
Alan King

Hizpide

Alan King

Alan King-ekin elkarrizketan

Hizpide

"A communicative grammar of the basque verb (select aspects)". Hauxe
dugu Alan King-ek paratu duen tesi doktoralaren titulua. Londresko uni
bertsitatean aurkeztu zuen eta berarekin hitz egin dugu Jan mardul
honen berri eman diezagun.

Alan King 1978 urtean iritsi zen Euskal Herrira. lpar Ingalaterran jaioa
zen 24 urte lehenago; halere, haurtzarotik hasita leku frankotan bizi iza
na zelako -Californian, Katalunian eta Israelen, besteak beste- ez zuen
bere burua erabat britaniartzat jotzen; eta honez gero are gutxiago,
azken hamabost urteotatik hamahirutan Gipuzkoan bizi izan baita.
Euskadira zerk edo nork ekarri zuen galdetzen badiogu, "Ernakume
batek" erantzuten du; "baina euskara ere interesatzen zitzaidan, jakina"
gaineratuz.

Alan gaztetatik hizkuntzazale amorratua izan da eta, ia berehala euska
raren munduan buru-belarri murgilduta aurkitu zen. Euskara ikasteko
metodo mardul bat idatzi zuen ingelesez, eta duela gutxi beste txikiago
bat prestatzeko proposamena jaso du lngalaterratik. Euskararen Atalase
-maila ere berak prestatu zuen. Euskal gramatika: lehen urratsak dela
ko liburuki sorta ateratzen duen Euskaltzaindiko batzordeko partaide da
aspaldidanik. Eta 1993ko abenduan Londresko Unibertsitatean doktora
tu egin zen linguistikan, euskarari buruzko tesi batekin.

Zein da tesiaren izenburua? Oso luzea al da? Zein hizkuntzatan dago
idatzita?

"Euskal aditzaren gramatika komunikatiboa" du izena. Tngalaterrako
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unibertsitateko tesi doktorala denez, ingelesez dago noski. Luzeraz, 400
orrialde eta 100.000 hitz ditu.

Zergatik tesiaren izenburu hori?

Berro, zerbait idatzi nahi nuen gramatika komunikatiboari buruz. Baina
gai hori oso zabala da berez eta, gainera, balio praktikoa izateko, hiz
kuntza konkretuetako adibideetan oinarritu behar zen. Tesiaren luzera
mugatzeko batik bat, hizkuntza bakar batez baliatzea erabaki nuen.

Zergatik erabaki zenuen aditra artertzea?

Arrazoi beragatik: gaia mugatzeagatik. Hizkuntza baten gramatika
komunikatiboa, ondo eta sakonean egiten bada, oso luzea aterako da.
Halere, kontzeptu linguistiko-mordo bat dago aditzari nolabait lotuta ...

Adibidez?

Adibidez predikazioa, prozesuak, kasu-erlazioak, galdegaia, denbora eta
aspektua, modua eta modaltasuna ...

Orduan, esango zenuke aditzean zentratzea taktika edo aitzaki moduan
erabili durula interesatzen zaizkizun puntu batzuk aztertzeka?

Beno, gaitasun gramatikala (edo linguistikoa, askotan deitzen den beza
la) eta gaitasun komunikatiboa batzuetan kontrajarri edo gutxienez elka
rrengandik berezitzat ematen dira. Nik nahiago dut esan gramatika dela
gaitasun komunikatiboaren atal bat. Ondorioz, gaitasun kornunikatiboa
ren deskribapen oso batek gramatika jasotzen du bere bailan. Baina, gra
matikari tradizionalarentzat ez bezala, niretzat hizkuntzaren elementu
formalak -hiztegia, morfosintaxia eta abar- ez dira inportanteak hor dau
delako, hiztunek esanahiak adierazteko erabiltzen dituztelako baizik ...

Adibideren bat eman zenezake?

Esate baterako, "aspektua" aipatu egiten da, gramatika "normal" batean,
doa eta joaten da, edota ikusi nuen eta ikusten nuen formen arteko
bereizketari etiketa bat jartzeagatik, demagun. Baina hori eta euskaldu
nen egiazko sistema aspektuala deskribatzea -azaltzea hiztun batek zein
aspektu-nozio bereizten dituen noiz eta nola, alegia- oso gauza desber
dinak dira. Ikuspegi komunikatibotik, hauxe litzateke primarioa, nahiz
eta bestea garrantzitsua izan. Bigarrenik, gutxiegitan bururatzen zaio
gramatikari bati, euskarazko paradigmak aztertu edo zerrendatzerakoan,
azaltzea zein adizki erabiltzen diren maíz eta zein gutxi edo ia inoiz ez.
Baina erreflexionatzen badugu une batez, berehala konturatuko gara
euskaldun guztien gaitasun komunikatiboan informazio hau guztia
dagoela: zein diren forma nonnalenak eta zein diren bitxiak edo gutxie-
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nez markatuak (hau da, erabileraren datuak); esanahi bakoitza adierazte
ko zein adizki erabil daitezkeen (hau da, esanahiaren kontu guztiak);
eta, azkenik, gramatikan tipikoki dagoena: adizkiak zein diren eta zein
ezaugarri formal dituzten (deskribapen morfosintaktikoa, alegia).
Gramatika komunikatibo batean informazio-mota guztiontzat lekua
egongo litzateke.

