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Artikulu honek Euskaraz idazteko darabi/zkigun arauak eta moldeak
aztertu eta modu arin, ulergarri eta aberats batean idazteko proposame
na egiten du.

"Etorriko da garaia hasiko direlarik agintariak euskaraz egiten bere
biltzarrak, haien lana izanen dela euskaratik erdarara itzultzea".

Inor gutxi ausartuko ginateke gaur egun, euskararen profesionalon artean,
esaldia ordenamendu horretan idazten. Ze itzultzaile, ze zuzentzailek
emango lioke bere onespena? Ze irakaslek ez luke goitik behera zuzendu
ko, ordenamendu hori, aditzak erabat aurreratuak esaldian, nagusi eta men
pekoak? Batek baino gehiagok pentsatuko du, ziur, esaldia erabat dagoela
erdarazko joskera batean emana. Nolanahi, esaldia arrunta da, gure Eus
kaltzainburu Jean Haritxelharren ahoan,' eta hizketan entzun dion nomahik
daki, zenbateraino den haren mintzoa, samurra eta ulergarria,

Aditza aurrerago
eta esaldia

ulerterrazago

Aholku gogoangarri honetan laburbiltzen dute Idazkera-liburu gomen
dagarriaren egileek, bere ataletako baten mamia. Bazen garaia, zentzuz
ko hitzak zabaltzen hasteko. Ez baita hori gaur eguneko prosaren joera,
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eta arrunki, guztiz kontrakoa ere irakasten dugu, geure gramatika-esko
letan. Hala diote autoreok, Aditza atreratzeko joera kaltegarria izenbu
ru pean, gaur eguneko euskal prosaren arazo nagusia aztertzean, ulerga
rritasun eskasarena (199 or.):

Joera kaltegarria du idazle askok: aditza ahalik eta gehien atzera
tzekoa. Agi denean, berezkoa ornen du euskarak joera hori. Balite
ke. Kontua da, ordea, batek baino gehiagok arau bihurtu duela joe
ra hori. Bere buruaren kaltetan. Eta euskara biziaren kaltetan. /
Nonnahi egingo dugu topo joera horren ondorio gaiztoekin: esaldia
luze, aditza azken muturrean, hitza joan eta hitza etorri eta aditza
ren arrastorik ez ...

Denok gaude ados: gaur egun, euskara eskolatu, ikasi eta landuaren
ildoko testu idatzi gehienak gertatzen <lira, salbuespenak salbuespen,
oso artifizialak, eta, oro har, aspergarri, motel, geldo, eten, ilun, neke,
zail, ulergaitz, ...: bi eta gehiago aldiz, irakurri behar izaten ditugunak,
ongi ulertu ahal izateko. Bai, idatziz emana bada, nola ahoz irakurria.
Eta areago beti, itzulpena izanda, nahiz munduko gairik sinpleenari
buruz aritu. Eta literatura ederra alde bat utzita, gaur egun ulernekeza
gertatzen zaigu, batez ere, literatura funtzionala, berez ulerterrazena
behar lukeena. Testu didaktikoak, gutxitan <lira,didaktikoak, informati
boak edo kolokialak, beren gordintasunean. Eta hala egiten zaizkigu
maíz gordinak, nahiz ahoz emanak izan, filme eta antzezlanetako elka
rrizketak, bikoizketak, dokumentalak, hizlariak, aurretik idatzia duten
hitzaldia irakurtzen, edota hainbat saio informatibotako aurkezlea, esal
diak arnasarik gabe irakurtzen bukaerako aditzeraino, entonazio-kolpe
batez. Maiz gertatzen zaigu, banan-banan, erraz ulertzen ditugula esaldi
guztietako hitzak. Eta, hala ere, zeharo ulernekeza bihurtzen zaigula tes
tua. Euskara hauek guztiek daukate amankomunean aditza oso atzeratua
ematea esaldian. Areago itzulpenak badira.

Eta ordea badaude, gaur egun ere, euskara ulerterrazak. Beti egon <lira.
Izan beharrik gabe esaldi superlaburreko euskara telegrafikoak. Eta,
euskara eskolatuaren artifizialtasun eta ulergaiztasunik gabe ulertzen
<lira Haritxelharren zuzeneko hitzak, eta irrati-telebistako debateak,
elkarrizketak, eta zuzeneko kontakizunak. Baita hiztunak baldin badira
ere, goian aitatutako testu artifizialen autore, itzultzaile, aurkezle edota
hizlari berberak. Eta nahiz gai jantzi eta zail berdinei buruz aritu hitz
egiten. Edota gurea ez den beste euskalki batean. Areago, hainbat eta
hobeto ulertuko <lira,zenbat eta jantziagoak izan hiztunak beren gaian
eta euskalkian. Ulerterraztasunaren baldintza bakarra izango da ia: hiz
tuna libre aritzea aurretik idatzitako testutik. Ahozko euskara aberats eta
ulergarri guztion ezaugarri da, idatzian ez bezala, aditza sistematikoki
ematea nahikoa aurreratua esaldian. Haritxelharren hasierako esaldiaren
ildoan. Eta ez lirateke gauzak asko aldatuko, Haritxelharren zuzeneko
mintzaldi osoa transkribatu ezkero. Ezta ere, beste zeinahi euskaltzaine-
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na, Ipar edo Hegoko.2 Edozeinek egin lezake froga. Zuk ere, euskararen
profesional horrek. Transkribatu, zeure zuzeneko mintzoa. Edota zuk
euskaldun on kontsidera zenezakeen zeinahi hiztunena. Esadazu, beste
lako ondoriorik eskuratzen baduzu. Edo aztertu, beste garai batzuetako
testigantzen hitz-ordenamendua, J. F. Cerquand-ek edota W.Webster-ek
jasotako narrazio folklorikoetakoa adibide.' Gaur eguneko euskara ida
tziak asko dauka ikasi beharra, ahozko euskaratik.

Aditza atzeratzeko joera kaltegarria, ordea, ez da beste gabe sortu
gugan. Eragiten dute bi lege oso zehatzek, gure gramatikakotzat hartuak
izan direnak eta, nahita ere, erabat eragozten digutenak aditza behar adi
na aurreratzea esaldian. Bata, galdegaiarena: esaldi nagusiko elementu
rik predikatiboena, aditzaren aurreko gunera bidali nahi duena." Bestea,
mendeko esaldiko aditza, derrigorrez bidaltzen duena esaldi amaierara.
Deitu ditu inork urrezko legeak. Eta zabal izan dira onartuak, euskal
joskeraren ezaugarri propioenak bezala, S. Altuberen lan nagusien
ondoretik.' Biak dira, duda gabe, gaur egungo prosa idatziaren oinarri
nagusienak. Prezeski, ulergarritasun-arazoak dituen prosa harenak.

