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erabilera estrategikoa
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Aurreko alean, HIZPIDE 50.ean, argitaratu genuen “Testu-antolatzaileak”
artikulua, Euskaltegiko Kurrikulu Proiektua (EKP) garatzeko lagungarri
izan daitekeelakoan, Jean Paul Bronckarten Activité langagière, textes et
discours lanaren harian. Artikulu haren osagarria da hau, eta haren
eranskina.

Hark testu-antolatzaileen eremua argitzea izan zuen xede. Oraingo
honetan, beraien erabilera estrategikoa aztertzen da, “Jainko txikia” arti-
kuluaren egokitzapena adibide-iturri eta langai hartuta.

Aurreko HIZPIDE alean (Esnal, 2002), testu-antolatzaileen eremua argi-
tuz, bost elementu atzeman eta bereizi genituen: 1) lokailuak, 2) testu-
-markatzaileak, 3) juntagailuak, 4) menderagailuak eta 5) lokailu eta
testu-markatzaileen funtzioa betetzen duten esapide eta sintagmak. Ikusi
genuen, halaber, testu-markatzaileen azpisail bat osatzen dutela lokai-
luek. Eta argi utzi nahi izan nuen, batez ere, bi ikuspegi daudela elemen-
tu horiek aztertzeko: gramatikala eta diskurtsibo-testuala; eta, hain
zuzen, ikuspegi horiek ez bereizteak sortzen duela zenbait nahaste-
-borraste.

Orain, testu-antolatzaileen erabilera estrategikoa landuko dugu, lau
puntutan. Lehenengoan, oinarrizko bi gai argitu eta bitan banatuko
ditugu testu-antolatzaileak. Bigarrenean, testu-antolatzaileen egiteko-
ak ikusiko ditugu lehenik, eta testu-markatzaileen bi ezaugarri gero.
Hirugarrenean, testu-antolatzaileen erabilera estrategikoa bera jorratu-
ko dugu. Laugarrenean, azkenik, adibide-iturritzat erabilitako testuak
jasoko ditugu.

Dena den, ordena horretan ez baina, laugarren puntutik abiatuz ere irakur
daiteke artikulua. Alegia, aukeratutako testua aztertu (eta landu) lehenik
(Rose, 1991), galdera nagusi bat gidari: nola egokitu (egokiagoa egin)
testu hori (laugarren puntuko lehena)? Zer estrategia erabili? Nola balia-
tu testu-antolatzaileak? Galdera horiek izan nituen neuk ere gidari, arti-
kulua eskuratu nuenean Eibarko Udal Euskaltegian, EKP garatzen ari
ginela. Ondoren, behin testua landu eta egokitu ondoren, errazago uler
daitezke aurreko hiru puntuak.
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Hasteko, esan dezagun zer ulertzen dugun hemen estrategiaz (1.1), eta
zer bi eremutan erabil ditzakegun testu-antolatzaileak (euskal prosaren
zer bi arazo konpontzeko) (1.2). Era berean, erabilera estrategiko horri
begira, bi sailetan banatuko ditugu testu-antolatzaileak (1.3).

Canale eta Swain abiapuntu hartuta, lau (azpi)gaitasun bereizten ditu
HEOKak gaitasun komunikatiboaren baitan (HABE, 1999: 20). Horietako
bi dira gaitasun linguistikoa edo gramatikala eta gaitasun estrategikoa.

Gaitasun linguistikoak edo gramatikalak hizkuntz arauen mundura gara-
matza. Eta da, HEOKak dioenez, “hizkuntza baten arauei jarraituz osa
daitezkeen eta beren esanahi konbentzionala duten adierazpen egokiak
sortu eta interpretatzeko gaitasuna”.

Gaitasun estrategikoa, berriz, HEOKaren hitzetan da “hizkuntzaren
erabiltzailearen kode-ezagutzan egon daitezkeen hutsuneak edo beste
arrazoi batzuk direla-eta gerta daitekeen komunikazioaren etena konpon-
tzeko, hitzezko eta hitzik gabeko komunikazio-estrategiak” erabiltzeko
gaitasuna. HEOKak, horrela, Canalek eta Swainek diotena jasotzen du.
Baina gero, mailaz mailako edukiak zehaztean, zabalago eta aberatsago
ulertzen ditu estrategiak. Horren arrazoia 6. eranskinean dugu (HABE,
1999: 136-138): Canaleren eta Swainen lana osatu izana bai Celce-Mur-
ciaren eta lankideen eta bai Oxforden lanen ekarriez.

Hemen ere, modu zabalean ulertuko ditugu estrategiak.

Labur esanda, erabakien mundura garamatzate estrategiek; eta, hain zuzen,
erabakiak egoki hartzeko gaitasuna da gaitasun estrategikoa. Esaterako,
pilotaren munduan, aldian-aldian zer erabaki egoki hartu (pilota luze ala
motz sakatu, edo noiz txapa gainean moztu ala zabalean utzi...) dakien pilo-
taria da gaitasun estrategikoaren jabe. Erabakiak egoki hartzen, beti ere
arauen baitan. Beste horrenbeste gertatzen da hizkuntzaren munduan ere.

Batetik, arauen mundua dago hizkuntzan. Eta horiek betetzen laguntzen
digu gaitasun gramatikalak. Arauek, ordea, gutxienekoa markatzen dute.
Eta, ia beti, hitz egiterakoan (eta idazterakoan), aukera bat baino gehiago
gelditzen zaio hiztunari, behin arauak betez gero. Adibidez:

Nik, egia esan, arrantzale edo baserritar izatea nahiago nuke; baina ez naiz,
zoritxarrez, ez arrantzale eta ez baserritar.