Orduan, gramatika komunikatiboa oso aberatsa izango da, baina izuga
rri lurea eta konplikatua ere bai, ez? E; al da pittin bat utopikoegia?

Bai eta ez. Aitortzen dut proiektuak mugapen praktikoak badituela, bai
na, ez bagoaz aitzakia bila, zergatik ez ahalegindu mugapen horien
barman ahal dena egiten?

Ikusi dut askotan aipatzen du.zula p ragmatika tesian. Zenbateko
garrantzia du?

Izugarrizkoa. Hitz gutxitan, pragmatikan aztertzen dira linguista kon
bentzionalek hizkuntzari buruz aztertu nahi ez dituzten arazoak. Ez da
horrela esan behar linguistikazko tesi batean, jakina. Baina, nire iritziz,
pragmatikak hizkuntzaren funtzionamenduaz zerbait berria irak:asten
badigu eta gure ezaguera zabaldu, sakondu, zuzendu edo bestela hobe
tzeko probetxatzerik baldin badago, zintzotasun intelektualak eskatzen
du gramatikalariok kontuan har dezagun. Uste eta espero dut nire lanki
deak pixkanaka ohitura hori hartuz joango direla etorkizunean.

Konkretatuz: nolako ideia edo teoría pragmatikoak izan rairkizu probe
txugarrialc gramatika komunikatiboaren teoria lantrerakoan?

Asko. Mundu bat dago hor. Kontzeptu batzuk hizkuntzen irakaskuntzan
ezagutu dira, Atalase-mailaren eraginez adibidez. "Funtzio komunikati
bo" direlakoek, adibidez, azken batean Austin filosofoak asmatutako
speecli acts kontzeptua dute iturri, baina kontzeptua geroztik oso landua
izan da pragmatikako literaturan. Gero, diskurtso-prozesuen kontrola
edo egitura aztertzeko proposatu diren hainbat ideia <laude, hala nola
informazio-egituraren kontzeptua, txanden teoría, eta abar luze bat.
Hiztunaren jarrerak komunikazioan duen papera -esaterako, kortesiaren
bidez- ulertzeko proposatu diren teoriak eta tresna kontzeptualak ere
badauzkagu. Pragmatika kontrastiboaren arloan azken urteotan egiten
ari diren ikerketak interés handikoak izan daitezke zentzu honetan ...

Atalase-maila aipatu dusu. Kontuan izanda zuk prestatu zenuela euska
razkoa, ha al daga harreman bereririk Atalase-mailaren eta tesiaren
artean?

Badago, bai. Bistan dago Atalase-maila tresna "aplikatu" eta praktiko
bat dela, eta tesia, ordea, saio teoriko bat. Tesia definizioaz askoz origi-
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nalagoa eta sakonagoa da teoriaren aldetik. Idealki, oraingo tesi hau
-eta beste batzuk ere- AM burutu aurretik idaztea komeni zatekeen.
Horrexegatik azpimarratu izan dut beti AMren behin-behinekotasuna.
Zentzu pertsonalean, euskararen AM egitea oso esperientzia aberasga
rria izan zen, eta prestatu ahala neure buruari egin nion hamaika galde
rak dudarik gabe tesiarentzako funtsezko inspirazioa eman zidan.

Erreferentzia bat edukitzeko, inporta zaizu ematea labur-labur tesiaren
eskema orokorra?

Zazpi kapitulutan banaturik dago. Lehenak, sarrera teoriko gisa, erabili
ko diren oinarrizko kontzeptu pragmatikoak aurkezten ditu. Tesiaren
helburuak, iturriak, antezedenteak eta abar hurrengo kapituluan aipatu
ondoren, hirugarren kapituluak ondoko deskribapenean erabiliko diren
zenbait kontzeptu operatibo modu orokorrean azaltzen ditu, hala nola:
zer da aditza?, eta aditz-jokoa?, nola sailkatu denbora, aspektu, modal
tasun eta modu direlako nozioak?, eta ilokuzio-ekintzak ("funtzio" dire
lako horiek, alegia)?, eta jarrerari buruzko kontzeptuak? Gainerako
kapituluak deskriptiboak dira batez ere. Laugarrenaren eta bostgarrena
ren orientazioak "formetatik funtzioetara" printzipioari jarraitzen dio
gehien batean; batak aditz sistema sintetikoaren egitura eta erabilera
aztertzen ditu, eta besteak perifrastikoarenak. Azken bi kapituluak,
aldiz, esanahi pragmatikoetatik abiatzen dira. Modaltasuna da seigarre
naren gaia, hau da, beharra, nahia, posibilitatea eta abar nola adierazten
diren. Azken kapituluaren abiapuntua ilokuzio-ekintzen eta jarreren
adierazpena da. Tesia gramatika komunikatibo bat ez izan arren, GK bat
zer izan litekeen sujeritzeko ahalegin gisa uler daiteke, nahiz irakurleari
estrapolazio lan izugarria gelditu.

