurkoa?

11 Jesusek erantzun zion:
12 -Behin batean, gizon bat zihoan Jerusalemdik behera Jerikorantz eta
lapurren eskuetan erori zen; zeuzkanak kendu eta, egurtu ondoren, alde
egin zuten, erdi hilik utziz. Apaiz bat gertatu zen, hain zuzen, bide hartan
behera, eta, gizona ikustean, bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Gauza
bera egin zuen handik igaro zen tenpluko lebitar batek ere: ikustean, bide
tik okertu eta aurrera jo zuen. Baina bidaian zen samariar bat bertara iritsi
eta, hura ikustean, errukitu egin zitzaion. Hurbildu eta zauriak lotu ziz
kion, olioz eta ardoz igurtzi ondoren; gero, bere asto gainean ezarri, osta
tura eraman eta bere ardurapean hartu zuen. Biharamunean, zilarrezko
bi txanpon atera eta ostalariari eman zizkion, esanez: "Zain ezazu eta,
gehiago gastatzen baduzu, hurrena natorrenean ordainduko dizut". Zure
ustez, hirurotan zeinek jokatu zuen lagun hurko bezala lapurren esku ero
ritako gizonarekin?
13 Lege-maisuak erantzun zion:

14 -Hartaz errukitu zenak.

15 Jesusek esan zion, orduan:
16 -Zoaz eta egin zuk ere beste horrenbeste.

Lege-maisuak, 10. lerrokadan, nor den lagun hurkoa galdetzen dio
Jesusi. Eta, honen erantzun gisa, honako honen antzekoa espero zite
keen, esaterako:
- Lagun hurkoa da, hitzak berak esaten duen bezala, hurrean duguna.
Orain, adibidez, zu niretzat hurkoa zara eta ni ere bai zuretzat. Batzuetan,
hurkoa ezaguna dugu; eta beste batzuetan, ez. Are gehiago: etsaia ere
izan dezakegu lagun hurkoa. Kontua da...

Jesusek, ordea, bestela erantzuten dio: parabola kontatuz.
Hain zuzen, horra hor, bi erantzun horietan -balizkoan eta bene
takoan-, azalpenaren mundua (lehenengoa) eta kontaketaren mundua
(parabolarena).
Funtsezkoa da bereizketa, eta funtsezkoa dugu bien arteko aldeaz jabetzea.
Azken batean, bi mundu diskurtsibo erabat ezberdinetara garamatzate,
eta bi diskurtso erabat ezberdin gauzatzen dituzte.
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.2: Consumer

Bigarren adibidea, berriz, kontsumitzaileentzako aldizkari batetik dago har
tua. Bi zati ditu testuak: 1) irakurle baten galdera (lehen lerrokada) eta 2) adi
tuaren erantzuna (ondorengobi lerrokadak). Hona hemen (Consurner,2002):

Ospitale batek salatu egin behar du zakur baten hozkada,
nahiz eta honek bere ja beari egindakoa izan

1 Ospitaleko larrialdi-zerbitzura joan nintzen, etxeko neure txakurrak
hozka eginda. Izan ere, haginka egin zidan, gizon batek lotu gabe
zeraman beste zakur batengandik apartatzera joan nintzenean. Handik
hilabetera, epaitegiko jakinarazpen bat jaso nuen. Dei bat zen: dekla
ratzera joateko; bestela, isuna jarriko zidatela, ez banuen horretarako
arrazoirik alegatzen. Zilegi da beste pertsona edo entitate batek nire
baimenik gabe salaketa jartzea?

