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Koldo Mitxelenaren
eskutik
Pello Esnal

Errazegi izaten dugu gizakiok mun
dua gurekin hasia den ustea. Glotodi
daktikaren arloan ere gerta dakiguke
horrelakorik. Eskerrak noizean behin
honako edo halako gertaerak edo lagu
nak usteak arrastoan sartzen laguntzen
digun.
Ez dira argitara zaharrak bederatzi

liburutan Koldo Mitxelenaren Euskal
idazlan guztiak*. Horietako bigarre
nean eta hirugarrenean Mitxelenak
Egan aldizkarian 1954etik 1967rabitar
tean egindako liburuen aipuak, aurkez
penak eta kritikak biltzen dira (baita
1972an Zeruko Argian Txepetxen El es
tado actual del vascuence en la provincia
de Navarra liburuari egindakoak ere).
Liburu horietan denetik aurkitzen du
gu. Hemen euskararen irakaskuntzare
kin zerikusia dutenetara mugatuko ga
ra. Hona zerrenda:

· - Estudio elemental de la gramática
vasca. Raimundo Herrero Toma
dijo. Editorial Itxaropena. Za
rauz, u.g.

- Aprenda el Vasco. Editorial Itxaro
pena. Zarauz, 1958.

- Euskera. Un poco de gramática y
algo de morfología del verbo vasco.
Fr. Ignacio Omaechevarria, O.F.M.

Editorial ltxaropena. Zarauz,
1959.

- Ikas, n.º 1, Octubre 1959.Bulletin
trimestriel de la Société «Ikas»
créée pour l'enseignement régio
nal dans les écoles du Pays Bas
que. Bayonne.

- Euskal irakasbide laburra (Lenengo
maila). Bilbao, 1959-1960.

- Fr. Joseba lntxausti, O.F.M. Eus
kal-aditza. Gipuzko-bizkaierak.
Paradigmas verbales y método ra
cional para su estudio. Arantza
zu'n, 1960.
José Estomés Lasa. Cómo apren
der el vasco fácilmente. Editorial
ltxaropena. Zarauz, 1960.

- Aprenda el vasco en 60 horas. Tex
to: Andima Ibiñagabeitia. Voces:
Maria Dolores Aguirre, Manuel
Oñativia. Ediciones Miangolarra.
Caracas, 1961.
Cursos poliglophone CCC. Curso
LV Vascuence. Realizado bajo los
auspicios de la Academia de la
Lengua Vasca y del Seminario de
Filología Vasca «Julio de Urqui
jo» de la Excelentísima Diputa
ción de Guipúzcoa. San Sebas
tián, Industrias Gráficas Valver
de, S.A, 1961.

* K. Mitxelena: «Euskal idazlan guztiak 11eta 111».Klasikoak 22, 23. Euskal Editoreen Elkar
tea, 1988
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Itzulpenak eta lankidetzak

a) Dramatizazioa erabiltzeak denbo
ra, gogoa eta prestaketa arretatsua
eskatzen du, bai irakasle eta bai
ikasleen aldetik.

b) Irakasleak, bestalde, aldez aurre
tik garbi jakin behar du zein hel
buru duen eskola jakin batean
dramatizazioa erabiltzerakoan. Ho
netarako, taldea ondo ezagutu be
harko du material-mota honen
erabilera berari egokitzeko. Ez da
erabili behar talde berri batekin
lehenengo egunetan.

e) lkasleen adina eragozpena izaten
da batzuetan. Zenbat eta adin
handiagoa izan, orduan eta ozto
po gehiago dramatizazioan parte
hartzeko. Orokorrean gaztea erra
zago jartzen da horrelakoetara,
nahiz eta beti somatu erreparo
modukoren bat adin eta urrats
guztietan.
Beraz, taldean honelako jarre

rak somatzen direnean, irakas
leak garbi ikusi behar du eta
honela ulertarazi behar die ikas
leei ariketaren balioa ez dagoela
aktuatzean, baizik eta testuak es
kaintzen dituen espresabide ez
berdinen azterketan.
Drarnatizazioak parte hartzeko

modu ezberdinak eskaintzen ditu
eta aktuatu gabe ere oso probetxu
garri gerta daiteke.