Hala esan berri du Andu Lertxundik ere, labur, bere azken bi nobela,
Karla eta Kapitain Frakasa-seti, esperientziaren inguruan hizketan."
Bere aldetik, Aita Villasantek, etengabe salatu ditu l 956az geroztik,
euskal prosari Altuberen sistemak ezartzen dizkion muga itogarriak;
eta, oso bereziki, itzulpengintzaren ezina, legeok jarraitu behar izan
ezkero. Askok uste, eta esan du, euskarak arazoak dituela prosa ida
tziarekin. Egin gabe dugula oraindik gure prosa eredua. Ez da egia.
Prosa arazoak dauzkagu. Bai. Baina soilik, mende honetako euskaldu
nok, eta zehatz, hegoaldekook. Hau da, Azkue-Altuberen bi arauak
jarraitzen ditugunok.

Hala gauzak, arazo handi bat genuke euskaldunok, komenigarriegiak ez
izan arren, horiek balira euskal joskeraren legeak. Mitxelenak ordea,
aspaldi gaztigatu zigun halako uste okerren gainean (1953):

... Labur esateko, Altube jaunak finkatutako legeak, euskerak gorde
bear liturkeenak izango dira agian, baiña ez euskerak gorde edo
gordetzen dituenak ... Zorrotzago eta zeatzago betetzen zirela leen?
Bai, behar bada, baiña "balizko oleak" burnirik egiten eztuen beza
la, uste hori ere uste utsa da, eta erdia ustel, dakigunez ... Literatur
izkuntzan zein den itz eta orazioen lekua, banan-banako estatisti
kak bakarrik erakus lezake. Aldez aurretik esan genezake, ordea,
beldurrik gabe, estatistika orrek agertuko lituzkeen legeak eztirela
Altube jaunarenak izango. (460 or.)... Geiago ere esango nuke, ...,
ots atsegiñagoa duela euskal-belarriarentzat Axular' en prosak Altu
be'k eredutzat autetsi dizkigun zenbait zatirenak baiño. (462 or.)

Beharbada esan zitekeen altuago. Ez askoz argiago.
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Honetan, nahikoa sistematikoki ematen dira aditz ondoretik esaldiko
galdegai edo prediku nagusiak. Altuberen legea, oro har, ez da betetzen,
maiztasun piska batez, oso esaldi laburretan baino; edo, hobeto esan,
oso galdegai laburreko esaldietan. Eta ordea, hauetan ere, askotan ager
tuko da galdegai labur hau aditzaren ondoretik, Altuberen legez bestela.
Segidan jasotzen dugu erakusgarri, begirada bat egin nahi diezaiena
rentzat, hala moduzko adibide-saila, galdegai nahikoa laburrak aditz
ondoretik, garai, euskalki, autore eta prosa estilo desberdinetakoak:7

•Animaren etsaiac díra iru... (F.A. Aguerre, Oikiako Dotrina, 1759 -1987-,
527)

• Bitarte onetan jayo ciran eciñ conta al aur, eta guciac ciran becatu jatorriz
coaren mancharequin sortuac,... (J.B. Aguirre, Eracusaldiac 1, 1850, 7-8
orr.)

• Aighinam kendu ebenean, bialdu euskuen Amando, gizon zuzena, ona, ta
euskaldunakaz gauza askotan bat egiten ekiana. (Tx. Agirre, Auñamendí
ko Lorea, 1897 -1966, 1-, 18)

• Gertaera írudítzen da Donostiyan (T. Alzaga, Aterako gera!, 1888 -1990-,
25)

• Eta oni dericho Gogarte, edo Meditaciñoa. (P.A. Añibarro, Escu-Uburua,
1802, 16)

• Contricionea da dolore, eta damu handi bat... (P. Argaiñaratz, Devoten
Brevarioa, 1665 -191O-,107)

• Erri batean bizi ziran ama alargun bat eta bere seme bakarra. (J. Arratibel,
Kontu zaarrak, 1980, 21)

• Jenobebak egíten du semea karzelan (G. Arrue, Santa Genovevaren vici
tza...s 1868 -1987-, 51)

• Liburutto haur da emazurtza. (P. Axular, Gero, 1643 -1976-, 3)
• Nere izkuntza arlan zu betí zan «vosotros». (R.M. Azkue, Txukunería,
1922, Euskera, 1925, 5) ... eta menditarren deadar ta poz ezco irrintziac
eltzen dirá cerubetaraño. (A. Campión, Orreaga, 1878)

• S. Agustinen lenengo lecioa da itz, edo dicioen asiera, ... (A. Cardaveraz,
Eusqueraren Berrí Onac, 1761, 22)

• Gaur aiphatuko darotzut laborantza erabiltzeko moldeaz. (J. Duvoisin,
Laborantzako iiburue, 1858, -1986-, 45)

• Verbo Latinezcoen conjugacioneac Godoec seguitucítuzten cembait parte
tan, bainan ez guztietan, ... (J. Etcheberri, Laburdiri escuararen hatsape
nac, 1712 -1907-, 11)

• Bada asco balira, esan bearco lízate ícenetan, eta ez bacarric ícenean.
(J.I. Guerrico, Cristau Doctriña 1,1858, 11)..., urai edo ur-lecuari deítu cían
ítsasoa, (eta leorrari turra). (F.I. Lardizabal, Testamentu zarreco..., 1855 -
1887-, 5)

• Francian ícaratuco guíntuque franciar guciac, (ta Españian españiar
guciac.) (M. Larramendi, Corografía de Guipúzcoa, 1754 -1990-, 26)

• Onec servíetanau mayordomusat, maestre-sala-sal, guarda-ropa-sal,. ..
(R. Micoleta, Modo Breve de aprender la lengua Vízcayna, 1653 -1897-,
30)

• Barberubaren icenac esan gura dau neure ustez Bizarguil/ia;... Zuc dínozu
apeítau bizar eguitia gaiti;... Zuc emoten deutsazu labañiaren icena gure
arpeguijac apaindu ta garbituteco erremientiari, ta obelo icentauco cendu
que garbítzalle,... verbiaz. (J.A. Moguel, Peru Abarca, 1802 -1881-, 47)