2 Zilegi ez ezik, betebeharra da edozein hiritarrentzat delitua salatzea eta
justiziari laguntzea. Hala ikusi ohi du gure zuzenbideak. Kaltetuaren
edo horren ordezkaria ez den norbaiten salaketak prozesu penala abiaraz
dezake. Baina delitu publikoak bakarrik zigor daitezke kaltetuak berak
salatu gabe. Delitu pribatu eta erdi-publikoengatik zigortzeko, berriz, kal
tetu partikularrak jarri behar du salaketa. Delitu pribatuak dira kalum
niak eta irainak. Eta delitu erdi-publikoak dira sexu-eraso, -jazarpen eta
-abusuak, sekretuak azaldu edo jakinaraztea, funtzionarioen, agintarien
edo agintaritzako agenteen aurkako kalumniak eta irainak, familia aban
donatzea, zuhurgabekeriaz eragindako kalteak, eta jabetza intelektual eta
industrialarenaurkakodelituak,etakontsumitzaileen aurkakoak.Azkenik,
delitu publikoak daude (edozeinek sala ditzakeenak). Kode Penalak tipi
fikatutako gainerakoak dira; besteak beste, zakurrak hozka egitea.

3 Aurrekoa kontuan izanda, ospitaleak bere egitekoa bete du lesioen berri
epaitegiari ematean; izan ere, delitu baten ondorio izan daitezke lesioak
eta delitu horren biktima ospitalean tratatutako pertsona. Horregatik,
epaitegiak deia bidaltzen dio biktimari, honek ekintza legalak hasi
nahiko balitu. Kasu honetan, ordea, nahikoa du ez salatzearekin. Ez
baitu, noski, bere buruaren aurka egingo.

Horra hor, berriro ere, bi mundu erabat ezberdin: kontaketarena eta azal
penarena. Galdera, zatirik handienean (azken esaldia ez beste guztia),
kontaketa da. Irakurle batek argibidea eskatzen dio aldizkariko adituari;
hain zuzen, azken esaldian egindako galderan. Horretarako, zer gertatu
zitzaion kontatzen dio aurretik. Erantzunean ere, bi zati bereiz ditzakegu:
erantzuna bera (funtsean, lehen esaldia) eta gainerako guztia, adituak,
kontatuz ez baina, azalduz ontzen duena.

Ezaugarri orokorrak Bien arteko aldea honetan dago. Kontaketan, koordenada leku-denboraz
koak dira ardatz; horien inguruan egituratzen dira gertaerak, benetakoak
izan edo fikziozkoak, lehen gertatuak izan edo oraindik gertakizun egon.
Azalpenean, ordea, ez dago koordenada leku-denborazko berezirik;
hizkuntz ekintza hezurmamitzen ari den leku-denborak dira koordenada
orokor. Beste era batera esanda, Bronckarten hitzak erabiliz: disjuntuak
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(disjointes) dira ohiko koordenadak eta kontaketaren diskurtso-mun
dukoak; eta konjuntuak (conjointes), berriz, ohiko koordenadak eta azal
penaren diskurtso-mundukoak (Bronckart, 1996: 158-167).

Mugak lausotzen Kontraste hori argia da aurreko adibideetan; kontaketa iraganean baitago
eta azalpena orainaldian. Baina zer gertatzen da, baldin eta kontaketa orain
aldian egiten bada eta azalpena iraganean? Orduan, mugak lausotzen iku-
siko ditugu.
Esaterako, hona hemen Nikolas Zendoiaren idazlan bat, kontatuz (ala
azalduz?) nola biltzen zituzten mutikotan gaztainak. Plazaratu bezala
dakargu hona; euskara batuan ipintzea besterik ez dugu egin.

Guztira, hemeretzi lerrokada ditu idazlanak: lehen hirurak, aurkezpena
eginez; bi azkenekoak, agur moduan; eta tartean, 4. lerrokadatik 17.era
bitartean, gaztainak nola biltzen zituzten esanez (Zendoia, 2008: 19-21).

.1: Gaztainak biltzen
1 Kaixo, lagunok. Norbaitek esango du: "Nikolas orain ere kontu zaharre

kin zetorrek". Bai. Baina ez dakienarentzako, kontu zaharra berria da.
Hor zegok, ba, koxka.

