
Akatsak, erizpideak eta
eskuhartzeak

Luis Maria Larringan

Batzuren euskal esaldien monotonia (X. Kintana, Eguna, 1989-XII-14)
artikuluaren irakurketak erreflesio batzuk egitera eraman nau. Beroiek
ekarri nahi ditut hona. Izan ere, artikulu horretan jartzen diren adibideetan
"hizketazko monotonia" gaitza horren nabariki asmatzea ez zait batere
gauza erraza gertatu. Lehen zatian euskara ikasleen eta irakasleen alde
ateratzen da egilea. Bigarrenean, berriz, honela dio:

Hala ere -oi baina madarikatuak!- gramatikazko zuzentasuna gora
behera, euskaldun berriek askotan akats nabaria izaten dute, hizketazko
monotonia, hain zuzen. Hori dela eta, inoiz beroriekiko elkarrizketak
aspergarri eta jasangaitz samarrak gertatzen <lira, eta irakasle batzuk,
antza, ez dute ezer egiten hori zuzentzeko.

Erremediorik onena, zer esanik ez, praktika bera da, hizkuntza ongi
dakitenekin mintzazen ihardutea, batez ere adineko pertsonei arretaz
aditzea, baina horrez gainera, kontseilu batzuk ere eman daitezke.

Perpaus berean aditz bat baino gehiago agertzen denean, ez zaio
bakoitzari bere laguntzailea zertan jarri behar. Areago oraindik, euskal
dun jatorrek ez dute horrela hitz egiten. Aski da aditzen bati -azkenari
normalean- laguntzailea gaineratzea. Adibide batzurekin hobeki ikusi
ko dugu:

A Eneko atzo autoan sartu zen, ondoren zinemara joan zen, bertan
Irantzu ikusi zuen, agur egin zion, hizketan gelditu ziren eta gero
jatetxe batetan afaltzera gonbidatu zuen.

B Eneko atzo, autoan sartu ondoren, zinernara joan (zen), bertan
lrantzu ikusi, agur egin, berarekin hizketan gelditu eta gero jatetxe
batetan afaltzera gonbidatu zuen.

A Aitarengana noa, hitz egingo diot, dirua eskatuko diot eta horrela
zinemara joango naiz.

B Aitarengona noa, hit: egitera, eta dirua eskatuko (diot), gero zine
mara joateko.

A Lehen ez dizut ezer kontatu, orain ere ez dizut kontatzen eta gero
ere ez dizut deus esango.

B Lehen e: dizut ezer kontatu, orain ere et, e: eta gero ere deusik esango.
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Guk A marka duten adibideak A-1, A-2 eta A-3 deituko ditugu; B marka
dunak, ostera, B-1, B-2 eta B-3. A saileko formei "monotonia" akatsa
nabarituko litzaieke, B sailekoak (aran bat aplikatu ondoren) aurrekoen
ordezko monotoniarik gabeko formak liratekeelarik.

A Saileko adierazpenek "akats nabaria" lukete, "hizketazko monotonia"
hain zuzen, "hori dela eta, inoiz beroriekiko (euskaldun berriekiko)
elkarrizketak aspergarri eta jasangaitz samarrak gertatzen dira't-larik;
bestalde, "irakasle batzuk, antza, ez dute ezer egiten hori zuzentzeko",

Testuan esaten dena aitzaki, nire erreflesioa hiru alderdiri dagokio:

1 Akatsaren beraren gertatzeari.

2 Hartaratzen diren kontseiluei eta formulazio berriei.

3 Zuzenketen didaktika eta pedagogiari.

1. Monotonía Artikuluan bertantxe adierazten den lez, akatsa ez da morfosintaktikoa edo
akatsaren gramatikala: "gramatikazko zuzentasuna gora behera". Beraz, zein maila-
gertatzeaz takoa eta zein deskribapenen araberakoa litzateke? Zein ereduren legepean