• Onai emongo deutse betico glorija, (eta deungai betico penia.) (B. Olae
chea, Dotrina Crístíanea,1763 -1848-, 21)

• laincoac pietatez mouituric, lgorri du bere semea gatibuac erostera... (S.
Pouvreau, XVI1-Les petítes uvres, 1892-, 15)
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• laincoac beraz creatu cuen quicona bere lmajinara, ... (P. Urte, Biblia,
Ethorquia, 1700 -1894-, 3)

• Guciac montatcen dira laur hogoy real. (Voltoire, Tresora hirur lenguayeta
kua..., 1620-1971-, 182)

Gure tradizioa zertxobait ezagutzen duen edonork daki zenbateraino den
ohikoa joskera hau. Legea itxuratzen. Baina, era berean, belarriak irekitze
ko ohitura lukeen guztiak lekike, zenbateraino diren usuzkoak antzeko egi
turak, gaur eguneko ahozko euskararik jatorrenean, hoberen, arinen eta
komunikatiboenean.

Berriro izango da nahikoa begiratu xume bat egitea gure literatur tradi
zioari, jabetzeko, oro bar, oso esaldi laburretan baino ez dela betetzen,
maiztasun piska batez, Altuberen bigarren legea. Eta hauen artean ere
ez dela falta salbuespen ugari. Hurrengo adibide-sailean ohar liteke,
garai, euskalki, autore eta prosa-estilo desberdinetan:

• (Purgatorioan zordiran penac guchitcea) aditzenduanac bere pecatuen
damu contricioarequin. (F.A. Aguerre, Oikiako Dotrina, 1759 -1987-, 530)

• Doai bat, guizonaren gura guciac ceduzcana ezaguera zucenaren, eta
vorondatearen mendean. (J. B. Aguirre, Eracusaldiac /, 1850, 7) nigana
ba/etor erabagi baten billa,... (Tx. Agirre, Auñemendiko Lotee, 1897 -1966,
1-,44) esantzagun gorri antxekuak ere ez dirala txarrak, diralako gorputz
geiagokuak. (T. Alzaga, Aterako gera!, 1888 -1990-, 34) icusten ilten Jesu
Cris-to. (P.A. Añibarro, Escu-Librua, 1802, 12)

• huntaracotz contemplatcen cuela errethaula batean Maria Egipciana... (P.
Argaiñaratz, Devoten Breviarioa, 1665 -191O-,4)..., txerri bat, oso beltza
zana jaiotzetik. (J. Arratibel, Kontu zaarrak, 1980, 21)..., barrunen esaten
bacitzaizquean becela hitz oec: ... (G. Arrue, Bravante-co Genovevaren ...,
1885, 33)

• hark ikusi zuenean plaza guztia iende alferrez bethea, ... (P. Axular, Gero,
1643 -1976-, 25)

• Entzun baleie barriz mutiltxu bati, ..., larrapast edo laban eginda iausi za/a
gizatoa... (R.M. Azkue, Batxi Guzur, 1897 -1986-, 152)

• errendituba loaz, ... (A. Campion, Orreaga, 1878)
• (...: urte asco da) Apaiz zar bati aditunio/a, anciñaco Apaiz ori aice banonz
betea oi cegoela, ta alabatcenzala, lau boz, edo itz oiec: ATOMO, ECLIP
SE, HOGUERA, ta HORIZONTE, iñorc ere Eusqueraz emango etciozcala.
(A. Cardaveraz, Eusqueraren Berri Onac, 1761, 46)

• guk erainagatik bihia, ... (J. Duvoisin, Laborantzako Liburua, 1858 -1986-,
42)

• Eta baldin jcen choiletan bada hain misteriotsu, ... (J. Etcheberri, Laburdiri
escuararen hatsapenac, 1712 -1907-, 5)

• /casi dezuen ezquero lenagoco dotriña santuan: zuen eguiazco zoriona
certan dagoan: (J.I. Guerrico, Cristau Ooctriña 1,1858, 9)

• (Eguia da,.) escu-liburucho bat, cembat guertacari dacarzquiena, eman
cizuela, euscarara ederqui itzulia; ... (F.I. Lardizabal, Testamentu zarreco
..., 1855 -1887-, 3)

• Baldin alear artzen paguendu gucioc, ... (M. Larramendi, Corografía de
Guipúzcoa, 1754 -1990-, 26)

• (Ori lisate), valizsure rnecedeoripersona sospechacoa, (serren esta aytatu
co saquea,vrcatuen esean). (R. Micoleta,ModoBreve ..., 1653 -1897-, 23)

• (¿Cer esango litzate) enzungo balitz baserritar batee bedeincatuten dabe
/amaija, ez jaquinarren Barberu ain apaindu, ta Madrilen urtiac eguin ditu
banac? (J.A. Moguel, Peru Abarca, 1802 -1881-, 57)
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• izanic Ceu aiñ ona... (B. Olaechea, Dotrina Cristianea, 1763 -1848-, 4)
• seguratcen cueletic arimac hala cirel« vbelduac, sarnetuac eta ethenduac,
... (S. Pouvreau, XVII -Les petites uvres, 1892-, 11)

• apartatr;:ecogaüa egunaganic: ... (P. Urte, Biblia, Ethorquia, 1700 -1894-,
2)

• erosteco cembait marchandisa. (Voltoire, Tresora hirur lenguayetakua ...,
1620 -1971-, 178)

Egia esan, salbuespen baino askoz gehiago dira, gaur eguneko ahozko
euskara hoberen eta sarnurrenean ere, aditzaz amaitzen ez diren moeta
guztietako rnendeko esaldi-kopuruak.

Mitxelenak ez zuen arrazoirik falta, askoz gozoago zeritzonean Axula
rren prosari (300 urte eta gero) Altuberen eskolako edozeinenari baino.
Villasantek ere hala rnoduz esango du (1956, 15 or.):

Yo tengo la impresión que los libros anteriores a este movimiento
literario eran más asequibles, más fáciles de leer y entender para el
lector euskaldun sencillo y carente de iniciación especial a la lectu
ra euskérica. Autores corno el traductor Arrue o el P. Añibarro o
Juan Bautista Aguirre, ..., son más fáciles y asequibles al pueblo
que los libros de los escritores actuales con su sintaxis según las
normas de Erderismos.