Izenburura itzulita, beraz, eta dra
matizazioa orokorrean noiz erabili bai
no egokiagoa da testu dramatiko jakin
bat noiz erabili jakitea, hau izango bait
da beti abiapuntua.
Ikus dezagun, hortaz, zein baldintza

bete behar dituen honelako testu batek
talde jakin batekin erabiltzeko:

taldearen hizkuntza mailako tes
tua izatea;
sillabusarekin duen lotura (gaia-
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ren eta edukiaren aldetik) egokia
izatea;
egitura paralinguistiko eta hizkun
tzaz kanpokoen aukera zabala
izatea;

- berez interesa izatea;
- denbora, tokia eta ikasle-kopurua-

ri ondo egokitzea;
- ondorengo erabileran garatzeko

aukera ematea.

Nahitaezkoa da noski, era berean, tes
tu horren aurrean irakasleak eta ikas
leak helburu berak izatea, eta hauek
kontuan edukitzea hasieratik bertatik.
Hona hemen dramatizazio-lanaren

jardueran, besteak beste, egin daitez
keen zenbait ekintza azpimarragarri.
Hortik aurrera taldeak erabaki behar
ko du bere helburuekin bat datozen ala
ez.

lkasleen maila linguistikoa in
dartzea;
aurkezpen tematikoa (honek el
karrizketara eta antzeko testuen
eztabaidara eramango gaitu);
kateamendu, ahoskera eta doi
nueraren erabilera;
proxemia (1) eta egitura paralin
guistikoen (2) azterketa eta bete
tzen duten funtzioaren ebaluazioa;
behaketa eta interpretazio ezber
dinen kritika edo/eta testuaren az
terketa;
aurreko edozein puntu aitzakia
tzat harturik eta talde-eztabaida
ren bidez hizkuntza erabiltzea;
dramatizazioa adierazpide-jenero
bezala ezagutzea.

Helburu orokorra, jakina, testua el
karlanean aztertzea da eta honek la
gunduko digu berak dituen esanahi eta
adierazpide-aukera ezberdinak aurki
tzen. Guzti honek eztabaida, jarduna
eta komentario kritikoa eskatzen du.

(1) Proxemia: Áhozko testutik kanpora dauden egiturei dagokie, hala nola, keinua, postura,
distantzia, estiloa, aurpegiko espresio inkoszienteak, eta abar.

(2) Egitura paralinguistikoak: Testuaren enuntziazioari dagozkion egiturak dira (doinuera,
urduritasuna, geldialdiak, zalantzak, eta abar). Hauek ez dira isladatzen ez sintaxian, ez
gramatikan eta ezta lexikoan ere. Keinuketa eta jakinaren gaineko aurpegi-adierazpe
nak (betikara, begi-keinua eta imintzioak) ere arlo honetakoak dira.
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2. NOLA AUKERATUTESTUA?

Zeri erreparatu behar diogu aukera
egiten dugunean?
- Luze-zabaleroa da lehenengo iriz

pidea. Motzegia baldin bada (2
orrialde baino gutxiago), ikasleek
ez diote probetxu handirik atera
ko, baina luzeegia ere ez da
komeni; 2tik lOorrialde bitarte
koa jotzen da egokitzat, beti ere
ikasleen hizkuntz mailaren ara
bera.
Ez da komeni testu literariorik
erabiltzea, gure helburua ez bait
da aktore edota literatur kritikoak
sortzea. Testu poetikoak eta ba
karrizketak, beraz, baztertu egin
behar dira. Melodrama, adibidez,
oso gustagarri egiten da, baina es
tilo horrek interpretazioan asko
saiatzea eskatzen du, guk dugun
helburuak merezi duen baino ge
hiago.