Esaldi horretan, nik behar du izan –eta ez ni–, esaldia gramatikala izango
bada. Era berean, ez litzateke gramatikala izango beste honako hau:

* Nik izatea nahiago, egia esan, arrantzale edo baserritar nuke; baina ez
naiz, zoritxarrez, ez arrantzale eta ez baserritar.

Baina, behin arau gramatikalak betez gero, aukera bat baino gehiago du
idazleak. Esaterako, egia esan kokatzeko. Edo zoritxarrez tartekatzera-
koan. Geroxeago ikusiko dugu.

Estrategiak, bestalde, hizkuntzaren hainbat arlotan erabil daitezke. Hala,
komunikazio-estrategiak aztertu dituzte Celce-Murciak eta lankideek, eta

1. Oinarrizko
gaiak eta

sailkapen bat

1.1. Estrategia
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ikas-estrategiak Oxfordek. Guk, artikulu honetan, euskal joskeraren bi arazo
konpontzeko balio duten neurrian landuko ditugu testu-antolatzaileak.

Maiz mintzatu zen Luis Villasante zena euskal prosaren arazoez. Esate-
rako (Villasante, 1988: 142):

Bai. Euskarak behar du prosa egiteko moldea ongi finkatua eta trenpatua
izan. Hau da, segur aski, euskarak duen premia gogorrenetako bat. Hori
duen egunean, euskara bere bizkar-hezurraz horniturik izanen da. Eta hori
ez duen bitartean, tresna alferra izango da, gai ez dena, zeregin askotarako
balio ez duena.

Euskara hizkuntza bizia izan dadila: horra gure mintzairaren premietan
lehenbizikoa; baina horren hurrengo, prosa egiteko tresna moldaturik edu-
kitzea da, ene ustez, bigarrena.

Gero eta argiago ikusten ari gara zeinen gordina den batzuetan euskal
prosa. Hori zergatik gertatzen den ere badakigu. Hala, bi korapilo aipatu
nituen ZUTABE aldizkarian (Esnal, 1993a), eta horiek berberak azaldu
genituen Zubimendik eta biok Idazkera-liburua-n (Zubimendi; Esnal,
1993: 171-176): 1) atzerakargarako joera eta 2) pausaldiak adierazteko
zailtasuna.

Orain, adibide batek lagun diezaguke horiek berriro azaltzen (1).

Haurrarekin hitz egitea beharrezkoa bada ere, zenbait pertsona helduren
argibide sistematikoek eta beren pazientzia mugagabeak errealitatea bere
alderdi guztietan sumatzeko gaitasuna ken diezaiokete beharbada haurrari.

Eta bereiz dezagun lehen zatia:

Haurrarekin hitz egitea beharrezkoa bada ere,...

Bada ere horretaraino iritsi arte, ez dakigu kontzesiboa denik. Horrela
gertatu ohi zaigu maiz: hitz-kate baten amaieraraino iritsi behar, hitz-
-kate osoa nola irakurri jakiteko. Izan ere, euskaraz irakurtzen ari garela-
rik, maiz samar atzean topatuko dugu giltza aurrekoa nola irakurri eraku-
tsiko diguna. Horri deitzen diogu atzerakargarako joera.

Bigarren arazoa azaltzeko, har dezagun esaldiaren bigarren zatia:

zenbait pertsona helduren argibide sistematikoek eta beren pazientzia
mugagabeak errealitatea bere alderdi guztietan sumatzeko gaitasuna ken
diezaiokete beharbada haurrari.

Askotxok bi aldiz irakurri beharko dute. Lehenengoan, pausaldia non
egin atzemateko: mugagabeak eta errealitatea hitzen artean; hau da, sub-
jektua amaitu eta predikatua hasten den lekuan. (Gaztelanian eta gure
inguruko erdaretan, aditzaz hasten dira sarri predikatuak eta, hain zuzen,
aditzak erakusten du non egin pausaldia.) Gero, bigarren irakurraldian,
behin pausaldia non egin jakinda, errazago atzemango du esanahia.

[(1) oharra: “Jainko txikia” artikuluko pasartea da (Rose, 1991) gaurko
ortografiara egokitu eta adibide honetarako soildua. Pasarte osoa, ikus
4. puntuan, 13. lerrokadan.] 

1.2. Euskara
idatziaren bi arazo
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Bi arazo horiek, azaldu ez ezik, askatzeko estrategien berri ere eman
genuen, nahiz eta “estrategia” terminoa bera erabili ez (Esnal, 1993b;
Zubimendi; Esnal, 1993: 189-235). Orain, berriro ere, horretaz jardungo
dugu, baina era sistematizatu eta osoagoan.

Sarreran aurreratu dudanez, bost elementu atzeman eta bereizi genituen
aurreko alean, testu-markatzaileen artean. Baina, azken batean, bi sail
osatzen dute bostek. Batean, juntagailuak eta menderagailuak ditugu eta,
bestean, testu-markatzaileak (bigarren sail honetako azpisail bat osatzen
dute lokailuek; eta testu-markatzaile dira, jakina, lokailu eta testu-marka-
tzaile funtzioa betetzen duten esapideak eta sintagmak ere).

Orain egoki datorkigu bi sail horiek bereiztea, ondoren ikusiko dugunez.

Testu-antolatzaile guztiek, funtsean, egiteko berak dituzte. Horiei errepa-
ratuko diegu lehenik (2.1). Baina ezaugarri batzuetan ez datoz bat junta-
gailuak eta menderagailuak batetik eta testu-markatzaileak bestetik. Hori
dela-eta, desberdinak dira erabilera estrategikoari begira. Horregatik
komeni da sail banatan bereiztea, eta aparte ikustea testu-markatzaileen
ezaugarriak (2.2).

Testu-antolatzaile guztiek, funtsean, egiteko nagusi bat dute: testu-zatiak
lotu, testua artikulatuz (lotzaile dira). Baina, horretaz gain, testu-antola-
tzaile batzuek iragarri ere egin dezakete (iragarle dira).