Eta hala erreibindikatuko du aurrerantzean, etengabe, euskal prosaren
tzako, tradiziozko idazleen joskera-rnoldea, zentzu gabeko berrikuntza
kaltegarrien aurrean (1974, 332 or.):

Euskaraz idazteko tresna hori gure idazle zaharrek gerturik utzi
ziguten, bada. Euskalki literario guztietan berdintsuki egina, gaine
ra. J Eta hori baztertzearekin euskara idatzia bakar bidean ezarri
dugu. Lege zurrunegiak, hertsiegiak ezarri dizkiogu.

Eta gure idazleek prestaturik utzi diguten prosa hori, dudarik gabe da
aditz aurreratuko prosa bat.

Azkue-Altuberen legeak ez ba dira euskararenak, zein dira euskararen
legeak, edo bederen, joerak? Zer gertatzen da, esateko, euskal esaldi
sinpleenetan, aditza (a) eta honen konplernentu bat baino (X), ez duten
esaldiak? Ernan ditzagun, gaztelaniaz:

(1) Estaban allí.
(2) Porque es tarde.
Ze euskaldunek ez lituzke emango gaztelerazko aX segidok, euskaraz, Xa
ordenamenduan?

(3) Han ziren.
(4) Berandu delako.ª
Antzeko adibideak infinitoak baino gehiago dira gure tradizio guztietan. Gaz-
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telaniazko aditz / konplementu-ordenak, oro har emango dira euskaraz, kon
plementu / aditza segidan. Denok ados segurasko horra bitartean.
Tamalez Altubek antzeko esaldi laburren azterketan oinarritu du soilik
bere joskera-sistema osoa; eta, okerrago dena, beti gaztelaniaren kon
paraketan .9 Eta ez du ondorio ateratzen halako bi elementu laburreko
esaldietan, euskarak joera nabarmena duela, aditza bigarren emateko.
Ez. Predikatuko du, gaztelaniaz prepositiboa bezala, euskaraz aditzak,
gaztelaniaren kontrara, joera pospositiboa izango duela beti. Eta mende
ko esaldiak gaztelaniak beti aditzaz hasten baldin baditu, euskaraz beti
aditzaz itxiko dituela. Eta gaztelaniaz galdegaia aditzaren ondoretik
eman ohi bada, euskaraz emango dela, gaztelaniaren kontrara, aditza
ren aurretik. Zeinahi luzera eta konplexutasunetakoak izanda ere esal
diak, bi elementu soiletakoak balira bezalaxe. Altubek, benetako adibi
deetatik abiatuta, ondorio faltsuak eratorriko ditu. Gehiegizkoak. Eta,
izan ere, Altubek gaztelaniari begiratuko dio, eta ez euskarari, bere le
geak asmatzeko. Ez, euskal tradizio eta erabilerari. Eta, gainera, zeharo
gaitzetsiko du hau, bat ez datorren neurrian, bere laborategiko arauekin.
Ez dira izango Azkue-Altube erratuta daudenak. Baizik beraiek bitarteko
euskaldun guztiak.

Eman ditzagun, goiko esaldien ordez:
(5) Estaban allí Ester, Jon, Lukas y todos los que nos habían ayudado.
(6) Porque es tarde para poder hacer con fundamento todas las cosas que
deberíamos hacer.
Nola eman ohi ditu euskaldunak halako esaldiak? Azkue-Altubek, derrigo
rrez eskatuko dute lehenengoan, galdegaia ematea aditzaren aurretik:

(7) Han Ester, Jon, Lukas eta lagundu ziguten guztiak ziren. / edo:
(8) Ester, Jon, Lukas eta lagundu ziguten guztiak ziren han.
Mendeko esaldian berriz, aditzaz eta erlazio atzizkiaz amaitzea, derrigorrez,
esaldi katea:
(9) Egin behar genituzkeen gauza guztiak behar bezala egin ahal izateko
berandu delako.
Hiru esaldiek beteko dituzte euskarazko arau gramatikalak, eta izango dira
euskarazkoak. Segurasko, ordea, aditza horren atzeratuta dutelarik esal
dian, ulernekezen artean kokatu beharko ditugu. Aldiz, ahoz edo tradizioan,
estatistikoki askoz maizago aurkituko ditugu emanak, beste segidotan, gal
degaia aditzaren ondoretik, edo konplementuak mendeko aditz eta erlazio
atzizkien atzetik:
(10) Han ziren Ester, Jon, Lukas eta lagundu ziguten guztiak.
(11) Berandu delako, egin behar genituzkeen gauza guztiak, behar bezala
egin ahal izateko. / edo:
(12) Berandu delako, behar bezala egin ahal izateko, egin behar genituz
keen gauza guztiak.

Aditza esaldiko bigarren elementu bezala daramaten hiru esaldiok, eus
karazkoak izateaz gain, askoz argiagoak izango dira, goiko pareak bai
no. Nahiz eta Azkue-Altuberen aginduak segi ez. Edota beharbada
horrexegatik. Bada, Azkue-Altube bitartean, euskal aditzak ez du inoiz
erakutsi joerarik, sintagma luzeei erantsita joateko. Ezta hauek esaldiko
galdegaiak izanda ere.
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Baina, zergatik ulertzen ditugu hobeto aditza aurreratuta daramaten
esaldiak? Ez noski kasualitatez. Edota, Azkue-Altubek sinistarazi nahi
liguketen bezala, gu jada erabat kutsatuta gaudelako gaztelaniaren espi
rituarekin, ..., beraiek ez bezala. Ez. Soilik gertatuko da, aditza aurrera
antzean daramaten esaldiak, oro har, hobeto egokituko direla euskaraz,
komunikazioaren estrategia unibertsalekin, aditza atzeratuta dararnate
nak baino. Batere kutsatuta egon beharrik gabe gure aldameneko erde
ren espirituarekin. Esan nahi dugu euskaldunok gurea propioa dugula
aditza aurreratzeko estrategia.