- Irizpiderik garrantzitsuena, noski,
testuaren gaia eta bere hizkuntz
maila taldeari ondo egokitzea da.
Gaiak du, batez ere, garrantzi
handia, berak suspertuko bait du
ikasleen arreta. Hori dela eta, seni
tarteko hartuemanak, printzipioei
buruzko oinarrizko gorabeherak,
giza jarrera bereziak, etab. erakar
garriagoak <lira gai politikoak eta
baino. Hauek, izan ere, gehienetan
bakarrizketak izaten dira eta elka
rrizketak dituen arintasuna eta el
karreragina falta zaie.
Pertsonaien kopurua ere garran
tzitsua da. Pertsonaia gehiegi ha
tera nahasgarria izan daiteke, ba
tetik, eta, bestetik, pertsonaia ba
koitzaren partaidetza laburragoa
izango litzateke. Honek, besteak
beste, denbora asko galeraziko
luke.

- Pertsonaiak gutxiegi izateak ere
(2-3, adibidez) ikasle gehiengoak
paperik gabe uzteko arriskua du.
Horregatik, 6-8 bat ikusten da
egokiena. Bestalde, ezinbestekoa
da pertsonaiak ongi deskribatuta
egotea, ikasleek berehala identifi-
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ka ditzaten. Pertsonaien ideiak
lehenengo irakurketan bertan an
tzeman behar <lira.

3. NOLA LANDU?

Ikasleari testua hotz-hotzean ira
kurtzeko eman aurretik, gogoa
edo interesa sortarazi behar zaio.
Egokiena testuan azaltzen den
gaiaren inguruko eztabaida sor
tzea da, baina testukoa dela esan
gabe. Gaiaren inguruko galdeke
tak jakinmina sortzen du.

- Ikasleek testua eskuartean hartu
orduko isilean irakurtzen dute.
Aurre-irakurketa honetan ildo na
gusiak ulertuko dituzte.

- Ondoren, irakaslea galde-eran
tzun teknikaz baliatzen da testua
ri buruzko informazioa jasotzeko
(zenbat pertsonaia dago?, zein
tzuk <lira?,non daude"). Oinarriz
ko galdera hauek pertsonaiaren
azterketara garamatzate, eta ho
nako beste galdera hauek sortara
ziko dizkigu:

• Zein hartueman-modua da
goela uste duzu pertsonaien
artean?

• Zein da gailentzen den per
tsonaia, baldin badago, eta
zergatik gailentzen da?

• Nolakoak iruditzen zaizkizu
pertsonaiak: atseginak ala
ez?

Eztabaida horren bidez ematen
da ikaslearen eta testuaren arteko
benetako elkarreragina.

- Berrirakurtzen hasi aurretik, ikas
le bakoitzak bere oharrak idatziz
hartzen hasi behar du. Oso balia
garri gertatuko zaizkio oharrak
ondorengo lanerako. Oharrak on
doko galdera hauen inguruan
izan daitezke:

• pertsonaia (pertsonaia bakoi
tzaren jarrerak deskribatzen
dituzten adjetiboak);

• pertsonaien arteko hartuema
nak (nor gailentzen den eta
noiz);
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• elkarrizketa-garaian gerta-
tzen diren mugimendu ez
berdinen deskribapena;

• keinuen eta adierazpidearen
arteko lotura;