Lotzaile

Testu-antolatzaileek, lehenengo eta behin, lotu egiten dute. Horixe dute
egiteko nagusi, testu-antolatzaile izaki. Bronckarten hitzetan esan-
da (1996: 267, 268; nirea da itzulpena; egilearenak, letrakera lodia eta
etzana):

Los mecanismos de conexión contribuyen a marcar las grandes articulacio-
nes de la progresión temática y son realizados por un subconjunto de uni-
dades calificados como organizadores textuales. Estos organizadores
pueden señalar las transiciones entre los tipos de discurso constitutivos de
un texto; pueden señalar las transiciones entre frases de una secuencia o de
otra forma de planificación, y pueden aún señalar articulaciones más loca-
les entre frases.

[   ] Por extensión, se considera que son esos mismos elementos los que
articulan dos o más frases sintácticas en una sola frase gráfica.

Lotura (artikulazio) horiek, ordea, estuagoak dira batzuetan: lotura sin-
taktikoetan (juntagailu eta menderagailuek gauzatutakoetan); eta lasagoak
bestetan: esaldien artekoak direnetan (testu-markatzaileek gauzatu-
takoetan).

1.3. Testu-
-antolatzaileak: 

bi sail nagusi

2. Testu-
-antolatzaileak:

egitekoak eta
ezaugarriak

2.1. Testu-
-antolatzaileen bi

egiteko
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Iragarle

Gainera, batzuetan, beste egiteko bat ere badute testu-antolatzaileek.
Lotu ez ezik, iragarri ere egiten dute: ondoren zer datorren iragarri, ondo-
rengoa nola irakurri (entzun) adierazi.

Baina, euskaraz, testu-antolatzaile guztiak ez dira iragarle. Izan ere, ira-
garle izateko, dena delako testu-zatiaren aurretik joan behar dute.
(Horretan, bide-seinaleak bezalakoak dira; alferrikakoak, bihurgune
arriskutsua pasatuta gero.) Eta, dakigunez, testu-antolatzaile batzuk
(menderagailu batzuk) testu-zatiaren amaieran joan ohi dira berez. Beste
testu-antolatzaile batzuek (testu-markatzaileak), berriz, mugikortasun
handia dute esaldiaren baitan: berdin joan daitezke esaldiaren abiabu-
ruan, erdialdean edo amaieran (ikus 2.2). Eta, kasu hauetan, hiztunaren
esku geratzen da testu-antolatzailearen iragarletasuna.

Gure gai honi dagokionez, garrantzi handikoa da puntu hau. Izan ere,
batetik, zenbat eta gehiago iragarri (atzerakarga aurreratu), orduan eta
ulergarriagoa izango da testu bat; eta, bestetik, zenbat eta eskuera han-
diagoa izan erabakiak hartzeko, orduan eta aukera handiagoa izango du
hiztunak estrategiez baliatzeko.

Beraz, funtsean egiteko bera dute testu-antolatzaileek. Baina denek ez
dituzte ezaugarri berdinak.

Guri hemen, erabilera estrategikoari begira, bi ezaugarri interesatzen
zaizkigu: tarteki izatea eta mugikortasuna. Eta, hain zuzen, testu marka-
tzaileek badituzte ezaugarri horiek; ez, ordea, juntagailuek eta mendera-
gailuek. Horregatik, testu-markatzaileen bi ezaugarri horietara mugatuko
gara ondoren.

Pausaldi arteko: tarteki

Intonazioari dagokio lehen ezaugarri hau. Eta (ia) testu-markatzaile guz-
tiek dute. Honela diote, adibidez, Martínek eta Portolések gaztelaniazko
markatzaileei buruz (1999: 4.064):

Los marcadores que estudiamos se encuentran limitados como incisos por
la entonación. En una pronunciación esmerada, se percibe una pausa pos-
terior al marcador y, a veces, también una anterior.

Eta salbuespen bat egiten dute: pues lokailuarena. Eta geroxeago erans-
ten dute (1999: 4.065):

En la escritura, la entonación peculiar de los marcadores del discurso se
refleja habitualmente situando el marcador entre comas, aunque no sea
extraño que en ocasiones no se escriba ningún signo de puntuación.

Horixe esan daiteke euskal markatzaileei buruz ere: bi pausaldiren arteko
tartekiak dira (2) eta komen artean idatzi ohi dira (3). Eta gurean ere bada
salbuespenik. Horietan, nagusi bat: ere; eta beste gutxi batzuk: behintzat
(ez beti), zeren...

2.2. Testu-
-markatzaileen bi

ezaugarri
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Adibidez, har dezagun berriro ere hasierako esaldia:

Nik, egia esan, arrantzale edo baserritar izatea nahiago nuke; baina ez naiz,
zoritxarrez, ez arrantzale eta ez baserritar.

Horra bi testu-markatzaile: egia esan eta zoritxarrez, biak tarteki eta biak
koma artean idatzita (4).

Mugikortasuna

(Ia) testu-markatzaile guztiak dira mugikorrak; hau da, kokagune ezberdi-
nak izan ditzakete, esaldiaren baitan. Hala, esaldi-zatiaren abiaburuan, tar-
tean edo amaieran ipin daitezke aurreko adibideko bi testu-markatzaileak.

Egia esan, nik arrantzale edo baserritar izatea nahiago nuke
Nik, egia esan, arrantzale edo baserritar izatea nahiago nuke
Nik arrantzale edo baserritar izatea nahiago nuke, egia esan

baina, zoritxarrez, ez naiz ez arrantzale eta ez baserritar.
baina ez naiz, zoritxarrez, ez arrantzale eta ez baserritar.
baina ez naiz ez arrantzale eta ez baserritar, zoritxarrez.