Bada, (erraz) ulertuak izateko, derrigorrezkoa da, zeinahi hizkuntzatan,
garbi adierazita edukitzea lehendabizi, gure mintzoaren marko predika
tiboa: zertaz (marko tematikoa) eta nola (marko modala) hitz egin behar
dugun. Eta bakarrik marko predikatibo hau argi eduki eta gero, ulertuko
da, erraz eta behar bezala, hiztunaren funtsezko predikua. Segida hori
bera praktikatu eta gomendatuko da, gainera, esaldi bakoitzaren barne
ko ordenamendu modu arrunt eta ohizko bezala. Euskaraz ere bai. 10 Eta
hala moduz predikatu dute, Aristotelegandik hasita, munduan izan
diren, eta diren, eskola gramatikal (eta erretoriko) guztiek.11 Mintzagaia
=? Galdegaia segida, nolazpait. Mintzagaia, esaldiaren lehen partean,
eta bigarrenean, esaldiko benetako predikua, galdegaia edo irazkina.

Eta aditzak joera du euskaraz esaldi aurrealdean joateko, lehen lehenik,
bera delako esaldiaren ardatza. Eta bere esanahiak, erraz biltzen dituela
ko bere inguruan (bere unibertso semantikoan), esaldiko beste elemen
tuak, eta are aurreko testuingurukoak. Aditza eman eta gero erraz uler
tuko da beste elementu guztien arteko lotura. Hura ezagutu bitartean,
nekez lotuko dira elementuok elkarren artean. Eta asko badira, eta esal
dia luzea bada, ahaztu egingo dira erdiak, esaldi-amaierako aditza iriste
rako, eta berriro irakurri beharko da esaldia, berreskuratzeko ahaztutako
elementuak, orain, aditzaren argi berritara.

Bi. Areago dute esaldiaren aurrealdean agertzeko joera euskaraz (ere),
esaldiaren ulertzeko modua bera baldintzatzen duten aditzek. Esan nahi
dugu lehenik, entendimentu, pentsamentu, adierazpen, borondate, per
tzepzio, eta antzeko aditz eta perifrasi guztiek (uste, entzun. gezurtatu,
galdetu, iruditu, egia izan, gezurra izan, nahi izan, ...; eta kidekoak),
usu mendeko beste aditz edo esaldi baten aurkezle gisara erabiltzen
direnak soilik, eta areago, kontutan hartuta, mendeko esaldi konple
mentu hauek, ohituraz direla, luzeak eta konplexuak. Baina, baita ere,
beste zeinahi klasetako aditzak, modu bereziez jokatuak asko baldin
tzatzen dutenean esaldi beraren interpretazioa (nola ahalmenera, sub
juntiboa, agintera edo baldintza ondorioak direnean). Baita azkenik,
euskaraz horren ohikoak diren partikula modalak erantsita dararnatza
ten aditzak, hauen bidez baldintzatzen dutelarik esaldi osoaren inter
pretazio modua (amen, ate, ohi, al, bide, uste, eta antzeko partikulak,
zeinen artean oso bereziki, e: eta ba- partikula modalak, oro har ere,
esaldi aurrealdeetan emanak).
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Hiru. Euskal aditz jokatuak berez dituen ikaragarrizko aberastasun morfolo
gikoek (berarekin adierazten aba! dituen, nor, nori, nork eta interlokusioa
ren lau pertsonen eta hauen numeroen, eta gertaeraren denbora, aspektu eta
aipatu modu-aren informazioen bidez), maiz bihurtzen dute euskal aditza,
lotura zubi naturala, esaldiaren aurreko testuinguruarekin. Eta horretatik ere
honen joera, esaldiaren aurrealdean agertzekoa, ez urrutiegi, hainbeste
informazioren erreferentzia izango duen testuingurutik.

Azkenik, kontutan hartu behar da, euskaraz, mendeko esaldiek nagusia
rekin lotzeko duten sistema (hau da, testuinguruarekin lotzekoa), maiz
dela, aditzari ondoretik erantsitako erlazio atzizkia, eta honek finkatzen
duela mendeko esaldia interpretatua izango den modua. Horregatik ez
du euskarak mendeko esaldietako aditzak modu absolutoan atzeratzeko
joera. Mendeko esaldiko aditza, eta honi erantsitako erlazio atzizkia,
neurrigabe atzeratzeak (Azkue-Altube ondorenetik egiten den bezala),
ezinezko bihurtzen du hauen ulerterraztasuna lehen kolpean.

Guzti honengatik behintzat, aditza izango da usu euskaraz (eta batez ere
euskaraz), elementu nagusietakoa esaldien marko predikatiboa eraiki
tzen. Eta hala ulertuko dira sarri hobeto, aditza hainbat aurreratuta dara
maten esaldiak, atzeratuta dutenak baino.

• l. elementu laburrak + 2. aditza + 3. galdegaia segida, ohiko euskal
joskeran.

Eta horregatik <lirahorren ohikoak alde eta aldi guztietako euskaran, are
Altubetarrean: 1. elementu labur tematiko batez hasita, 2. jarraian aditza
eransten zaien esaldiak, eta, 3. ondoretik erakusten dutenak, esaldiko
dudarik gabeko galdegai-predikua (ik. esaldi berau ere, edota hurren
goa). Eta horixe da gure ahozko euskarak, zein literatur tradizioak,
eskaintzen digun segida emankorrenetako bat.

Esaldi-hasierako elementu labur tematiko hauen artean, oso maiz aurki
tuko dugu euskal tradizio eta ahozko erabilkeran, esaldiko sujetoa, ingu
ruko hizkuntzetan legez. Euskaraz, ordea, sujetoaz gainera, usu aurkitu
ko ditugu esaldi hasierako gune horretan, beste hainbat klasetako parti
kula edo konplementuak ere, zeini erantsiko zaien lehenik aditza, eta
ondoren, esaldiko prediku nagusia. Halakoen artean, garrantzi berezia
izango dute erakusleek (elementu anaforikoak, loturazkoak, aurretik
esandako guztiarekin, eta berez tematikoak), eta hauetatik eratorritako
adberbioek. Nola segidako esaldietakoak, eta antzeko beste guztiak:

(13) Hau da, bakarrik, bihar ekarriko dizuedanaren aurrerapen txiki bat.
(14) Hori da arduradunari esan behar zenioketena; ez niri.
(15) Horrek ekarri du zuk atzo eskatutako guztia, besterik ezer ez.
(16) Honekin emango dizkizuet, balera, aurreko egunetatik atzeratuta dauz
kagun guztiak.
(17) Honetan sartu ziren atetik hiru deabru galtzagorri aker baten atzetik.
(18) Hemen ikus ditzakezue espermatozoide sailak lasterketa zoroan beren
helburuaren bila.
(19) Han datoz gure lagun guztiak asmo berrituekin.
(20) Hala gertatzen da asteazkenero goizean plaza azpi honetan.
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(21) Honela bildu ziren basamortuan bizi ziren tribu buruzagiak itun berri bat
sinatzeko.
(22) Horregatik egiten ditugu labean erreta orain segituan saltzeko ez diren
erroskilak.