2 Garai batean, gaztaina biltzeko ibilerak nola bizitzen genituen pixka
bat azaltzera natorkizue. Askotan hitz egin da "gaztaina erre jana
dugu" eta "danbolinean erreak, tarran-tarran" eta "gero a zer haize
-tiroak" eta betiko kontu horiek. Nik uste dut horrek guztiak hitzaurre
bat merezi duela.

3 Gure mutikotako garaian, honela ohi zen gaztaina biltzea.

4 Gaztainadiak zeuden orduan nonahi. Baina gaztainadi zaharrak.
Hondozko handiak, gehienak. Nola bildu hain handiak izanik? Nola
eraitsi lakatzak? Begira: horretarako, zardaiak behar izaten ziren.

5 Zardaia egur mehe luzea zen. Bat, luzea: zortzi bat metrokoa. Bestea,
motzagoa. Bat, goialdekoak eraisteko. Eta bestea, behealdekoak. Baina
zardaia delako hori ez zen edozein moduzkoa, e? Urte bat lehenago
tik bilatzen zen mendian. Kostata, gainera. Ea non hainbeste luzekoa!
Gainera, azala kendu, txuri-txuri egin eta mandioko sabaiari lotu; zuzen
egon zedin, eta arintzeko, gogortzeko.

6 Hurrengo urteko gaztaina-garaia iristen zenean, aitaren osabak, Martxiel
zaharrak, han jaitsiko zuen mandiotik zardai txuri luzea etxe atarira.
Tente jarri eta harri-losa bati kanka-kanka joaraziko zion, eta gure aitari
eman:

7 -Ederki ihartu duk. A zer hotsa jotzen duen!

8 Giro ederra zaindu, eta goizean aita joango zen aurrena gaztainak
botatzera, bere bi zardaiak hartuta. Bere arropaz gainera, jertse lodi
bat buruan biltzeko, lakatzek zulatu ez zezaten. Ondoren, hiru edo lau
mutiko aitonarekin. Atzena, osaba zaharra, idi parearekin, gurdi kurtola
handiari erantsita. Kurto!a deitzen genion gurdi itxiari. Beste batzuek
esaten zioten gurkaja; kaxadun gurdia zen, alegia.

Kontaketa, azalpena eta preskripzioa: sekuentzia nagusiak 41



9 Baina, hori bai: bakoitza bere saskia eta matxardearekin joaten ginen
gaztainak biltzera. Saskia bete ahala, gurdira hustu. Aitak eraitsi ahala,
guk jaso.

10 Norbaitek ez badaki matxardea zer den ... Gaztainak lurretik saskira
jasotzeko egurrezko tresna bat. Sahatsa- edo gaztaina-zepatik makila
lodi antzekoa moztu eta hari azal-lakaina kendu, metro erdi-edo luzekoa,
okertu bi puntak elkar jo arte -hautsi gabe, jakina- puntan lotu, okertu
tako bueltan arto-lokotx lodi samarra sartu bere hartan, forma har zezan.
Hori udan egin behar zen, egur berdearekin. Gero, ihartutakoan, mutu
rra askatu, eta egina. Garai bateko ilea mozteko eskuko makina bezala
erabiltzen zen eskuan: ireki eta itxi, lakatza hartu eta lakatza utzi.

11 Giro lehorrean jaso behar izaten zen gaztaina. Bestela, gero pilan zego
ela, lizundu egiten zen, ondu beharrean. Hargatik aukeratu ohi zen
hego-haize giroa.

12 Gaztaina-arbola handi haiek zein dotoreak jartzen ziren heltzen ziren
garaian! Jarri bestaldeko maldatik begira eta, lakatzak hori-hori; orriak
ere antzeko, bete-beteak; pago-uso urdinak alboetako hariztietan papa
roak ezkurrez bapo beteta gaztainadian jolasean ... Gaur baino eskopeta
gutxiago zen orduan. Begira jarrita begiak gozatzen ziren.