Azken batean, idazle bakoitzaren esku geratzen da markatzaile bakoitza
non kokatu erabakitzea (gaitasun estrategikoa baliatuz).

Dena den, mugatua da testu-markatzaileen mugikortasuna. Batetik, ezin
jar daitezke esaldiaren edozein lekutan. Esaterako, egia esan eta zoritxa-
rrez markatzaileek hiru kokagune horiek soilik izan ditzakete goiko adi-
bidean. Eta, bestetik, markatzaile guztiek ez dute mugikortasun bera.
Adibidez, esaldiaren abiaburuan erabili ohi da hau da, baina nekez joan
ohi da ordea leku berean, nahiz eta Axularrek (eta Bernardo Atxagak)
hala erabili.

Beraz, badakigu zer-nolako bi arazo aurki ditzakegun euskal testuetan
(1.2) eta badakigu, era berean, zein diren testu-antolatzaileen egitekoak
(2.1) eta markatzaileen ezaugarriak (2.2). Orain da momentua ikusteko
nola gainditu bi arazo horiek testu-antolatzaileak modu estrategikoan
erabiliz.

Hasteko, gogora dezagun erabakien eremura garamatzala gaitasun estra-
tegikoak (1.1). Esaldiek osatzen dute testua. Eta esaldiek zuzenak izan
behar dute. Baina testua (testu egokia) ez da esaldi-pilaketa hutsa, zein-
-eta oso zuzenak izan esaldiak. Nahiz eta ikuspegi gramatikaletik (behin
arau gramatikalak betez gero) berdin izan hitzen ordena bat edo bestea,

3. Testu-
-antolatzaileen

erabilera
estrategikoa
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[(2) oharra: Guk ere, “inciso” izendatzeko, tarteki terminoa erabiliko dugu,
Juan Garziari jarraiki (1997: 76).]

[(3) oharra: Badira euskal idazle on batzuk (gutxi) testu-markatzaileak
koma artean idazten ez dituztenak.]

[(4) oharra: Esaldi horretan, badaude beste hiru testu-antolatzaile ere: edo,
baina, eta. Baina ez doaz koma artean. Ez baitira tarteki (testu-markatzai-
le), juntagailu baizik.]



ikuspegi diskurtsibo-testualetik ez da hala. Gramatikak gutxieneko
arauak ezartzen ditu; baina, (ia) beti, erabakizun uzten ditu zenbait gai
(besteak beste, non kokatu testu-markatzaileak). Askatasun-eremu hori
da estrategiena.

Euskal prosak bi arazo nagusi izanik, bi estrategia-sail ikusiko ditugu:
aurrerakarga arintzekoak (3.1) eta pausaldiak markatzekoak (3.2). Baina,
sailkapen eta zerrendatze guztiek bezala, honek ere baditu bere mugak.
Irakurlearen gaitasun estrategikoaren esku geratzen da horiek behar
bezala ulertu eta gainditzea. Adibideak, berriz, aipatutako artikuluaren
moldaketatik atera ditugu (Rose, 1991).

Dena den, batzuetan, kontua ez da mugatzen testu-antolatzaileetara.
Hauek erabiltzean (lekuz aldatuz, ordezkatuz, berriak tartekatuz...) alda-
tu egin beharko dira testuko beste osagai batzuk ere (5); puntuazio-mar-
kak ere bai, agian. Hain da estua osagaien arteko elkarreragina.
Horregatik, tarteka, testu-antolatzaile batekin ez ezik, birekin ere jokatu
beharko da.

Lau estrategia nagusi dira. Baina beste batzuk ere aipatuko ditugu lehe-
nengoaren baitan.

Ikusi dugunez (2.1.), testu-zatiak lotzea eta iragartzea da testu-antola-
tzailearen egitekoa. Iragartzeko, ordea, iragarritakoaren aurretik egon
beharko du. Ikuspegi gramatikal hutsetik, berdin izango da hasieran edo
amaieran ipintzea; ez, ordea, ikuspegi testualetik. Testu-antolatzailea
(oso) atzean joateak zaildu egiten du ulertzea. Horra iritsi arte, irakurleak
(edo entzuleak) ez daki nola ulertu testua. Antolatzaileak ez du iragarle-
-egitekoa betetzen. Horregatik (ere) zail egiten da pasartea lehen iraku-
rraldian ulertzea.

Testu-antolatzailea, ahal den neurrian, lotzen dituen zatien tartean
erabili, edo ahalik aurreen

Batzuetan, nahikoa da antolatzailea lekuz aldatzearekin (horretarako
aukera ematen duenean):

3.1. Atzerakarga
arintzeko estrategiak
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haurraren tontokeria batzuren aurrean,
adibidez

Bere gabeziak jota bizi da, bera egitu-
ratu eta ez inguratu soilik egingo luke-
en maitasun baten egarri, egiazkora
eta honek duen gogortasunera iristeko
bide eskaintzen dioten aukerei ihes
eginez ordea beti ere.

adibidez, haurraren txorakeria batzuen
aurrean (13. lerrokada)

Gabeziak jota bizi da, eta egituratzeko
–eta ez soilik babesteko– aukera
emango dion maitasunaren egarriz;
atzera eginez, ordea, errealitatera eta
honen basakeriara iristeko aukeren
aurrean. (16)

[(5) oharra: Gogoan izan, esaterako, EGA azterketako “esaldiak berridatzi”
ariketa. Berez, gaitasun estrategikoa neurtzeko ariketa da.]



Beste batzuetan, alabaina (testu-antolatzaileak horretarako aukerarik
ematen ez duenean), bestelako estrategiak erabili beharko dira. Esatera-
ko, berez aurrean joaten den (edo joan daitekeen) sinonimoaz ordezkatu:
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Moral bitxi honek psikoanalisiaren
ekarpenak ukatzen ditu –handik elika-
tuz, hala ere–:

Haurrarekin hitzegitea beharrezkoa
bada [ere]...