kokatu beharko genuke? Adibideetako A saileko "perpausek" (hobeto,
berbaldiek) "hizketazko monotonia" akatsa dutela esa.tea zaila egiten zait,
hirurak testuingururik gabe agertzen baitira. Bada, jasoak <liraala "ad hoc"
asmatuak, exenplu modura? Jasoak baldin badira, ahozkoak ala idatzi-bi
dezkoak? Komatxorik ez dutenez gero, hartarako pentsatuak, neurtuak eta
prestatuak baileude ematen du: esatariak akatsdun nahi ditu eta horrela
ikusi behar; baina, jakina, aldez aurretiko akatsa berez da akats. Bestalde,
badakigu jakin diskurtso batzuren barrena monotonia holako zerbait gerta
tu ohi dela, hala euskaldun berriengan, nola zaharrengan edo aurreratuen
gan. Badakigu baita ere euskaldun berriena (edozein hizkuntz ikasleena?)
beste hiztunena ez bezalakoa izan ohi dela. Baina, hizketa ihardunean eta
diskurtsoan hura noiz gertatzen den, zer dimentsio duen eta nola determi
natu ahal den, hori beste hari batetako ezpala da. Euskal sermogintzan
esate baterako, sekuentzia bereko esaldi bakoitzean eta denetan aditz-la
guntzailea ateratzen den kasuak ugariak dira, seguruen mezua ahalik eta
ongien aldarrikatzeko, arreta haundiagoa sortarazteko eliztarrengan, modu
erakarriagoz eta apainagoz gauzak jaulkitzeko, erraztasun-aide eta be
te-itxura emateko, etabar, betiere entzuleen gozamenerako, "dibertimendu
rako" edo konbentzimendurako. Eta, alderantziz, ez ote zaio ikasleari
aspergarri gertatzen sarri asko irakaslearen iharduna, aditz-laguntzailearen
izkutatze ta guzti? Edota ez ote zaio beste horrenbeste gertatzen semeari
aitaren eguneroko leloarekin euskaldun jatorra izanarren? Bestalde, maite
rninduarentzako ederrak baino ederragoak eta gogoko baino gogokoagoak
izan ohi dira lagun-kutunaren behin eta berrizko errepikapenak, aditz
-laguntzailearenak barne. Segurasko ez du horren kontzientziarik ere.
Azkenik, zenbait eta zenbait irakaslek, bere ikasleek gure adibideetako
berbaldiak moldatzeko gauza direla konprobatuz gero, poza izango luke,
poz haundia izan ere nik uste.

Aurrekoaren arabera, testuinguru osoago bat eskaintzen ez den bitartean,
ezin da generalizaziorik egin aipatu akatsaren gertatzeaz. Monotoniaren
benetakotasuna eta dimentsioa hatzemateko, analitika zehatzago baten pre-
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2. Perpausen
monotonia uxa
tzeko erizpideak
eta formulazio

berriak
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mia dugula esan behar. Arrazoia du Kintanak aditz-laguntzailearen errepi
kapena monotonia eragiten duen elementuetariko bat dela esatean. Baina,
zein errepikapen mota? Denak? Eta beti eta automatikoki eragiten ote du?
Ondorioz, beti zuzendu behar ote dira holako esaldiak?

Honako honetan gertatzen dena askoz ere larriagoa iruditzen zait: a)
Botatzen diren arau eta justifikazioengatik; b) Burutzen diren berformula
ketengatik, zeren eta ez baita beraietan aditzaren elipsia bakarrik aplika
tzen: B-1, B-2 eta B-3 esamoldeek ez dute jatorrizkoen (A-1, A-2, A-3)
informazioa eta komunikazioa er:respetatzen. Beraz, iraga:rri gabeko "Ian
berri bat" age:ridela esan behar.

2.1. Honela dio Kintanak

Perpausa berean aditz bat baino gehiago agertzen denean, ez zaio
bakoitzari bere laguntzailea zertan jarri behar. Areago oraindik, eus
kaldun jatorrek ez dute horrela hitz egiten.

Lehenengo ta behin, perpaus berean ote gaude? Perpaus mailako kues
tioa litzateke monotoniarena? Bigarren, adibide batzuk ekarri nahi
ditut. Arazo honi nire barman bueltak ematen eta, hileta batera joan
beharra izan dut, eta bona abadearen hitzak:

... batzuk (hau) esan dabiela, beste batzuk (hau) esan dabiela eta
besteren batek (beste hau) ... esan dauala, gauza da...

Hara beste hauek ere (oraingoan laguntzaileak ez badira ere):

Etxeko arazoak direla, edo auzoko arazoak direla, edota herriko ara
zoak direla ...