• ahotsaren doinua;
• mugimendua.
Bestalde, beharrezkoa da tekni

karen hasierako etapa honetan
supratestualitatean aritzeko adi
nako ezagutza eskaintzea. Horre
tarako, irakasleak pertsonaien bes
te alderdi batzuez ere galde da
kieke ikasleei, hala nola: pertso
naia bakoitzaren adina; pertso
naia bakoitzaren umorea, animoa;
nahimen-indarra. Galdera hauen
helburua ez da pertsonaien azter
keta sakona egitea, baizik eta pix
kanaka beraien oinarrizko ezagu
tzan aurrera egitea.
Honen ondoren, ozenki irakur
tzen hasteko garaia da. Ikasleak
ozenki lehenengo esaldiak ira
kurtzen hasten direnean, ez dute
seguro asko arrakasta handirik
izango, baina honek emango dio
irakasleari, zenbait galdera eta
ohar eginez, doinuera, ahoskera,
jarrera eta keinuak zuzentzen
hasteko aukera.

4. XEHETASUN TEKNIKOAK

Irakasle batzuek nahiago izaten dute
dramatizazio-lana gelako mahaiak eta
mugitu gabe egin. Horrelakoetan ikas
leek eserita aktuatzen dute, mugimen
du gutxirekin, eta beren indar guztia
ahoskeran eta doinueran jarriz.
Teknika hau, bere mugak baldin

baditu ere, oso baliagarria da. Pupi
trearen teknika deituriko hau irakas
learen konfidantza areagotzeko meto
do ona da, eta honen emaitzek mugi
menduaz baliatzera eramaten dute.
Beste irakasle batzuk, aldiz, errepre

sentazioaren aldekoak dira. Errepre
sentazio dramatikoak espazio librea
eskatzen du gelan, bai aktuazioa egin
behar dutenentzako eta bai ikaslegoa-
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rentzako. Honetaz gain ezer gutxi. Ez
da altzari edo jantzi berezirik behar.
Nahikoak dira mahai eta aulki bakan
batzuk. Komeni da, hortaz, apainketa
berezirik eskatzen ez duen testua era
biltzea.

5. OHAR PSIKOWGIKOAK

Taldeak egiterakoan, komeni da
ikasle irekiak lotsatiagoekin na
hastea, hizkuntz maila bobea du
tenak okerragoa dutenekin. Ore
ka bilatu behar da, ahal dela inor
baztertuta gera ez dadin.
Beti izango da, noski, partaidetza
handiagoa eta txikiagoa duenik.
Irakaslearen egitekoa izango da
ikasle pasiboenak ere etekinen
bat eskuratu eta gustora ari daite
zen lortzea.
Ikasleren batzuk parte hartzera
koan eragozpenak jartzen hasten
badira, hobe da arazoari aurre
egitea arrazoia zein den jakiten
saiatuz. Gehienetan ikasleen ar
teko arazo pertsonalak izaten di
ra edota irakasle-ikasleen arte
koak. Normalean, hitz eginda
konpontzen dira, baina horrela
ez bada, hobe da uztea; aurrera
segitzea kaltegarri izan bait daite
ke.

- Nerbioak ere izan daitezke arazo
zenbait ikaslerengan. Lasaituko
dela pentsatuz ez jakinarena egi
tea ez da soluzioa; irakaslearen
egitekoa animatu eta elkarlangi
roa sortzea da.

6. IRAKASLEAREN PAPERA

Printzipioz irakasleak honako
eginkizun hauek ditu: zuzendari,
kontseilulari, arbitro, ikuskatzaile
eta irakasle izan. Eginkizun guzti
hauek, oinarrian, gidari edo sus
pertzaile-paperean <laude sartuta.
Irakaslearen egitekoa, hortaz,
ikasleen partaidetza suspertzea
eta oztopoak gutxitzea izango da.
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Horretaz gain, talde bakoitzaren
lana zaindu beharko da, proposa
menak eta erantzunak eskainiz.
Erabakiak hartzera animatu be
har ditu piskanaka ikasleak, mu
gimendua dela, doinuera dela,
etab. Taldean akordiorik ez da
goenean bakarrik hartuko du
parte irakasleak. Zenbat eta auto
nomía gehiago izan ikasleak la
naren etapa ezberdinetan, hobe.
Hala ere, irakasleak beti egon be
har du prest kontsultarako.