Moral bitxi honek ukatu egiten ditu
psikoanalisiaren ekarpenak, nahiz eta
bertatik elikatu. (9)

Nahiz eta haurrarekin hitz egitea
beharrezkoa izan... (13)

Frustrazio modu bat baliozkoa izan
daiteke, baldin horrek gizakia muga
baten aurrean jarri eta ezintasun hori
bereganatzeko gai izango den egitura
psikiko bat garatzeko aukera ematen
badio, hurrengoan gisa bereko egoe-
rei hobeto aurre egin ahal diezaien.

Frustrazio jakin bat onuragarria izan
daiteke, baldin eta gizakiari aukera
ematen badio egitura psikikoa garatu
eta ezintasun hori gainditzeko eta,
ondoren, gero eta hobeto aurre egiteko
antzeko egoerei. (10) 

Zenbat gurasok ez du aitortzen, mun-
duko kontzientziarik onenaz bestalde,
beren haurra dela “guztia beraientzat”,
guraso bezala duten egitekoa guztiz
bestelakoa izan beharko zukeenean:
beraiek izan behar dute erakarpen
gunea beren haurrentzat.

Guraso askok aitortzen dute, gauzarik
naturalena balitz bezala, beren haurra
dela “dena berentzat”, noiz eta gura-
soen egitekoak guztiz bestelakoa izan
beharko lukeenean: beraiek izan hau-
rraren erakarpen-gune. (3)

Edo, nahiz eta sinonimoa izan ez, antzeko balioa-edo duen testu-antola-
tzaileaz ordezkatu, egin beharreko gainerako aldaketak eginez:

Iragarlez hornitu hala horni daitekeen testu-antolatzailea 

Badaude testu-antolatzaile batzuk (ba- baldintzazkoa, arte denborazkoa,
zenbait superlatibo, ere...) iragarleren (indartzaileren) bat eraman deza-
ketenak aurretik: baldin (eta), harik (eta), ahalik (eta), baita, ezta...

Horietako bat bazegoen jatorrizko bertsioan; eta utzi egin da, jakina, biga-
rren bertsioan ere, nahiz eta badio baldintzazkoa aurreratu, besteak beste.

Beste pasarte batean, ordea, ez zegoen iragarlerik, eta bat tartekatu da
moldaketan; horrela, gainera, indartu egin da testuaren argudio-kutsua.

armonia kasu honetan elkar osatzen
duten indarren arteko oreka baino
gehiago istilu gabezia bezala defini-
tzen delarik:

hurrengoan gisa bereko egoerei hobe-
to aurre egin ahal diezaien.

Baina nola bultzatu dinamika hau,
inguruak etengabe adierazten badu
haurra beti asebete behar dela?

bizitza bere okerren aurrean beti
onbera izango dela erakutsiz bezala.

eta harmonia, kasu honetan, gehiago
da gatazkarik eza, indar osagarrien
arteko oreka baino. (7)

eta, ondoren, gero eta hobeto aurre
egiteko antzeko egoerei. (10)

Baina nola bideratu dinamika hori,
non eta haurra etengabe asebetetzera
bultzatzen duen giroan? (11)

eta sinestarazi bizitza beti onbera
izango dela bere hutsegiteekin. (13)



Tarteki (testu-markatzaile) bihurtu, eta aurreratu, berez ez dena

Batzuetan, sintagma jakin bat, nahiz eta berez tarteki (testu-markatzaile)
izan ez, tarteki bihur daiteke esaldiaren esanahia funtsean aldatu gabe.
Eta, hala, aurreratzeko aukera ere ematen du, behar izanez gero.

hurrengoan gisa bereko egoerei hobe-
to aurre egin ahal diezaien.

Sarri depresio sakon bat [...] agertuko
da une horretan

eta, ondoren, gero eta hobeto aurre
egiteko antzeko egoerei. (10)

Orduan, depresio sakon bat sortzen
zaie askotan (15)

Testu-antolatzailea sartu

Testu-antolatzaile berriak ere sar daitezke testuan.

Moral bitxi honek psikoanalisiaren
ekarpenak ukatzen ditu –handik elika-
tuz, hala ere–: psikoanalisiak garbi
azpimarratu du pozak eta nekeak
txandaka joan behar dutela haurraren
munduarekin dituen harremanetan.

Helduaren zeregina, hasteko, haurrari
heldutasunerako bidean laguntzea da,
hau da errealitateari aurre egiten, ez
hari ihes egiten laguntzea.

Moral bitxi honek ukatu egiten ditu
psikoanalisiaren ekarpenak, nahiz eta
bertatik elikatu. Izan ere, psikoanali-
siarentzat garrantzizkoa da pozak eta
nekeak txandatzea, haurrak mundua-
rekin dituen harremanetan. (9)

Helduaren zeregina, lehen-lehenik,
haurrari laguntzea da heldu bihurtzen;
hau da, laguntzea errealitateari aurre
egiten –eta ez bizkar ematen–. (12)

Hiru estrategia dira. Hirurak, ikusi berri ditugun horien antzekoak. Dena
den, orain, ahalik eta aurreen ez baina, pausaldien tokian kokatuko ditu-
gu testu-markatzaileak: subjektuaren eta predikatuaren artean edo adi-
tzaren eta osagaien artean (Zubimendi; Esnal, 1993: 219).

Testu-markatzailea kokagunez mugitu

Tarteki (testu-markatzaile) bihurtu, eta kokagune egokira eraman
(behar izanez gero), berez ez dena

Ordainetan, noski, berarengan ipini
den itxaropen izugarriari erantzun
beharrean izango da haurra.