13 Horrela, goizean hasi eta eguerdirako gurdikada bat bete oi zen. Hura era
mango zuen Martxiel zaharrak kontu handiz, bidean lakatzik galdu gabe.
Egun hartan, berak egingo zituen ukuiluko lanak. Eta arratsaldean, biga
rren gurdikadaren bila. Guk, ordurako, bilduta edukitzen genuen pila.

14 Bazkaria, astoan eramaten zigun emakumeren batek. Alajainkoa, han
ez zen izaten baba txarrik! "Hau ez dut nahi" eta "hori ez zait gustatzen"
eta horrelakorik ere ez. Dena ona eta dena gozoa. Bai horixe! Txakur
txikia ere, belarriak tente-tente zituela zain, ogi-koxkor bat edo urdai
-zati bat nork luzatuko ote zion.

15 Arratsaldeko gurdikada azkarrago osatzen genuen, etxera garaiz
etortzearren. Etxera bidean, denok kantari. Orduan ere, Martxiel zaha
rra atzean uzten genuen, bere idi eta gurdi.

16 A! Eta lehen esatea ahaztu egin zait. Gaztainek beren izenak zeuzkaten.
Onena eta aurrena heltzen zena, ihartza. Arbola bera ere sendoa ohi zen.
Bestea, kelemetza. Hura ere gaztaina ona zen, pixka bat gorrixeagoa.
Eta bestea, gaztaina makatza, txertatu gabea. Haiek gutxi genituen eta
beranduago heltzen ziran. Baina gutxi ematen zuten, eta txerriarentzat
edo ganaduren bat gizentzeko-edo bildu ohi ziren.

17 Mandioan ere, pila bat ihartzarekin egiten zen. Eta beste pila, kele
metzarekin. Nahastu gabe, alegia.

18 Handik aurrera, "kaixo, motel". Goizean aletu eta gauean jan.

19 Garai batean nahiko
gaztaindi bikaina.
Haiek eman ziguten
hamaika gaztaina.
Biltzen ere egiten
zen, bai, ahalegina.
Gaur egun dendatikan
erosten da, baina.
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Idatzia arretaz irakurriz gero, ohartzen gara idazleak ez duela gertaerarik
kontatzen. Gauzak zehatzago esanda, kontaketaren bigarren planoa bes
terik ez du eraikitzen. Horregatik du azalpen-kutsua.

Preskripzioa Preskripziozko sekuentziek beste "mundu" batera garamatzate. Hala ikus
dezakegu bai Samariar Onaren parabolaren testuinguruan, bai kontsu
mitzaileentzako aldizkariko galde-erantzunetan; honako preskripziozko
esaldiak baitituzte tartekatuak:

.1: Samariar
Onarenean:

.2: Kontsumitzaileen
tzako aldizkarian:

2 -Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko?

6 -Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo onez, indar
guztiz eta adimen guztiz. Eta lagun hurkoa zeure burua bezala.

8 -Bete hori eta bizia izango duzu.

16 -Zoaz eta egin zuk ere beste horrenbeste .

1 Zilegi da beste pertsona edo entitate batek nire baimenik gabe
salaketa jartzea?

2 Zilegi ez ezik, betebeharra da edozein hiritarrentzat delitua salatzea
eta justiziari laguntzea. [... ] Delitu pribatu eta erdi-publikoengatik
zigortzeko, berriz, kaltetu partikularrak jarri behar du salaketa.

Are gehiago: orain ohartzen garenez, preskripziozko esaldi horiek osatzen
dute bi testuen muina.

Hiru multzo bereiz ditzakegu preskripziozko sekuentzien baitan: agin
duzkoak, instrukziozkoak eta prozedurazkoak (Esnal, 2003: 63-64; 2004:
80-85; Elosegi; Esnal: 2004: 61-65). Hirurak aztertuko ditugu ondoren,
hiru testu baliatuz: 1) agindu-testu bat ("Zer egin seme-alabak nabigatzen
ari direnean?"; HABE, 2001), 2) instrukzio-testu bat ("Kontzentrazio
-arazorik?"; HABE, 2000) eta 3) prozedurazkoa ("Sagardoa egiteko pro
zesua"; IKA, 1998).