Laburbilduz, esan daiteke irakaslea
ren egitekoaren elementurik garrantzi
tsuenak konfidantza eta kontrola dire
la. Konfidantza egiten ari diren lana
ren helburuetan eta kontrola lanaren
etapa guztietan.

7. AHOSKERA

Kaseta oso tresna egokia da ahoske
ra lantzeko. Ikasle bakoitzaren ahoske
ra komenta daiteke denen artean, eta,
aldaketaren bat behar izanez gero, pro
posamenak eskaini ere bai.
Errepikatzea ere ona izaten da ikas

leen·artean eta, elkar zuzenduz, talde
barruan egiten denean. Alderantziz
«koro» gisa, irakasleak zuzenduta, erre
pikan aritzea alferrikakoa da.

8. MUGIMENDUA

Dramatizazioan den gauzarik zaile
na agian ahotsa mugimenduarekin lo
tzea izango da; baina baita interesga
rrienetakoa ere. Horregatik, paperak
banatzen direnean pertsonaia bakoi
tzaren mugimendu ezberdinei buruzko
oharrak ere ernatea korneni da. Horre
la, ikasleek beren aldetik prestatu eta
azter ditzakete gerora errepresenta
zioan erabili beharko dituzten rnugi
rnendu-motak.

9. ENTZULEGOAREN PAPERA

Lehen esan dudan bezala, dramati
zazioaren balioa testuak eskaintzen
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dituen espresabideen azterketa eta ga
rapenean dago. Eta errepresentazioa
da espresabide-modu bat. Baina ikasle
guztiek ezin izango dute errepresenta
zioan zuzenean parte hartu; beraz, en
tzulegoaren papera ondo definitu be
har da, bigarren planoan gera ez dadin.
Entzulegoa osatuko duten ikasleei

eginkizun zehatzak ernan behar zaiz
kie, behatzaile, ohar-hartzaile eta kriti
ko gisa, ondorenean denon artean ko
mentatzeko.
Publikoaren papera hartzea ere ko

menigarria izaten da, eszenan gerta
tzen ari denarekin erreakzionatuz. Ho
nek asko motibatzen ditu «aktuatzen»
ari direnak.

10. EBALUAZIOA

Bukaeran, beti da komenigarri den
bora pixka bat hartzea egin edo ikasi
denaz hitz egiteko. Ez du oso luzea
izan beharrik, baina bai korneni dela
hasieran denen artean pentsatutako
oinarrizko helburua bete den ala ez
eztabaidatzea.
Bestalde, hizkuntzaren erabilerak

hartzen du lanaren zatirik handiena;
baina trebetasunek emango dute batez
ere erabilera horren maila. Ez dirudi
egokia hizkuntz eduki jakinak lantze
ko testu espezifikoak aukeratzeak; hori
dela eta, hau izan daiteke interesgarri
ikusten diren egiturak bere testuinguru
tik atera eta nahi den adina lantzeko
unea.

***
Gauzak horrela eta teoriatik pixka

bat aldenduz, itzul gaitezen izenburu
ra: dramatizazioa ahozko euskara lan
tzeko bide aproposa. Eta hau frogatze
ko 11. atalean duzue Antonio M. Laba
yenek idatzitako «Petrikillo» antzerkia
eta 111.ean,berau pausuz pausu lantze
ko proposamena.
Antzerki honen helburua, batez ere,

ahozko euskara ezagutu eta lantzea da
noski. Norentzakoa, berriz, euskal
duntzeko azken urratsetan eta alfabe
tatzen ari direnentzat.
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11.«PETRlKILW» ANTZERKILANA

PETRIKILLO
(irri ankerkitxoa)

KOMERIA EKITALDI BATEAN

JARDUN-LAGUNAK
PETRIKILLO sendalaria

Andre KASILDA, D. JUSTO juezaren emaztea
SALOME andereñoa bien alaba
JOXEPA Petrikillo'ren andrea

PRAISKU, Petrikillo'ren lagun zar eta arlotea
TOMAX, arakiña, gizon lodikotea

PULJENTXI, emagiña zaar eta mehe
D. JUSTO, jueza

D. GABINO, medikua

PETRIKILLO'ren etxean, gaxo ta elbarriak artzen dituan gela. Mai bat, oatze koskor bat, eser
leku, alki ta bearrezko diran tresna apur batzuek.