Ordainetan, haurrak gai izan beharko
du, jakina, berarengan ipinitako itxa-
ropen izugarriari erantzuteko. (4)

Eta pozgarritzat jotzen da gaur gizar-
teko zenbait sailetan, haurra helduaren
interesgune bihurtu delako

“Haurra kontutan hartu” izan ordez
“hura bizitzako erdigune bihurtu”
bilakatzen da orduan.

Haurrari erantzuteko prest egoteak
sarri menpekotasun moduko bat
ezkutatzen du,

Pozgarritzat jotzen da, gaur, haurra
helduaren interesgune bihurtu izana
gizarteko zenbait sailetan (2) 

“Haurra kontuan hartu”, orduan,
“haurra bizitzako erdigune egin”
bihurtzen da. (3)

Haurraren gain-gainean egotea, asko-
tan, gurasoen neurosia ezkutatzen
duen morrontza da. (5)

3.2. Pausaldiak
markatzeko
estrategiak
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Bi ondorio nahiko nolahalako dituen
bi postuladutan oinarritzen da joka-
molde hau.

armonia kasu honetan elkar osatzen
duten indarren arteko oreka baino
gehiago istilu gabezia bezala defini-
tzen delarik:

Frustrazio bat gainditzeko gaitasun
hau da gizontxoari bere autonomia
astiro eraikitzeko bide ematen diona.

Adoleszente honek ezintasunik txi-
kiena bortizkeria bezala sentituko du

Jokaera horren oinarrian, bi uste
daude, ondorio zalantzagarriak dituz-
tenak. (7)

eta harmonia, kasu honetan, gehiago
da gatazkarik eza, indar osagarrien
arteko oreka baino. (7)

Frustrazio bat gainditzeko gaitasunari
esker egingo da ume koxkorra, astiro-
astiro, bere autonomiaren jabe. (10)

Adoleszente honentzat, erresisten-
tziarik txikiena ere bortizkeria da (16)

Testu-markatzailea tartekatu

baina kultur aldetik dagoen adostasu-
nak eta merkataritzaren presioak joera
hori indartzen dutenez oso zaila da
azalerarazten.

bestetik, haurraren egiazko premia
berak azaltzen duenera egokitzen da eta
hau bere aldetik gurasoek premia horre-
taz duten eritziarekin bategiten da.

Eta are ezkutuago geratzen da, gaine-
ra, giro kulturalaren eraginez eta mer-
kataritzaren presioagatik. (5)

Bestetik, haurraren egiazko premia,
berriz, bat dator berak azaltzen due-
narekin eta hau ere bat dator gurasoek
premiaz duten ideiarekin. (7)

Azkeneko puntu honetan, “Jainko txikia” artikulua dugu bi bertsiotan: 1)
euskaraz argitaratu zen bezalaxe eta 2) egokitua (Rose, 1991). Aipu
bibliografian datoz bi erdal bertsioren erreferentziak ere.

Berez, ez nuen egokitu testu-antolatzaileen erabilera estrategikoa adibi-
dez hornitzeko. Agian, horregatik, adibideak ez dira batzuetan hain
nabarmenak. Baina alde horretatik galdutakoa, ordea, beste aldetik ira-
bazten da. Adibideak, naturalagoak eta aberatsagoak gertatzen dira
horrela.

Egokitu, testuaren gordinagatik egokitu nuen, eta jatorrizkoaren (frantse-
saren) edukiarekiko leialtasun handiagoa lortu nahian. Ezinbestekoa izan
nuen, eta eskergaitza, euskaraz argitaratutako bertsioa. Bestalde, orduan
egokitutako moduan utzi dut, nahiz eta pare bat ukitu gehiago merezi
dituen.

Eta azken oharra: bi bertsioetan, letrakera lodian doaz adibideetan aipa-
tutako testu-antolatzaileak, eta hauek ordezkatu-edo dituztenak.

4. “Jainko txikia”
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Jainko txikia

Maiteegia gerta al daiteke haurra?

1. GAIZKI maitaturiko haurrak aipatzen direnean, sarri etorri ohi da
gogora nahiko maitea ez den bat, are bat ere maitatua ez den bat,
sekula ez ordea maitatuegia den bat!

2. Eta pozgarritzat jotzen da gaur gizarteko zenbait sailetan, haurra hel-
duaren interesgune bihurtu delako; baina oraindik finkatzeko dago
harreman mota berri hori. Gure garaikideei begiratuz, ikusten da hau-
rra sarri jainko berri ukiezinezko bihurtu dela, izaki sakratua, denek
bere babeslekuan gorde nahi dutena, munduko erasoetatik urrun.

3. “Haurra kontutan hartu” izan ordez “hura bizitzako erdigune bihurtu”
bilakatzen da orduan. Zenbat gurasok ez du aitortzen, munduko kon-
tzientziarik onenaz bestalde, beren haurra dela “guztia beraientzat”,
guraso bezala duten egitekoa guztiz bestelakoa izan beharko zukee-
nean: beraiek izan behar dute erakarpen gunea beren haurrentzat.

4. Haurra, desiratua denean, sarri gurasoen ni ideal bilakatuko da: hutsu-
ne bat betetzen du, bikotearen garaipen gorena da. Eta nork egingo dio
aurre jainko txiki bati? Haurra jainkoen mailara jasotzean, ez zaio ezer
ukatzen, eta gurasoak prest egongo dira beren buruak hilduratzeko
haurrak hildurarik izan ez dezan. Guraso askok lanbidea bera edo
etxea aldatzen dute, edo are dibortziatu egingo dira, haurraren ustezko
“ongizatea dela-eta”. Ordainetan, noski, berarengan ipini den itxaro-
pen izugarriari erantzun beharrean izango da haurra.