Adizkiak soilik kontuan hartuz (esaldi nagusietako adizkiak, eta baldintza
-adizkiak) eta horiek gauzatzen dituzten funtzioei erreparatuz (modaliza
zioa ere barne dela), honela bereiz ditzakegu:

• Letra lodiaz eta azpimarraz: aginte-adizkiak, partizipio ez-jokatuak,
baldintza-adizkiak eta behar izan adizkiak.

• Letra lodiaz: balorazio-adjektiboak + izan formak eta modalizazioak.

• Azpimarra soilaz: azalpen-adizkiak (ez-burutuak eta puntualak) eta
geroaldi-adizkiak.
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Horrela, ikusiko dugu 1) zein adizkik adierazten dituzten funtsean sail
bakoitzaren ezaugarriak, 2) nola oso gertuko diren aginduzko eta instruk
ziozko testuak eta 3) nola azalpenaren mundukoak diren prozedurazkoak.

Aginduzko testu bat aztertuko dugu lehenik. Baina, aurretik, merezi
du ohartaraztea formaz dela aginduzkoa eta instrukziozkoa esanahiaz.
Egunkari bateko testua izateak esplikatzen du hori: kazetaria ohiko irakur
leari mintzo zaio, azalpen eta itzulingururik gabe, gauzak ahalik zuzenen
adieraziz (HABE, 2001). Bide batez, ondo datorkigu nahi duguna azpi
marratzeko: zein gertuko diren aginduzko eta instrukziozko testuak.

.1:
Zer egin seme-alabak nabigatzen aro direnean?

1 Saia zaitez Internet senide arteko aktibitate bihurtzen. Seme-alabekin
nabigatu sarean, eta ez ezazu ordenagailua beren logelanutzi. Berekin
zauden bitartean, sarearen erabilera arduratsu eta seguruari buruz hitz
egin dezakezu. Ikas ezazu teknologiari buruz, galdera asko egin eta
ez zaitez lotsa seme-alabek zuk baino gehiago badakite.

2 Umeei irakatsi behar zaie inoiz ez dizkiotela norberaren datuak eman
behar on !ine ezagutzen dituzten pertsonei, bereziki sareko eztabaida
-leku eta topa-lekuetan ezagutzen dituztenei.

3 Seme-alabei azaldu behar zaie inoiz ez dutela on /ine ezagutu duten
pertsona batekin hitzordurik antolatu behar. Esan iezaiezu, halaber, nor
bait horrelakorikegiten saiatzen bada, zuri jakinaraztekoberehala.

4 Ipin itzazu etxean Interneten erabilerari buruzko arauak. Noiz ibili eta
zenbat orduz nabiga dezaketen umeek. Informa zaitez seme-alabak
babesteko dauden kontrol-mekanismoez: iragazki-softwareak eta mer
katuan dauden beste hainbat aukera.

5 Iraingarri den posta elektronikorik edo bestelako komunikaziorik
jasotzen badute, ez erantzuteko esaiezu seme-alabei. Deseroso
sentitzen diren web orri edo chat-room batean badaude, lehen baino
lehen handik irtetea ere gomendatu. Adieraz iezaiezu edonolako
komunikazio iraingarririk jasoz gero zuri erakutsi behar dizutela, baina
argi adierazi ez zarela haiekin haserretuko eta errua ez dela berena.
Harreman irekiak eta konfiantza edukitzea oso garrantzitsua da horre
tarako.

6 Zure seme-alabak edo beste umeren bat arriskuan dagoela uste
baduzu, dagokion agintaritzarekin harremanetan jar zaitez lehenbai
lehen.

Guztira, hogeita bost forma bereizi ditugu: lehen saileko hogeita hiru
(hamar aginte-adizki, bost partizipio ez-jokatu, sei baldintza-adizki eta
bi behar izan) eta bigarren saileko bi (balorazio-adjektiboa + izan eta
modalizazioa).
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Instrukzioa Ondorengo testu honek ere aurrekoaren antzeko testuingurua du, baina
nabardura batzuekin. Kazetaria du idazlea; gaztea, irakurlea; eta argital
pena, berriz, herri-mailako aldizkaria (HABE, 2000) .