1AGERRALDIA
PETRIKILLO, ANDRE KASILDA eta SALOME

Petri.- (Gaztearen txonkatilla leunkiro igurtzitzen duala.) Ez al dizu batere miñik ematen?
Salo.- Orain ez ...
Kasilda.- Oiñetako estuak jartzean egiten dio min.

* A.M. Labayen: «Petrikillo» In: Teatro osoa euzkeraz, l. bol., 1977.
Bilbo: Editorial LA GRAN ENCICLOPEDIA VASCA. Beraien baimenez berrargitaratua.

** Negritan dauden hitzak artikuluaren egileak nabarmendu nahi izan ditu,
ahozko euskararen adibide diren aldetik.

Petri.- Beti eraman bear dira oñetako lasaiak.
Salo.- Baita zera ere! Abarkakin ibilliko nazu.
Kasilda.- Orí ez, baiñan zapata erosoekin bai. Taez erosi oña lotu-lotu egiten dizuen oiñeta-
korik.
Salo.- Lasa-lasa dauzkat, ama. Zapatak ez, ezurrak egiten dit min.
Petri.- (Salome'ri.) Ea, ibilli zaite zere pausoan. (lbilli-dabil.) Orain
geldirik zaudela oin muturra lurrari jo-ta gora ta bera erabilli zazu; eta eskui-ezkerrera. (Egin
bitza joku oriek.) Orí da!
Salo.- Aurreskua dantzantzen así bear al det?
Petri.- Baita futbol'ean ere nai ba dezu. Txonkatilla lirain darabilkizu.
Kasi/da.- Ez esan geiegi Petrikillo, ez dezan ausi berriz.
Petri.- Sendoturik dauka. Beste ezurren bat austea ba-dlteke baiñan txorkatil orí puska
tzea zail izango zaio. Zaude lasai etxekoandre.
Salome.- Ni beintzat asperturik nago orrenbeste denboran igeltsutan nere txorkatilla ...Atx!
Kasilda.- D. Gabino'k gaizki jarri zizun eta orrek luzatu du. Eskerrak
azkenean zuregana etorri giñala ...
Petri.- Ez degu beti asmatzen.
Kasi/da.- Zenbat da zure lana?
Petri.- Egln zazu berrogei duro.
Kasilda.- Pozik emango dizkitzut gañera. Bai enetxoa! (Sakeletik dirupaper bat atera ta
emanaz.) Torlzu.
Petri.- Eskerrikasko etxekoandre! Eta (Apa/) ez geiegi zabaldu nik zure alabari ezurra kon
pondu diodanik ... Ba-dakizu, D. Gabino medikuak begitan artuko niñuke.
Kasilda.- Berak ere ikasi zala ondo jartzen!
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Petri.- Ezurrak ezurrak dira, etxekoandre.
Kasilda.- Eta mamiak mami!
Salome.- Nere oiñaren kontura «ezur-ezur eta marnl-rnarni'ka» jostatzen ari al zerate edo
zer? Nik bakarrik artu del min eta sendagillen eskuetatik aterata takoi luzeko zapatak eta
nylonezko galtzerdiak janzteko gogotan nago. Goazen beraz ama!