5. Haurrari erantzuteko prest egoteak sarri menpekotasun moduko bat
ezkutatzen du, bertan gurasoen neurosia azaltzen delarik, baina kul-
tur aldetik dagoen adostasunak eta merkataritzaren presioak joera
hori indartzen dutenez oso zaila da azalerarazten.

6. Gure hiri modernoetan, parkeak, autobusak, eskolako inguruak,
jatetxeak kultu berri hau aztertzeko leku apartekoak dira. Alde guz-
tietan errepikatzen da lelo bera: haurra babestu. Bestela esanda: bere
ekimenak ito eta bere nagikeria indartu.

7. Bi ondorio nahiko nolahalako dituen bi postuladutan oinarritzen da
jokamolde hau. Alde batetik, gizonak ahalik eta neke gutxienak pai-
ratu behar ditu armonikoki garatzeko, armonia kasu honetan elkar
osatzen duten indarren arteko oreka baino gehiago istilu gabezia
bezala definitzen delarik; bestetik, haurraren egiazko premia berak
azaltzen duenera egokitzen da eta hau bere aldetik gurasoek premia
horretaz duten eritziarekin bategiten da.

8. Bestelako hitzetan, haurrak, mundura etortzearekin batera, jakingo
luke bere senak bultzaturik, zer den on beretzat. Harrigaria kon-
tzientzia oro senaren azalpen soilera murrizte hau. Nolabait, azken
mendeko moral victoriarraren gehiegikerien ordaina da.

9. Moral bitxi honek psikoanalisiaren ekarpenak ukatzen ditu –handik
elikatuz, hala ere–: psikoanalisiak garbi azpimarratu du pozak eta

Testu-antolatzaileen erabilera estrategikoa 29



nekeak txandaka joan behar dutela haurraren munduarekin dituen
harremanetan.

10. Frustrazio modu bat baliozkoa izan daiteke, baldin horrek gizakia
muga baten aurrean jarri eta ezintasun hori bereganatzeko gai izan-
go den egitura psikiko bat garatzeko aukera ematen badio, hurren-
goan gisa bereko egoerei hobeto aurre egin ahal diezaien. Frustrazio
bat gainditzeko gaitasun hau da gizontxoari bere autonomia astiro
eraikitzeko bide ematen diona.

11. Baina nola bultzatu dinamika hau, inguruak etengabe adierazten
badu haurra beti asebete behar dela?

12. Helduaren zeregina, hasteko, haurrari heldutasunerako bidean
laguntzea da, hau da errealitateari aurre egiten, ez hari ihes egiten
laguntzea. Beraz, borondaterik onenez, haurraren eta egiazko bizi-
tzaren artean horma bat altxatzen badute, haurrari egiazko esperien-
tzia izan dezan eta erreferentzia puntu egokiak finka ditzan
eragozten diote gurasoek.

13. Haurrarekin hitzegitea beharrezkoa bada, zenbait pertsona helduren
argibide sistematikoek eta beren pazientzia mugabakoak –haurraren
tontokeria batzuren aurrean, adibidez– errealitatea bere alderdi guztie-
tan somatzeko gaitasuna ken diezaiokete beharbada haurrari, bizitza
bere okerren aurrean beti onbera izango dela erakutsiz bezala.

14. Era berean, munduarekiko harreman sentsuala kenduko dio, harre-
man erabat zerebral baten mesedetan. Adibidez: zerbait ukituz gero
min ematen duela jakitea, eta ukitu eta sentitzea gauza bera al dira?
Haurrak berez bilatzen ditu ezin dituen gauzak, bera kokatzeko eta
nortasuna eraikitzeko bide emango diotenak. Aurkitzen ez baditu,
orain ez bada geroago, hutsune horrek sortzen dion antsiaren aurre-
an jokabideren bat hartuko du.

15. Gure haurrek ez dute ikasten gehiago mundura jaiotzen, eta adoles-
zentziako aldaketa jasanezinezko trantze bezala azaltzen zaie. Sarri
depresio sakon bat, zinismoz eta nihilismoz jantzia, agertuko da une
horretan, haurrak huts hori, gabezia hori azaleratuko balu bezala:
ezerk ez du ukitu, ez du ezer ukitu, beraz ez dio ezerk ukitzen!

16. Adoleszente honek ezintasunik txikiena bortizkeria bezala sentitu-
ko du, bizitzaren indar bizia jasanezinezko bihurtu zaio. Bere gabe-
ziak jota bizi da, bera egituratu eta ez inguratu soilik egingo lukeen
maitasun baten egarri, egiazkora eta honek duen gogortasunera iris-
teko bide eskaintzen dioten aukerei ihes eginez ordea beti ere.
Oldarraren eta malenkoniaren erdian harrapaturik, sufritzen dagoen
izakia ezin da bere kabuz abiatu bizitzara.

17. Hala, gizarte laguntzaileak, medikuak, psikologoak edo psikoanalis-
tak gero eta sarriago egin behar diote aurre desespero mota berri
bati. Haurraren arazoak ez dira sortu haurtzaro zoritxarreko batetik,
bai aldiz haurtzaro mimatu batetik.
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Jainko txikia

Maite al daiteke gehiegi haurra?

1. GAIZKI maitatutako haurrak aipatzean, gutxiegi maitatuak etortzen
zaizkigu gogora, baina ez gehiegi maitatuak.

2. Pozgarritzat jotzen da, gaur, haurra helduaren interesgune bihurtu
izana gizarteko zenbait sailetan; baina oraindik zehaztu gabe dago
harreman-modu berri horren zer-nolakoa. Gure garaikideei behatzean,
ikusten da nola haurra sarri bihurtu den jainko berri ukiezin, izaki
sakratu, bakoitzak bere txokoan babestu nahi duena, munduko erasoe-
tatik urrun.