Eta apaiza, niretzat behintzat, euskaldun jator horietakoa zen. Hona
beste bat:

Badoa Perutxo, jotzen dau buruan, kentzen deutso belania, botetan
dau hankaz gora ...

Azkenik, ume denporetako erritmak:

Atxia, motxia, perolipan,
nire semia errotan;
en·otara ninoiala
topa neban erbi bat,
bota neutsan arri 'bat,
kendu neutsan begi bat,
ipini neutsan barri bat.
Errata txikinak klink-klank.

2.2 Bada, fenomenoaren nondik-norakoa hurbilagotik desk:ribatu beha
rrean gara, aditz-laguntzailearen elipsia ez baita automatikoki gertatzen.

2.3 Aditz-laguntzailearen errepikapenaren eta berbaldiko monotoniaren
arteko elkar-erlazioak (elkar-lotura eta elkar-eraginak) modu kontrastatua
go eta enpirikoagoz ezarri beharko lirateke, alde batetik, eta bestetik, erre
flesioaren marku teorikoa seinalatu (analisi giltzak eta maila: perpausan
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oinarritutakoa, testuan, diskurtsoan, enuntziazioan, pragmatikan ...), zeren
eta horrelaxe bakarrik determinatu ditzakegu bai monotoniaren errealitatea
eta bai errepikapenaren funtzionamendua. Testu-grarnatika delakoan, adi
bidez, aditzaren elipsiak, besteak beste, testuaren kohesioarekin lotura eta
zerikusi hestuak ditu, arau "testual" zehatz batzuk betetzen direlarik, Beste
edozein elipsi lez, aditz laguntzailearena ere ez legoke ekonomiaren lege
pean soilik. Hona, bada, argitu beharreko zenbait galdera:

a. Noiz gertatzen da, euskaran, aditz-laguntzailearen elipsia? Gehiago,
errepikapen kasuetara mugatzen ote soilik?

b. Zeintzuk dira elipsi horren baldintzak? Zeren arabera gertatzen da?
Automatikoa ote? Eta, diskurtsiboki, zer esanahi bideratzen du? Hor
ditugu apaizaren berbaldiko pasarteak eta antzekoak.

c. Izkutatzerakoan, zein laguntzaile izkutatzen da? Hasierakoa, erdikoeta
rikoa ala azkena? Eta azkena transitiboa baldin bada eta bestea(k)
intransitiboa(k)? Areago: eta euretariko bat "nor" balitz, beste bat "nor
-nori", eta bestea "nor-nori-nork"? Demagun forma erredundante batek
dakarren alperreko informazio baten ondorioa edo dela monotonia.
Forma horietan azaltzen den informazio sintaktikoa eta kohesiboa ez
lirateke, ordea, alperrekoak, zeren "nor" adizkerarena, "nor-nori't-rena
eta "zer-nor-nork't-ena guztiz desberdinak baitira. Zeinek zein ordezka
tu dezake? Remen esaten ari naizen lekuko ezin aproposagoak B-1 eta
B-2 adibideak eurak ditugu:

B-1 ("Eneko atzo, autoan sartu ondoren, ... gonbidatu zuen"): Non
bukatzen da (sintaktikoki, ez semantikoki) "Eneko" segmentoak
irekitzen duen pasartea? "Zen" laguntzailea parentesi barruan
ageri da. Zer esan nahi du horrek, aukerakoa dela? Gehiago,
"hizketaz" nola eman parentesiari dagokiona? Badirudi aditz-la
guntzailea beharrezkoa dela, edota bestela "Enekok" ipini behar
ko genuke, "zuen" formari dagokionez,

B-2 ("Aitarengana noa, ... joango naiz"): argi eta garbi <lago"eta" par
tikularen funtzioa ez dela bi aditzen elkarketa egitea soilik, baizik
beraien arteko erlazioen markaketa ere bai. Delako "eta" konjun
tzio horrek periodoaren bi zatiak elkartu ezeze bereiztu ere egiten
ditu. Edo bereiztuz elkartzen. Besterik litzateke honela balego:
"Aitarengana noa, hitz egitera, eta dirua eskatzera, eta ...-ra ...,
ondoren zinemara joateko".