Ofizio herbera beteko dute maiz euskaraz, beste adberbio labur askok
ere, bihurtu gabe horregatik bat-batean esaldiko galdegai. Hala nola
segidakoetakoak:

(23) Laster ekarri zituzten mahai gainera beste hiru basurde handi ando
erreak, segi genezan lasai jalen.
(24) Beti ibiltzen dira buruz behera makurtuta, beren arbasoak dituztelako
bertan lurperatuta.
(25) Ongi ezagutu nituen orduan hordikeriak dakarzkeen ondorio gaiztoak.
(26} Sarri etortzen ziren garai hartan etxe alde honetaraino mendian zebil
tzan soldaduak.
(27) Orduan ikusiko dugu nola eroriko diren izarrak, eta nola irekiko diren
itsasoak.

Beste hainbeste egin lezakete ere segidakoon antzeko beste adberbio,
aditzlagun edo izenorde pilek: Arkar; Ondo, Asko, Berandu, Maiz, Nahi
ko(a), Berehala, Lehen, Hobe, Hobeto, Nornahi, Askotan, Batzuetan,
Aspaldi, Batbatean, Garaiz, Berdin, Beste hainbeste, Anitz; Inoiz; !non,
Nonbait, Guztiak; ... Eta finean ez dute ere beste paperik betetzen Ba
eta Ez partikulek. Eta hala moduz ere gertatzen da, aldi eta alde guztie
tako euskaraz, hainbat formula kopulatibo / predikatibo konsakratuekin,
esaldi hasieran emanak, eta nabarmen asko atzeratzen dutenak aditz
ondorera esaldiko duda gabeko predikua: Egia da ..., Bistan da ..., Kon-
tua zen , Litekeena da ..., Argi daga ..., Garbi zegoen ..., Gauza segu-
rua da , Damu dut ..., Zail(a) da ..., Gait: da ..., Gertatzen dena da ...,
Ongi da ..., Hobe duru ..., eta abar luzeak. Ez dira ere besterik finean,
Hau da, ... (Id est}, Esan nahi dut ..., Esan nahi dudana da ..., Erran
nahi baita ..., edo antzeko aurkezle esplikatibo guztiak.

Denek betetzen dute, alde batetik, euskararen ohiko joera aditza multzo
baten bigarren elementu bezala ematekoa.12 Baina, bestetik, esaldiko
aditz nagusiaren ondoretik eta esaldiaren bigarren partean ematen dute
dudarik gabe esaldiko galdegai-prediku nagusia, komunikazioaren
estrategia unibertsalek gomendatu legez. Maiz asko, euskal hiztunak
nahikoa du halamoduzko edozein partikula labur ematea aditzaren
aurretik, ondoren lasaitasun osoz emateko esaldiko prediku nagusia
honen bigarren partean, argitasunaren eta ulergarritasunaren mesedetan.

Esaldi laburrean ezin eragin dezake iluntasun handirik, zeinahi ordenamen
du gramatikalek. Ez dira gure arazo nagusia. Esaldi luzeagoen artean, aldiz,
Azkue-Altuberen formulak:

• l. esaldiko elementu luzeenak (berrienak, ezeragunenak¡ + 2. aditza + 3.
elementu laburrak (tematikoenak).

Inoizko eta inongo euskararena ez izateaz gain (salbu euskara Azkue
Altubetarrarena), erabat zailtzen du esaldion ulergarritasuna, eta batez
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ere esaldi-kateena, erabat atzekoz aurrera iraultzen dituenez gero komu
nikazio-estrategiaren unibertsalak: Sistematikoki bialtzen dituelako
esaldiaren bukaera aldera, prezeski, esaldiko elementurik tematikoenak
(aditza, eta elementu laburrenak, oro har loturazkoak, aurreko testuingu
ruarekiko, eta beraz ulerterrazenak, eta, gainera, giltzak, behar bezala
ulertu ahal izateko beste elementuak)." Aldiz, esaldiaren aurrealdera
bidaliko ditu, entzule/irakurleari, berrienak, ezezagunenak eta ulergai
tzenak egingo zaizkion elementuak. Eta, kondizio horietan, ondorioa
bakarra izan liteke: esaldi luzeen, esaldi-kateen eta testuen iluntasuna.

Aldiz, gure literatur tradizioan eta ahozko erabileran aurkitu dugun for
mulak:

«L. elementu laburrak + 2. aditza + 3. esaldiko elementu lureenak:

Dudarik gabe lagunduko digu esaldi luzeak ulergarri bihurtzen, esaldi
kateak behar bezala lotzen beren artean, eta oro har testu arin, aberats
eta ulerterrazak bideratzen. Hala has gintezke inoiz hurbiltzen, euskal
joskeraren benetako joera/legeetara.

Joerak joera, nolanahi ezingo dugu inoiz ahaztu, euskara, guztien gaine
tik dela, hitzordena (aski) libreko hizkuntza. Baita ere, aditzak esaldi
amaieran emateko, hala komeni denean. Nola zuzenean esaldi-hasieran
ere, eragozpen handirik gabe, horren maiz aurkitzen dugun bezala, gure
hiztun eta literatura hoberenetan. Mintzatuko gara bereziki artikuluaren
bigarren partean, euskararen ordenamendu-askatasunez,

Oharrak

1 Hala jasotzen da irailaren 23ko Egunkarian (8.
or.).

2 Hala konfirmatzen digute, guk zehatz eta apro-
pos egindako azterketa estatistiko guztiek. 4

3 J.F. Cerquand, /par Euskal Herriko legenda
eta ipuinak, Txertoa, 1985, 2 tomo; W. Webs
ter, lpuinak, EEE, Klasikoak, 1993, 2 tomo. Ez
dira nolanahi fidagarriegiak joskera aldetik,
ezagunagoak diren Azkue (Euskalerriaren
Yakintza, II) edo Barandiaranen bilketak (Eus
ko-Folklore, Obras Completas, II eta Ill). Bi
autoreok zuzendu baitituzte hainbat jatorrizko
joskerak, beren uste (altubetar)-ren arabera.
Aurki litezke ahozko testigantzak, beste hain
bat aldizkari eta testuetan sakabanatuta (ik.
adib. J.M. Etxebarriaren Euskal Dialelaologia-
rako testo eta ariketak -El Carmen argitalda- 5
riak, Gasteiz, 1983-, eta bertan aipatzen den
bibliografia). Geroztik argitaratu dira, inguru

Euskal joskeraren milo kaltegarriak (!)...

desberdinetako euskararen azterketak, ahozko
testigantzak ere jasotzen dituztenak (Bergara,
Altsasu, Zeberio, Etxarri-Aranaz, ...) Badaez
pada nolanahi, kasuz kasu aztertu beharko da
testu bakoitzaren fidagarritasun sintaktikoa.