3. “Haurra kontuan hartu”, orduan, “haurra bizitzako erdigune egin”
bihurtzen da. Guraso askok aitortzen dute, gauzarik naturalena
balitz bezala, beren haurra dela “dena berentzat”, noiz eta gurasoen
egitekoak guztiz bestelakoa izan beharko lukeenean: beraiek izan
haurraren erakarpen-gune.

4. Haurra, desiratua denean, gurasoek idealizatu egiten dute sarritan:
hutsune bat betetzen du, bikotearen garaipenik gorena da. Eta nork
esan ezetz jainko txikiari? Haurra jainko-mailan ipinita, ez diote
ezer ukatzen, eta gurasoek nahiago dute beren burua zapuztu, haurra
zapuztuta ikustea baino. Askok lanbidea aldatzen dute, edo etxea;
eta dibortziatzera ere iristen dira, haurraren ustezko “mesedetan”.
Ordainetan, haurrak gai izan beharko du, jakina, berarengan ipini-
tako itxaropen izugarriari erantzuteko.

5. Haurraren gain-gainean egotea, askotan, gurasoen neurosia ezkuta-
tzen duen morrontza da. Eta are ezkutuago geratzen da, gainera,
giro kulturalaren eraginez eta merkataritzaren presioagatik.

6. Gure hiri modernoetako bihotzean, parkeak, autobusak, eskola-
-inguruak, jatetxeak dira kultu berri horren aparteko behatoki. Alde
guztietan errepikatzen da lelo bera: haurra babestu. Bestela esanda:
bere ekimenak ito, bere nagikeria indartu.

7. Jokaera horren oinarrian, bi uste daude, ondorio zalantzagarriak
dituztenak. Batetik, gizakiak ahalik eta neke gutxien jasan behar du
era harmonikoan hazteko; eta harmonia, kasu honetan, gehiago da
gatazkarik eza, indar osagarrien arteko oreka baino. Bestetik, hau-
rraren egiazko premia, berriz, bat dator berak azaltzen duenarekin
eta hau ere bat dator gurasoek premiaz duten ideiarekin.

8. Beraz, haurrak, jaio orduko, senaz jakingo luke zer den on beretzat.
Harrigarria: senaren azalpen hutsera murrizten da kontzientzia. Nola-
bait, azken mendeko moral victoriarraren gehiegikerien ordaina da.

9. Moral bitxi honek ukatu egiten ditu psikoanalisiaren ekarpenak,
nahiz eta bertatik elikatu. Izan ere, psikoanalisiarentzat garrantziz-
koa da pozak eta nekeak txandatzea, haurrak munduarekin dituen
harremanetan.
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10. Frustrazio jakin bat onuragarria izan daiteke, baldin eta gizakiari
aukera ematen badio egitura psikikoa garatu eta ezintasun hori
gainditzeko eta, ondoren, gero eta hobeto aurre egiteko antzeko
egoerei. Frustrazio bat gainditzeko gaitasunari esker egingo da ume
koxkorra, astiro-astiro, bere autonomiaren jabe.

11. Baina nola bideratu dinamika hori, non eta haurra etengabe asebe-
tetzera bultzatzen duen giroan?

12. Helduaren zeregina, lehen-lehenik, haurrari laguntzea da heldu
bihurtzen; hau da, laguntzea errealitateari aurre egiten –eta ez biz-
kar ematen–. Gurasoek, hobe beharrez, hesia jartzen dutenean hau-
rraren eta errealitatearen artean, benetako esperientzia eragozten
diote eta erreferentzia egokiak finkatzeko aukerak ukatzen dizkiote.

13. Nahiz eta haurrarekin hitz egitea beharrezkoa izan, zenbait heldu-
ren argibide sistematikoak eta pazientzia neurrigabea, ordea –adibi-
dez, haurraren txorakeria batzuen aurrean–, kaltegarriak izan
daitezke haurrarentzat, murriztu egiten baitiote errealitatea osorik
atzemateko gaitasuna, eta sinestarazi bizitza beti onbera izango dela
bere hutsegiteekin.

14. Horrela, eragotzi egiten diote munduarekin harreman sentsuala iza-
tea ere, harreman erabat zerebralaren mesedetan. Adibidez: berdin
al da jakitea zerbaitek, ukituz gero, min ematen duela, eta ukitu eta
mina sentitzea? Haurra, berez, erresistentzien bila dabil, bere burua
kokatzeko eta garatzeko. Aurkitu ezean, hutsune horrek sortutako
antsiaren aurka erreakzionatuko du bihar edo etzi.

15. Gure haurrek ez dute ikasten mundura “jaiotzen”, eta jasanezina
egiten zaie adoleszentziako aldaketa. Orduan, depresio sakon bat
sortzen zaie askotan; eta horri, gainera, halako jarrera zinikoa eta
nihilista eransten zaio, lehen bizi izandako gabezia azaltzen ariko
balitz bezala: ezer ez du ukitu, ezerk ez du hunkitu, dena zaio
higuingarri!

16. Adoleszente honentzat, erresistentziarik txikiena ere bortizkeria
da; bizitzaren indar bizia, jasanezina. Gabeziak jota bizi da, eta egi-
turatzeko –eta ez soilik babesteko– aukera emango dion maitasuna-
ren egarriz; atzera eginez, ordea, errealitatera eta honen basakeriara
iristeko aukeren aurrean. Agresibitatearen eta malenkoniaren erdian
harrapaturik, sufritzen dagoen izakiak ezin du bizitzan berak baka-
rrik aurrera egin.

17. Hala, gizarte-laguntzaileak, medikuak, psikologoak edo psikoana-
listak etsipen-mota berri batekin egiten dute topo gero eta gehiago-
tan. Haurraren arazoen sorburua ez dago zoritxarreko haurtzaro
batean, baizik eta, alderantziz, haurtzaro mimatu batean.
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