.2: Kontzentrazio
-arazorik? 1 Ikasteko, lan egiteko edo beste edozertarako kontzentrazio-arazoak

badituzu, hona hemen sei aholku, lan-orduei ahalik eta etekinik han
diena ateratzeko.

2 ORDURIK ONENA AUKERATU
3 Komenigarria da, lan egiteko edo ikasteko, egunero ordutegi bera iza

tea. Zenbaitek etekin handiagoa lortzen dute goizean lan eginda; eta
beste batzuek, aldiz, arratsalde gauean. Dena den, kontzentraziorako
ordurik onenak honako hauek dira: goizean, 08:00etatik 12:00etara;
eta arratsaldean, 19:00etatik aurrera.

4 ATSEDENA HARTU
5 Noizbehinka lana utzi eta etenak egin behar dira. Hobe da atseden

laburrak egitea maiztasun handiarekin, gutxi eta luzeak egitea baino.
Ordu erdiro edo hiru ordu laurdenero bost minutuko tartea hartzea ego
kiena izango litzateke.

6 HELBURUAK JARRI
7 Egunero laneanedo ikasten hasi baino lehen, helburu batzuk jar izkiozu

zeure buruari. Hasi kontzentrazio-behar handiena eskatzen duten gaiak
lantzen; eta gainerakoak bukaerarako utzi; nekatuta zaudenerako, ale
gia.

8 LEKU EGOKIABILATU
9 Toki erosoan lan egin behar da; baina ez du erosoegia izan behar,

ordea. Argiak zuria edo urdinxka izan behar du, gutxiago nekatzen
du-eta. Tenperatura ere garrantzitsua da; 20 gradu ingurukoa da
onena.

10 KONTUZ KAFEAREKIN

11 Kafea bizigarria da, eta logurari aurre egiteko erabil daiteke. Dena den,
nekatuta egonez gero, antsietatea sor dezake. Gauza bera gerta
daiteke tabakoarekin.

12 MUSIKA KLASIKOA
13 Musika lagungarria izaten da kontzentrazioa lortzeko. Hala ere, ez du

edozein musikak balio. Musika klasikoa edota letrarik gabekoa oso ona
da. Kantu ezagunakedota letradunakaukeratzen baditugu, berriz, kon
trakoa lortuko dugu.

Guztira, hogeita bederatzi forma bereizi ditugu: lehen saileko hamalau
(agindu-adizki bat, sei partizipio ez-jokatu, hiru baldintza-adizki eta lau
behar izan), bigarren saileko hamabi (balorazio-adizki bat, zazpi balora
zio-adjektiboa + izan eta lau modalizazio) eta hirugarren saileko hiru (bi
azalpen-adizki eta geroaldi-adizki bat).
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Prozedura Hirugarren testua, berez eskolan lantzeko sortua izan ala ez, dibulgazio
-testu ere izan zitekeen, aurreko bien antzera: kazetari batek idatzia ohiko
aldizkari edo egunkariren batean (IKA, 1998).

.3: Sagardoa egiteko
prozesua

46

1 Lehenik, sagar mota ezberdinak kantitate ezberdinetan nahasten dira:
gozoak eta garratzak. Azken sagar mota horrek sagardo bizia ema
ten du. Adituek diotenaren arabera, zenbat eta sagar mota gehiago
nahastu, orduan eta sagardo hobea ateratzen da.

2 Sagarrak nahastu ondoren, uretan garbitzen dira.

3 Hurrengo pausoa sagarra txikitzea da. Sagarra makina batean sartzen
da; eta honek sagarrak puskatu egiten ditu, baina hazia apurtu gabe;
bestela, muztioak zapore txarra hartuko luke. Gelditzen diren honda
rrei patsa deitzen zaie.