Antezedenteak aipatu dituru lehenago. Zein dira?

Zeharkako antezendente asko daude. Atalase-rnaila, adibidez. Hau berez
ez da gramatika komunikatibo bat, baina filosofía, inplikazio, eta era
biltzen dituen zenbait kontzepturengatik, badu zerikusirik. Interesgarri
da erreparatzea Ferdinand Brunot-ek orain dela 70 urte argitaratutako La
pensée eta la langue dela, beharbada, gramatika komunikatiboaren fun
tsezko ideiari jarraituz idatzi zen lehenengo hizkuntz deskribapena; jaki
na, Brunot ezin zen baliatu gaurko kontzeptu pragmatiko eta linguisti
koez. Otto Jespersen-ek honelako saio-rnotentzat notional grammar ize
na proposatu zuen; eta, askoz beranduago, David Wilkins-ek termino
hori jasoko zuen bere Notional syllabuses sonatua idaztean. Bide horre
tatik iritsi zaizkigu linguistika aplikaturaino, hain zuzen, hain ezagunak
ditugun nozional. nozio, nozional-funtrional eta antzeko terminoak.

Baina gramatika komunikatlborik er?

Baita ere, baina askoz gutxiago dira. Termino hori ere Europako zenbait
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Atalase-mailatan agertzen da, eta Geoffrey Leech pragmatikalari ingele
saren liburu batean ere aurkitzen da. Baina hor daukan esanahia urruti
samar dago nik ulertzen dudan kontzeptutik. Bestalde, G. Leech eta J.
Svartvik-en 1975eko A communicative grammar of English.delakoa
daukagu; hau egiazko aintzindaritzat emango nuke. Orain dela bi urte,
hain zuzen ere, F. Matte Bon-ek atera zuen Gramática comunicativa del
español izeneko bat ildo beretik. Ez nuke eskainiko azken hau eredu
bezala, baina oso interesgarri da honelako saioak gertatzea.

Euskararen gramatika komunikatibo bat ikustea espero dezakegu,
beraz?

Lehen esan dudan bezala, hizkuntza baten gramatika komunikatibo
serio, sakon bat oso luzea izango litzateke eta lan itzela suposatuko
luke. Benetan osoa balitz, teorian beharbada luzera infinitua izan behar
ko luke, entziklopedikoa litzateke eta...

Honek rer esan nahi du? Egiazko gramatika komunikatiborik e: dela
inoi: egingo?

Ez, eta hori ikusteko aski da ikustea ez dagoela hiztegirik, zentzu abso
lutuan, erabat osoa denik; beti egin liteke handiagoa, beti jaso lezake
informazio gehiago. Baina orain arte hori ez da eragozpen izan hizte
giak egiteko. Beharbada hogeigarren mendeko teoria linguistiko ba
tzuen arabera argumentu honek ez du balio grarnatikentzat, gramatikak
finituak ornen direlako. Nik oso zalantza handiak ditut ea horrelakorik
gertatzen den, praktikan behintzat, inolako gramatika-motarekin, hau
da, ea gramatika-deskribapen "osorik" aurkitzen den munduan. Baina,
hori gogoan hartuta, uste dut euskarazko gramatika komunikatibo bat
prestatzea oso ideia interesgarria dela eta probetxu handiko ondorioak
ekar litzakeela.

Nork egingo luke? Zerorrek?

Ez dut uste neronek bakarrik tamaina handiko euskal gramatika komu
nikatibo oso batí ekingo niokeenik. Pertsona balear batentzat konprorne
zu handia da, dedikazio gehiegi eskatuko luke, eta suposatzen dituen
ezagupen zabal eta sakonak ez dira batere txantxetakoak. Dudarik gabe,
horretarako hoberena zenbait euskal gramatikari iaio talde-Ianean jardu
tea litzateke.

Eta tamaina txikiagoko bat?

Beharbada bai, parada egokia gertatuko balitz. la segurua da hemendik
gutxira "mikro" saio esperimental bati ekingo diodala, laburregia erabil
pen praktikoetarako, baina agian etorkizuneko proiektu bati eredu bat
opa liezaiokeena.
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Zenbat denbora eman ziruten tesia egiteko ? Zenbat denboran egin
zenuen? Kostatu al ritzaizun?