S. Altubek esaten duen bezala (Erderismos,
1929, 18 or.): "la única [regla] obligatoria en
euskera en cuanto al orden que deben seguir
los miembros en la oración nos juerra sola
mente ... a colocar el miembro nominal inquiri
do, inmediatamente antes del verbo". Eta
hurrena argitu moduan (20 or.): "raras veces se
encuentra entre los miembros más cortos el
inquirido de la oración". Hala gornendatuko du
berak, aditzaren aurretik kokatzea (20 or.): "el
morfema característico de un miembro oracio
nal largo", eta aldiz "los miembros cortos, a
excepción del inquirido después del verbo".

De sintaxis euskérica (1919), eta Erderismos
(1929), ezagunagoa, nahiz 1919koaren kopia
emendatua baino ez izan. Nolanahi esan behar
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da, hain ezaguna ez delako, Altubek Azkuegan
ikasten dituela bere lege nagusiok, eta Azkue
abadea baino ez dagoela hasiera hasieratik,
Altuberen hitzetako bakoitzaren atzean. Azkue
da lehenengo euskal gramatikaria, jada
1891raleo ebazten duena bere Euskal Irkindean,
nola mendeko esaldietako aditzak, eta honi
erantsitako erlazio atzizkiak bukatzen duten
euskaraz esaldia (1891, 334 or.): "759. Regla
única. los complementos regidos deben ponerse
delante de los regentes. " (Eta printzipio metafi
siko honetatik eratorrita, 344-5 orr.): "779. Sex
ta regla. En oraciones complementarias el ele
mento relacionado con la oración independien
te suele colocarse al fin." Azkue da ere lehe
nengoa aldarrikatzen, galdegai legearen oina
rrizko printzipioak. Bai, 1891ko Irkindean
zehar, nola argiago 1894 inguruko Ensayo
Practico-an (eskuzko idazlan multikopiatua; ale
bat gordetzen da Euskaltzaindiako Azkue Libu
rutegian), non agerian legeztatzen duen, euska
raz, galderari, galdetzen den orden berber hartan
erantzun behar zaiola, eta ez beste batean (Tema
15, 33 or.): "2. Como se pregunta se contesta.
Esta regla suprema de construcción está expli
cada en la pág .... [nahiz gero ez duen inon
esplikatzen] /Esto quiere decir que si por ejem
plo se pregunta ¿Non dago Txomin? se debe
contestar: Txomin etxean dago.". Altubek ez du
inoiz ageriegian aitortuko bere erabateko zor
Azkuetarra. Bakarrik Azkueren konplizitateak
ekarriko dio ordea, Altuberen sistemari, bestela
imajina ezinezkoa izango zukeen arrakasta.

ETBko Berbaguren saioan (otsailak 23, 1993;
bestelakoan, joskera aztergarri batean): "Eta
orduan, arazorik larrienerako bat idazlearen
aldetik, nobela moderno bat tajutu nahi baldin
badu, fuste dut] haundia dela gure sintaxiare
na. Eta hor, sintaxiaren aldetik, nik uste det,
erronka haundiak oraindik ere jokatu beharra
dauzkagula, eta zenbait elementu ikertu. Altube
ren sistemak e: digu balio.... Nik uste det, ...,
hor, batez ere, niri g ertatzen zaidana da:
mamen/u jakin batean kontatu nahi det historia
bat, Karla, historia intimista bat, eta cromen
barnekoi baten historia kontatu nahi det. Eta
orduan, oso periodo lureetako eta oso idazkera
lasaiko testu bat da. Eta mm konturatzen nai
zen, eramaten ari naizen hizkera modua, dela,
sistema, euskal sintaxiaren sistema hori mutu
rreraino, arken muturreraino. Eta orduan ikus-
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ten det, sentidu batean, nobela horren exitoa eta
nobela horren frakasoa, dagoela, horretantxe
bertan. Eta orduan, ohartzen naizen neurrian,
orduan; hurrengoan, Kapitain Frakasan, egin
behar det, nolabait, norabide aldaketa bat egin
behar det. Eta beste apustu klase bat egin behar
det sintaxiaren aldetik fundamentalki."

7 Ematen dugu, autore izena, obra, lehen argita
ratze data (edo konposaketarena, eskuizkribu
izan bada), -marratxo artean, guk erabilitako
argitalpenaren urtea, jatorrizkoa izan ez bada-,
aldizkariaren izena, baldin badagokio, eta
orrialdea.

8 Apenas aurkituko dugun bestelako segidarik
halako esaldi laburretan, beste testuingururik
gabe: Ziren han; edo Delako berandu bezala
koak. Ezta sikiera gure literatur tradizio gai
tzetsienean.

9 Nahikoa da begiradatxo bat egitea Erderismo
si. 13. orrialdean konparatzen ditu adibidez
gaztelaniazko segidako aX bikoteak: Ser bue
no/ Estar quieto/ Venir hoy/ Andar bien/ Ir a
casa/ Morir por la patria/ Comer pan/ Ver a
la madre; hauen euskarazko Xa pareekin: Ona
izan / Geldi egon / Gaur etorri / Onda ibili I
Etxera joan/ Aberriarren il / Ogia jan /Ama
ikusi, bere ondorengo proposamen guztien
oinarn.