4 Hirugarren pausoa dolareratzea da. Patsa dolarera (prentsara) pasatzen
da. Han, edozein tramankuluz zapaltzen da: eskuz, palankaz, motorez,
hidraulikoki... Zapaltze horren bidez lortzen den likidoa muztioa da.

5 Ondoren, ontziratze prozesua dator. Muztioa dolaretik ontzira aldatzea
da. Ontziak neurri, bolumen eta forma askotakoak dira. Guk sagar
dotegietan aurki dezakeguna 10.000 litrotik gora duen ontzia da, eta
(K)UPELA,UPA edo KUPA deitzen zaio.

6 Jarraian, irakinaldiak datoz. Muztioa, ontziaren barruan bi irakinaldi pasa
ondoren, sagardo bihurtuko da. Lehenengo irakinaldia azkarra da, eta
ontzia irekita utzi behar da. Hamar egunetik hilabete t'erdirako irakinal
dia da hau.

7 Bigarren irakinaldia lehenengoa baino lasaiagoa da. Ontzia geldi-geldi
eduki behar da bi-lau hilabetetan. Oraingoan, muztioaren azukre guz
tia alkohol eta anhidrido karboniko bihurtuko da, sagardoa egin arte.
Muztioa gazituz eta garbituz joango da.

8 Bukatzeko, sagardoa kupeletik botiletara pasatuko da. Kupeletan
dagoen sagardoa lauzpabost hilabetera botilaratuko da. Orduan,
sagardoak 5 graduko alkohola izango du eta 1.000 eta 1.01O bitarteko
dentsitatea. Saltzeko prest dago.

Bereizitako formak aztertuz, agerikoa da aurreko bi sailetakoen eta
hirugarren honen arteko aldea. Hemen, guztira, hogeita hamaika forma
bereizi ditugu: lehen saileko bi, bigarren saileko bat, eta hirugarren sai
leko hogeita zortzi (hogeita bi azalpen-adizki eta sei geroaldi-adizki).
Beraz, azken batean, hirugarren saileko adizkiak ditu prozedurazko tes
tuak protagonista, aurreko biek besteak zituzten bezala.

Hiru testuen azterketako datuak taula batera ekarrita, horra hor 1) zein
adizkik adierazten dituzten funtsean sail bakoitzaren ezaugarriak, 2) nola
oso gertuko diren aginduzko eta instrukziozko testuak eta 3) nola azalpe
naren diskurtso-mundukoak diren prozedurazkoak.
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Agindua Instrukzioa Prozedura

Aginte-adizkiak 10 1 0

Partizipio ez-jokatuak 5 6 0

Baldintza-adizkiak 6 3 0

Behar izan 2 4 2

Balorazio-adizkia 0 1 0

Balorazio-adj. + izan 1 7 0

Modalizazioak 1 4 1

Azalpen-adizkiak 0 2 22

Geroaldi-adizkiak 0 1 6

Gauzatzailea Sekuentzia mota honetaz, HIZPIDE 64.ean jardun nuen (Esnal, 2007),
galdera bat abiapuntu: zer formula erabili lege, dekretu, agindu, ebazpen
eta horrelako idatzietan: "aginDU dut", "xedaTU dut", "ebaTZI dut" eta
antzekoak ala "aginTZEN dut", "xedaTZEN dut", "ebazTEN dut" eta
antzekoak?

Azterketa labur baten ondoren, -T(Z)EN forma dela zuzena ebatzi nuen,
eta bi ondorio atera: 1) Eusko Jaurlaritzaren agindu bat aldatu beha
rra; hain zuzen, Lege Egitasmoak, Dekretuak, Aginduak eta Erabakiak
lantzeko jokabideak arautzen dituena (EHAA, 1993); eta 2) EGLU II
osatu beharra, adizki orain ez-burutuaren [-T(Z)EN] balio nazionalei
dagokienez (Euskaltzaindia: Gramatika batzordea, 1987: 397-434).