Dedikazio osoko ikasle bezala matrikulatuta nengoen. Horrela, hiru urte
minimotzat jota, teorian ia nahi nuen denbora har nezakeen, baina gero
eta presio gehiago egiten ari dira Ingalaterran tesiak lehenbailehen buka
daitezen. Ikasleak diren bezalakoak direla, gehienek minimoa baino
dexente gehiago hartu ohi dute. Niri, ordea, luzatzea batere komeni ez
zitzaidanez, denbora minimoan egiteko apostu egin nuen. Eta hala egin
nuen. Idatzi, bi urtetan idatzi nuen tesia, doktoradutzako lehen urtean
oraindik galdu samarra ibili bainintzen, ideiak bueltaka eta bueltaka
nerabiltzalarik. Urte hura Londresen pasa nuen, baina bigarren urtean
Donostiara itzuli nintzen paperean idatzi genuenez, datu-bilketa zela
kausa eta bat-batean, Gabonak ondoren, lehenengo zirriborro osoa idaz
ten hasi nintzen lehenengo kapitulutik azkeneraino, ehundaka orri bete
az lauzpabost hilabetetan, eta kapituluak bukatu ahala zuzendariari
korreoz bidaliz. Hura aho zabalik gelditu zela dirudi. Ondoko hamabi
hilabeteetan ere, gauza osoa bi aldiz berridatzi nuen, gustura gelditu
arte.

Hori nolabaiteko record bat izango zen, ezta?

Hala zioen zuzendariak behintzat. Ez ornen zuen inoiz ikusi tesi bat gu
txieneko denboraren barman amaituta, eta ez edozein tesi gainera, kali
tatezkoa, originala, eta ondo idatzita baizik: beraren hitzak izan ziren.
Baina hori esplika daiteke. Hasteko, ikasle doktoral gehienek ez daukate
nire urteetako esperientzia ez idazten, ez proiektuak burutzen, ez tesi
original batek suposatzen duen mailan buruari eragiten. Bigarrenik, bai
tesian agertzen diren funtsezko ideiak bai euskal gramatikaren kontuak
lantzen hasia nintzen doktoradutzari ekin baino urte anitz lehenago.
Neurri handi batean neronen kasuan, tesia ideia ezagun batzuk gehiago
zorrozteko, hobeki adierazteko eta hatera biltzeko ariketa hat izan da.

loan den abenduan aurkeztu zenuen tesia. Zer modu; egon zen dejen
tsa?

Ingalaterrako tesiaren defentsa bat ez da hemen egiten den espektakulu
txoa; ahozko azterketa bat da, "viva voce" deitzen <lena(edo laburturik,
"viva", eta esan behar dut izen horrek beste ezer baino gehiago vivisec
tion hitza dakarkidala burura, asoziazioz edo). "Epairnahai" bezala, bi
kanpoko aztertzaile egoten <lira.Tesi-zuzendaria bertan egon daiteke en
tzule gisa aztertzaileen baimenarekin, baina publikorik ez. Hala ere, oso
lasai eta konfidatuta joan nintzen, hura hilera interesgarri bat besterik ez
balitz bezala mentalizaturik. Bukaeran, aztertzaile batek esan zidan irri
barre batez: "Beno, aprobatu duzu." Orduan besteak, eskua luzaturik,
esan zidan: "Zorionak, Alan, eta orain jakin ezazu azken viva-n kandida
tua suspenditu egin nuela!"
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Aztertzaileek ba al zekiten euskaraz?

Batek bai, besteak ez. Uste dut ezin zirela aurkitu bi irakasle euskarare
kin Ingalaterran. Euskararik ez zekiena hizkuntzalari gisa zetorren. Izan
ere, tesia euskarari buruzkoa ez ezik, ordu berean, edo nagusiki, deskri
bapen linguistikoari buruzkoa da.

Ematen da notarik edo bestelako kalifikapenik?

Ofizialki ez. Aztertzaileek ohar bat idazten dute beren txosten ofizia
lean. Hau ez zaio ematen kandidatuari bertan; gero jasotzen du korreoz.

Argitaratuko da?

Ez daki.toraindik. Ez dut astirik izan ongi aztertzeko non komeni zaidan
kaleratzea, ezta nor egongo litzatekeen argitaratzeko prest ere. Gainera,
neroni ez nago hain seguru komeni ote den dagoen bezalaxe ateratzea,
ala zertxobait moldaturik. Jkusiko dugu. Baina nola edo hala gai hone
tan lanean segitzeko asmotan" nago; horretarako egin dut tesia. Hau
hasiera baizik ez da izan.
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