Remen ere "diot" aditz laguntzailea parentesi barman agertzen da.
Zergatik? Hau ere aukerakoa ote? Testualki gehigarria gertatzen ote?
Inolaz ere ez. Egiatan, laguntzaile hau gabe ere lortuko genuke esaldia
ulertu (semantikari esker), baina laguntzailearen presentziak beste errazta-
. sun eta informazio zehatzagoa, seguruagoa eta puntualagoa eskaintzen
digu. Beraz, B-2 perpapusa A-2 hainbatean legoke. Nik neuk dagoen
dagoenetan utziko nuke. Aldaketarik egiterakoan, ostera, zuzenago deri
tzot bigarren laguntzailearen izkutatzeari:

Aitarengana noa, hitz egingo diot eta dirua eskatuko, eta horrela zine
mara joango naiz.
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Edo,

Aitarengana noa, hitz egitera eta dirua eskatzera; horrela zinemara
joango naiz.

Edo ... Baina, akabera bako soka litzateke hau.

Bestalde, hirugarren adibideari (B-3) dagok:ionez, hemen ere gauzak ez
dira batere argiak. Aditz-laguntzailearen errepikapena erredundantea
denentz baieztatzeko, honako hauek kontutan hartu behar dira:

Lehen ez dizut ezer kontatu,
orain ere ez dizut ezer kontatzen
eta gero ere ez dizut deus esango.

Laguntzailea izkutatzerakoan, nik neuk nahiago nuke honela uztea:

Lehen ez dizut ezer kontatu, orain ez dizut kontatuko, eta gero ere ez
deusik esango.

Perpausa honen azterketa linguistiko-estilistikoak (fokalizazioari dagok:io
nak eta erretorikoak, batez ere) eta ondorengo puntuan esango dudanak
"hizketazko monotonia"-rik denentz dudan-bai-dudan jarriko lukete.

2.4 Berformulaketetan aditz laguntzailea(k) izkutatzeaz gain beste zenbait
berregiketa burutzen da: segmento batzuk lekuz aldatzen dira; beste ba
tzuk, ostera, berriak dira; bateren bat, azkenik, ordezkatua dago.

Arauak honela dio:

... ez zaio bakoitzari bere laguntzailea zertan jarri behar ... Ask:i da adi
tzen bati (azkenari normalean) laguntzailea gaineratzea.

Baina, praktikan, badirudi hori ez dela "aski",

Hona berregiketak:

a. "Eneko atzo autoan sartu zen, ondoren ..."
>"Eneko atzo, autoan sartu ondoren, ..."
("KOMA" bat eta "ondoren" -en "POSIZIOA")
Diskurtso-objetuak puntu batetik bestera lerratzen dira.

b. " ... hizketan gelditu ziren ..."
>"berarek:in hizketan gelditu eta ..."
("BERAREKIN", ADIZKERA. Eta zein: "ziren" ala "zen"? "Zen"
berria litzateke, ekonornizatua "ziren" baita)

Bigarren formulazioak aktore edo sujetoen rolen enuntziazioa erabat alda
tu egiten du.

c. " ... hitz egingo diot. .."
>"hitz egiteRA"
(-RA atzizk:ia)

Remen ere sintaxi baloreak aldatuak aurk:itzendira.

d. " ... dirua eskatuko diot eta horrela zinemarajoango naiz."
>"ETA dima eskatuko (DIOT), GERO zinemara joaTEKO"
("ETA", "PARENTESIA'', "KOMA", "GERO", "-TEKO")
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3. Zuzenketa,
Didaktika eta

Pedagogía.
lrakasle batzuren

geldotasuna

Besteak beste, perpausen eta erreferenteen arteko erlazioak erabat truka
tuak agertzen zaizkigu: tenporalitatea vs kontsekutibotasuna (gero vs eta
horrela); noiz (aserziozkoa) vs zertarako (joango naiz vs joateko ).

e. "orain ere ez dizut ezer kontatzen eta gero ere ez dizut deus esango."
>"orain ere ez, EZ ETA gero ere deusIK esango."
("KOMA", "EZ ETA..." esamoldea, "-IK" partitiboa)

Aldaketa guztiok arauz beste eta arauz kanpo burutuak izan dira. Beraz,
zertan gara? Zeri kasu egin?