10 Ik. adib. Hit: ordena, in Euskal Gramatika,
Lehen Urratsak - l (Eranskina], Euskaltzain
dia, 1987, 19-46 orr.

11 Eta hizkuntza, eskola gramatikal eta ñabardura
desberdinen arabera deitu zaio marko predika
tibo horri: mintzagaia, tema, topikoa, (min
tzoaren) sujetoa (nondik gure sujeto gramati
kalaren kontzeptu bera), sujeto (psikotloglkoa,
presuposizioa, protasia, notion initiale, ...; eta
predikuari berrir: galdegaia, errema, [okua,
asertzioa, irazkina, komentoa, predikatua, pre
dikatu (psiko)logilwa, propasa, apodosia, bout
du discourse, ... Finean hori besterik ez da gai
nera, txikitatik ikasi dugun esaldiaren biparti
zioa: Sujetoa + Predikatua zatietan, eman nahi
zaien izena eman.

12 Eta euskara ez da puntu honetan oso hizkuntza
berezia. Antzeko jokaera erakusten dute, esate
ko, gure inguruko frantzesak, ingelesak, ale
manak, hungarierak edo latin hilak. Guztiek
eskatzen dute aditza bigarren elementu bezala



ematea esaldian, beste elementuren bati eran
tsita. Eta frantzesez, ingelesez eta alemanez,
gramatikalizatu ere egin da eskaera hori azken
rnendeetan , ia derrigorrez sujetoa eskatu arte
aditzaren aurrerako , sujeto faltsuak izango
badira ere maiz. Hungarieraz, latinez, edo eus
karaz berriz, zeinahi elementu klaseri eransten
ohi zaio oraindik ere aditza bigarren elementu
bezala. Nola ere izan den bestalde , frantzes,
ingeles eta aleman zaharretan, eta agi denean,
noizbait, hizkuntza indoeuropar gehienetan
ere.

13 Zeinen artean oso maiz esaldiko sujetoa bera,
elementu tematikoenetakoa ohituraz. Eta sinis
tezina ere bada gaur eguneko euskara idatzian,
esaldi bukaera aldera eramaten den sujeto
kopurua, komunikazioaren unibertsal guztien
kontrara, eta euskaraz lehenago inoiz ez beza
la. Oraindik, bihurtuko da euskara, sujetoa sis
tematikoki esaldi bukaerara atzeratuko lukeen
lehen hizkuntza munduan.

Bibliografia gomendatua

Azurmendi, J. 1977. Orixeren frasekera: ritrnoa. In
Zer dugu Orixeren alde, Jakin, 325-345 orr.

Esnal, P., Zubimendi J. R. 1993. Joskera. In ldaz
kera-liburua, Eusko-Jaurlaritza, 133-235 orr.

Mitxelena, L. 1953. Arnaut Oihenart. BRSVAP,
445-463 orr. Bereziki, 459-462 OIT.(Orain Mitxe
lenaren Euskal Idazlan Guziiak -MEIG- bildu
man.)

Mitxelena, L. 1968. Plan base o proyecto general
sobre unificación. Euskera -Batasuna. Euskera,
XIII, 203-219 orr. Bereziki, Joskera atala, 218-9
orr. (Orain MEIG bilduman.)

Mitxelena, L. 1977. Euskal hirkera eta euskal
neurkera. Euskera, XXII, 721-733 OIT.Bereziki,
Ate osteko eraskin gisa atala, 729-33 orr. (Orain
MEJG bilduman.)

Mitxelena, L. 1978. Miscelánea filológica vasca I.
FLV, 205-228 orr. Bereziki, Relato y orden de
palabras atala, 220-224 orr. (Orainago, in Pala
bras y textos, EHU, 1987, 363-385 orr.)

Mitxelena, L. 1979. Miscelánea filológica vasca
IIl. FLV XI, 213-236 OIT.Bereziki, Arratsaldea

zen alakoa atala, 226-230 orr. (Orainago, in Pala
bras y textos, EHU, 1987, 411-433 orr .)

Mitxelena, L. 1981. Galdegaia eta mintzagaia eus
karaz. In Euskal linguistika eta literatura: Bide
berriak. Univ. de Deusto, 57-81 orr. (Orain MEIG
bildurnan.)

Villasante, L. 1956. Comunicación del P. Villasan
te sobre la réplica del Sr. Altube al Sr. Michelena
acerca de sintaxis vasca. - Estudios de sintaxis
vasca, Euskera, 14-18 orr.

Villasante, L. 1966. (Hitraurrea) In Garoa (Txo
min AgilTe),EFA (berrargitalpena), 3-16 OlT.

Villasante, L. 1970. Sintaxis. ln Hacia la Lengua
Literaria Común. EFA, Serie Eleizalde (2. arg.),
89-93 orr.

Villasante, L. 1974. Euskara idatriaren joskera.
Euskal idazle zaharren gaitzestea XX. mendean.
FLV, 325-342 OlT.

Villasante, L. 1975. (Hitzaurre gisa) In Erderis
mos (S. Altube), Euskaltzaindia (berrargitalpe
na), V-XII orr.

Villasante, L. 1976. Sintaxis de la oración com
puesta. EFA. Serie Eleizalde. Bereziki , Orden
entre la oración principal y la subordinada, eta
Orden de colocación entre las subordinadas de
un mismo período, 58-60 orr.

Villasante, L. 1979. Historia de la literatura vasca
(2. arg.). Aranzazu. (Autore desberdinen azalpe
netan barreiatutako iruzkinak , bereziki Azkue,
Altube eta XX mende honetako hegoaldekoen
artean).

Villasante, L. 1980. Sintaxis de la oración simple.
EFA. Serie Eleizalde. Bereziki, Ordenación de
los elementos en lafrase vasca atala, 227-260 OlT.

Villasante, L. 1982. (Sarrera) In Kredo edo sinhes
ten dut esplikatua (Lapeyre). Euskaltzaindia
(berrargitalpena), 5-27 orr.

Villasante, L. 1988. (Hitzaurrea) In Lat sibi
(Azkue), Labayru (berragitalpena), IX-XTVorr.

Villasante, L. 1988. Prosazko tradizio sendo bat
osatu beharra. In Euskararen auziaz, EFA, Serie
Eleizalde, 141-154 orr.

Villasante, L. 1989. Aita Ubillos-en "Christau doc
triñ berri-ecarlea''. Liburu honen berezitasun ba
tzuez oharrak. Euskera, XXXIV, 517-531 orr.

Euskal joskeraren mito kaltegarriak. (1)... 51


	Page 1
	Titles
	Bíttor Hidalgo 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Titles
	Oharrak 


	Page 12
	Page 13
	Titles
	Bibliografia gomendatua 