Hain zuzen, balio nazional horri erreparatzea da garrantzizkoena; gure
kasuan, eta formak forma, sekuentzia gauzatzaileetan arreta jartzea. Ea
asmatzen dugun, HIZPIDE 64an landutakoa laburbilduz.

Bada hizkuntzari buruzko liburu bat, han eta hemen aipatzen dena biblio
grafietan. Klasikoa, alegia. Baina, agian, honi ere egoki datorkio Koldo
Mitxelenak klasikoei buruz esana: gehiago aipatzen dela irakurri baino.
John L. Austinen How to Do Things with Words liburua da; gaztelaniaz,
Como hacer cosas con palabras (Austin, 1982).

Austinen liburu horretan, bada oinarri-oinarrizko kontzeptu bat, berak
performative utterance terminoaz bataiatu zuena; gaztelaniaz, expresion
realizativa itzuli dute; euskaraz, esaldi gauzatzailea esan dezakegu, batik
bat gauzatzailea azpimarratuz.

Terminoak termino, kontzeptua interesatzen zaigu hemen. Austinek lau
adibide erabili zituen argitzeko. Honela dakartza gaztelaniazko itzulpe
nak, testuingurua ere zehaztuz; hain da erabakigarria testuinguruarena
(Austin, 1982: 46):
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.1:

"Sf, juro (desempenar ei cargo con lealtad, honradez, etc.)", expresado en ei
curso de la ceremonia de asunci6n de un cargo .

.2:

"Bautizo este barco Queen Elizabeth", expresado al romper la botella de
champaria contra la proa.

.3:
"Lego mi reloj a mi hermano", como clausula deun testamento .

.4:
'Te apuesto cien pesos a que mariana va a llover". [Apustua benetan eginez.]

Hemen, funtsezkoa da konturatzea zer egiten duten esaldi horiek,
bakoitza berari dagokion testuinguruan eta egoera komunikatiboan
behar bezala erabilita. Ez. Ez dute kontatzen zer gertatu den edo
azaltzen gauzak nola diren edo agintzen zer egin behar den; hau da,
ez dira kontaketa, azalpen edo preskripzio. Besterik egiten dute: egin.
Egin egiten dute une horretantxe, eta hitz horiexen bidez egin ere,
kasuan kasuko ekintza gauzatuz: zin egin, bataiatu, testamentuz utzi,
apustu egin.

Hortxe dago gakoa eta giltza. Behin horretaz konturatuz gero, ez da zaila
erabakitzen zein forma den zuzena eta egokia, dena delako lege, dekretu,
agindu edo ebazpenetan: alegia, "aginTZEN dut'', "xedaTZEN dut'', eta
"ebazTEN dut".

Elizan-eta, ohikoak dira esaldi gauzatzaileak. Apaizak, esaterako, for
mula hau erabili ohi du norbait bataiatzean:

Nik bataiaTZEN zaitut, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren
izenean.

Aitortzako sakramentuan, berriz:

Nik barkaTZEN dizkizut bekatuak, Aitaren eta Semearen eta Espiritu
Santuaren izenean.

Ezkontzan, aldiz, ezkongaiek dute hitz gauzatzailea:

Nik, -k, zu, , harTZEN zaitut emaztetzat.

Nik, -k, zu, , harTZEN zaitut senartzat.

Eguneroko bizitzan ere erabiltzen ditugu horrelako esaldiak, zenbait
egoera jakinetan. Gutako inori ez zaio arrotza egiten, noski, "hitz emaTEN
dizut" bezalako esaldi gauzatzailea, edo "hau zuretzat emaTEN dizut".

Baina ez gaitezen muga esaldi soiletara. Izan ere, batzuetan testu osoa
izaten da gauzatzailea: bandoa, ziurtagiria ... Eta, horren urrutira joan
gabe, sekuentzia jakin bat izango da gauzatzailea.

Beste baterako geratzen zaigu sekuentzia mota hau lantzea, benetako
testuak lagun.
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