2.5 Ondorioz, B sailak ez du A saila ordezkatzen, aldatzen baizik. A eta B
kontatzeko edo erlatatzeko bi forma ezberdin dira, diferenteki informatuz
(ekintzen banaketaz eta tarteaz, objetuen erlazioez, aktanteen protagonismo
az etabar), diferenteki eraginez eta diferenteki komunikatuz. Beraz, ez da
"A = B -monotonía" gertatzen, beste hau baizik: "A vs B". Ikutu guzti ho
riek esanahiaren beraren aldaketa burutzen dute eta ez formarena bakarrik.

3.1 "Hizketazko monotonía" akatsa hizkuntzaren irakaskuntzan kontuan
izan behar dela esaterakoan, Kintanak ez du bide makurrik hartu. Are gu
txiago "errernediorik onena, zer esanik ez, praktika bera da, hizkuntza on
gi dakitenekin mintzatzen ihardutea, batez ere adineko pertsonei arretaz
aditzea" esaten duenean. Baina, nik dakidanik eta salbuespenak salbues
pen, euskararen irakaskuntzak ez du horrelako "tradiziorik" izan. Egun,
euskara ikasten ari direnei ongi dakitenekin rnintzatzen ihardutea (irakas
leez aparte) ez zaie esku-eskuko gauza, eta zailago oraindik adineko per
tsonekin rnintzatzea. Baina orduan ere arazo ugari izango genuke, zeren
eta hiztun jatorren rnintzaira, monotoniarik gabez gain, laburduraz, ebake
ra eta doinu bereziz etabar luze batez hornitua baitago. Eta non ditugu
ahozko euskararen deskribapenak eta metodoak? Ozenki esan beharra
dago euskaren irakaskuntzan, hiztunek, gaurartio behintzat, protagonismo
kaskarra izan dutela, ez direla euskararen "klasikoak" bilakatu, aipamen
solte batzuk salbuespen. Erremediorik onena adineko euskaldunekin rnin
tzatzen ihardutea baldin bada, bide hau gure artean nahiko "partikularra"
eta norberaren araberakoa izan da.

Euskararen jabekuntzarako eskaini ohi den bide normalena idatzibidezkoa
da (irakur-idatziarena) eta perpausan oinarritua. Euskara ikasleari (beharri
zanen eta premien eraginez) batipat "txartelerako" eta "eksaminarako"
bidea eman diogu, ez kalerakoa, ez komunikaziorakoa.

Dena den, badira gero eta salbuespen gehiago (komunikazioan oinarrituta
ko metodologiak ...).

3.2 Honenbestez, euskara irakasteko metodoetan "non" kasuak, "kide"
atzizkiak, "baldin erako adizkerek" ..., bakoitzak bere garaia eta eskuratze
bideak dituzte, urratsen arabera. Zein litzateke, ordea, monotonía desegite
ko aldia? Eta zeintzuk horretarako bideak eta ariketak? Eta ebaluatzeko
moduak?

Euskara irakasteko metodo bat baino gehiago ezagutu arren, nik dakidanez
batek ere ez du "hizketazko monotoniaz" ezertxo esaten. Areago, perpausa
dute oinarritzat ia denelc. Gehiago oraindik, metodo horietan erredundan-
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tzia eta alperreko formen errepikapena sistemari berari dagokion zerbait
suertatzen da, irakaskuntza moduak berak aldean eta bere baitarik daka
rren gaitza. Honen arabera forma osoak eta beteak ematen eta ateratzen
ahalegintzen gara, hala fonetikan, nola sintaxian zein testu mailan. Zabal
dezagun metodo bat:

-Nor zara zu? -Koldo naiz ni.
-Zer daukazu buruan? -Txapela daukat buruan.

Orain, auskalo zein hiztun jatorrek hitzegiten duen horrela. Honez gero,
aipamen bat egin nahi dut (A. Lertxundi, Gizon Kabalen Piurak, 62. or.,
Auskalo-Erein):

Hitzok esan eta armario baten atzean izkutatu zen (Koxme irakasle
berria). Handik une labur batetara sudur punta guztiz komikoa erakutsi
zuen armarioaren ertzetik:

-Ea, lehenengo mahaian jertse gorriz dagoen horrek: nola duzu izena?
-Julen.
-Oh, la, la, Julen !Eta zer ikusten didazu orain hortik, Julen?
-Sudurra.
-Erantzun osoa eman behar didazu, erantzun osoa. Hara, honela osatu
behar dituzu erantzunak: Sudurra ikusten dizut orain.