Kasilda.- Bai alaba! Aizazu Petrikillo. (/sí/pean.) Nik ez det zabalduko zurekin izan geranik;
eta zuk ere ez dezazula iñon esan gure alabari txorkatilla konpondu diozunik. Adltzen? Ez
nuke nai nere senarrak jakiterik.
Petri.- Zaude lasai etxekoandre. «Petrikillonea etxe mutu».
Kasilda.- Ala bear du. Ta ortan gaudela, gure alaba onek ez dizu batere jateko gogorik.
Pixuz galtzen ari zaigu ...Atoz Xalome!
Salome.- Ez al goaz bada? Atx! /Qué fastidio!
Kasilda.- Bereala! Mingaiña erakustea besterik ez! (Petrikillo'rengana urbilduaz mingaiña
erakustera.)
Petri.- Mingaiñ polita. Ez du ezer! Gazteak ez dute gizendu nai izaten. Bestela ondo zaude.
Ezurrak osorik dauzkazu, gogoan arzazu ordea mamirik gabe ez dagola edertasunik. Gizen
du egin bear dezu.
Salome.- Gizendu? ¡Qué horror! iLiraindu, liraindu!
Kasilda.- Beti gerri-eder! Kopla oiek ezkongaietan izaten dituzte. (Ga/dezka.) Zer eman
nezaioke jalen? Zer derizkiozu?
Petri.- Botikan saltzen ez dan zerbait.
Salome.- Taloa ta esnea orduan!
Petri.- Ez da txarrena.
Kasilda.- Ez bait du txortak'aña jalen.
Petri.- Ba nik, egia esan, ezur konpontzaile naiz, ortik aurrera gutxi dakit. Dol-doi andreak
ba dituztela milla matrikula ... eta ... «Kukuak kantatzen du Mayatzean kuku» ... Udaberriko
gaitza (kiñu egiñaz).
Kasilda.- Bai bai, aditzen dizut. Gauza da, zerbait egin bearko degula, bestela aulkeriaz
berriz ere ezurrak ausiko zaizkio.
Petri.- Ez dago beldurrik, gazteak ez ditu austen, berak ez ba ditu puskatzen. Zartzaroan
austen dira berez. (Txintxarri otsa entzun bedi.)
Kasilda.- Ba goaz. Beste norbait ba datorkizu-ta.
Petri.- Gaxo ta elbarriak ez dira falta.
Kasilda.- Gure alaba jangartxu oni ez dakit zer eman.
Petri.- D. Gabino'k «lnyekzlo» pizkarri batzuek jarriko dizkio.
Salome.- Ni ez noa D. Gabino'rengana. Lenago ere eman zizkidan ziztada ederrak ... eta
eztarriko zulotik sonda iAtx!
Kasilda.- Ez da errez zurekin asmatzea.
Salome.- Nai badezu. Marañon'engana edo bestela iñora ez!
Kasilda.- Balta zera ere! Ortarakoxe gaude! Madrid'era neskari gogoan sartu zaiolako.
Goazen, goazen! (Dijoazela.)
Petri.- Zoazte ondotxo. (/si/pean.) Obe diozu lenbaitlen senar on bat arkitu. (Atea itxiaz mai
ondora doa gero eseriaz.)