Halaxe da, bai, gure metodoak paradigmatikoak dira: Deklinabidearen
eskemak, aditz-jokoen taulak, sintaxiarenak; egituren inbentario osoak,
zerrendak, formen birrinketak eta urkulketak ... Beraz, zer diskurtso dara
bilgu: didaktikoa? linguistikoa? pedagogikoa? filologikoa?

3.3. "Eta irakasle batruk, antza, e: dute ezer egiten hori zuzentzeko,"

Irakasle batek baino gehiagok ontzat emango luke A-1, A-2 eta A-3 maila
ko eta tankerako hizkuntz erabilera. Ontzat eta nahikotzat. Nik neuk, "hiz
ketazko monotonia" gora behera, berformulaketen parekotzat.
Artikuluaren irakurketan adibideetara heldu nintzenean, zera atera zitzai
dan: "Joño!, gutxirekin larritzen dok irakasle hau! Edo neu ete nok ba ogi
mokorrekin korformatzen nazana?" Eta "hori zuzentzeko" ezer egiten ez
duten irakasle batzu horiek ere okerreko bidean ote daude?

Hizkuntzaren irakasleak (euskararenak ere bai!) ezin du beti arau makila
gora egon: zer eta esaldiaren forma hau gaizki aizu, eta hizketazko beste
hori itsusi ! Kintanak berak ere, lehen zatian, holako jokabide "rninimalis
tarena" egiten du, gero, bigarrenean, "maxirnalista" agertzen bada ere.
Euskara ikasten ari diren gazteek "halako zirrara sorterazten" diote, "poz
nekez gordea sentitzen ohi duelarik orduan". Areago, "pertsona horiei
edozein laprastada barkatzeko gogoa izaten dut" dio. Nondikoa da ba
oraingo zuri baten pupua eta lau zuriren trapua? Eta pupurik ere ez bale
go? Eta nondikoa harako "barkatzeko gogo" hura, eta oraingo "zigorral
dia"? Argi eta garbi dagoena zera da: hizkuntzaren didaktikak ez duela
inolako autonomiarik, beste jokabide batzuren morroi dela oraindik.

Irakasleak ez dihardu nondik ukaldia bilatu, nola ikaslea arauz kanpo
harrapatu. Ikasi nahi duenekiko irakaslearen agurra ez da egurra. Ikasle-
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-irakasleek badakite huts eginik ere lortuko dituztela beraien asmoak.
Hizkuntz jabekuntzarako bidea apurkakoa eta luzea da. Bitartean, hiztu
nak (zahar eta berriak) ez dira ez erruki-gai, ez huts-onizi, ez oker-tegi, ez
eta akats-rulo,

Honenbestez eta laburbilduz: adibideak erreferentzitzat hartzen ditugula
rik, ez da gauza nabaria beraietan monotonía akatsa gertatzen dela (ez
dugu inolako kontesturik); bestalde, arauz kanpoko zuzenketak burutzen
dira; kontseiluei zehaztasuna eta enpirismoa falta zaizkie; azkenik, irakas
le batzuri leporatzen zaien geldotasunak justifikazio zehatzago eta kohe
rente baten premia du.

ITZAl.AK ARGI
Lanabesa ezezik ikasgai ere baduzu euskara, irakurle. Osin sakon eta
zoragarri horrek zenbaitetan lan eta buruhauste ugari dakarkizu. Agian,
eguneroko ihardunean irizpide garbirik gabe aurkitzen zara behin baino
gehiagotan, baita duda-mudatan ere. Horren ondorioz, euskararen hain
bat alderdi bitxi, labainkor eta korapilotsuri buruz galdera-andana egi-

ten duzu zeure baitan.
Aldizkariko sail honek zure arazoei heldu nahi die. Beraz, xede hori
lortuko bada, zure partaidetza behar-beharrezkoa dugu. Zeintzuk dira
zure galderak, zure kezkak, gehien interesatzen zaizkizun gaiak?

Zerrendatu eta guri bidali.
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