11AGERRALDIA
PETRIKILLO eta bere ANDRE JOXEPA

Joxepa.- (Beste atetik sartuaz.) Jonixio! Jende aundla etortzen así zaizu ta bildur ez ote
degun izango okerren bat. D. Gabino'k jakiten ba'du ...
Petri.- Nik zer kalte egiten dio! bada ...? Bost ajola zaio neregatik.
Joxepa.- Zeintzuek ziran? (Jakinguraz.) Ez ditut ezagutu.
Petri.- Ez ta nik ere. Gañera badakizu gure etxeak bear dula izan: «etxe mutu». (Beatza
ezpain-gañean ipiñirik.)
Joxepa.- Noski, noski. Andre itxurazko bat eta beste neskatxa gazte dotoreakin sartzen íku
si bait ditut eta.
Petri.- Bakarrik esango dizut neskatxak «Xanko-mee» edo olako zerbait izentzat duela.
Joxepa.- l«Xankome»? Salome izango da ...
Petri.- Ez geiago galdegin. Adltzen?
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Joxepa.- Ez gizona, ez bañan beldur ematen dit jende apain ori dala medio naigaberen bat
etorri bear zaiguna. Medikuak begitan artua zaitu onuzkero ta azkenerako ez degu pakerik
izango.
Petri.- Bitartean bizi gera beintzat eta, aurrera! Oraindik ez det iñor il.
Joxepa.- Ori ez bañan.
Petri.- Ta bestela ez zaitezela neri txanponak eskatzera etorri. Tori. (Ogeidurokodiru-pape
raemanaz.)
Joxepa.- (Pozaezinezkutaturik.)Au guzia! (Maitekiro.)lrabazi politak ateratzen dituzu, baí
ñan kontuz ibilli bearra dago. Lana asko egiten ari zera ta atseden pixka bat ere ar zazu.
Nekatua zaude onuzkero.
Petri.- Gauean izango det etzanda egoteko beta. Orain geienaz «mokau» bat artuko nuke
goseturik nago-ta.
Joxepa.- Xerra bat prejitu ta kafea berotuko dizut. Sua pizturik daukat «emplastuentzako ...»
Petri.- Ez nere jatekoarekin naasi, ba ezbada ... Emplastuak bestentzako; xerra neretzako.
Taaragia samurra izan dedilla. Nere ortzagiñak pipiak jota daude ta...
Joxepa.- Alik eta samurrena ekarri dizut, zuretzako modukoa: isats ondokoa. Oraintxe
maniatuko dizut. Banoa sukaldera ... (Atejoka ari dira/a nabaitzenda.)
Petri.- Norbait da ate joka Joxepa!
Joxepa.- Auxen da lana! Gaur ez gaituzte utziko pakean. Nor ote da? Beldur ematen dit.
Petri.- Zoaz atea irikltzera, orrenbeste altzekl·maltzekl! bage... Ta neregatik galdegiten
ba'du sartu zazu onera. Zoaz zu lasai sukaldera.
Joxepa.- Au da jendearen emana! (Bijoa.)

111AGERRALDIA
PETRIKILLO eta PRAISKU

Praisku.- (Errenkasartuaz.)Arratsaldeon nagusi!
Petri.- Kalxio Praiskul 1al intzan! Sendo beraz?
Praisku.- Txarrean pijo! (Errenkapausoakemanaz.)lbllll al ba'nlntz ortxe nunbalt. Bai
ñan gero ta motelago natxiok. Nere zankook ezin eraman natxiotek. Ezur min bat ba diat ...
Petri.- Beste berri batzuek ezin ipiñiko dizkiat, bada. Orain erremedio on bat emango diat
ire ezueria laguntzeko: muxar-koipez egunean iru aldiz toki minberatuak igurtzi itzaken.
Praisku.- A lagun zaarra! Ez al uke berdin iru aldiz egunean olio salda artzea? Lenago ere
«enplastuak» proaturik zeuzkat. (Eskuarekinjan itxura egiñez.)Ontatik bear diat nik, ontatik.
Petri.- Ori dek bada komeni ez zaikana. Jatena gutxi ta tartean osiñ-belar ta zaingorrien
ura... ta.
Praisku.- Ba, ba. 1ere medikuak bezela asi aiz! 11egin nai al nauk, edo «qué»?1al aiz Petriki
llo famatue ...?
Petri.- Sendatu nai iñuket.
Praisku.- Erremedio oiek utzi itzak aberats okltuentzat. Ni goseti amorratu bat besterik ez
nauk. Nere kezka guzia dek sabela nola bete.
Petri.- Orduan i ez aiz konsulta'ra etorri jatera baizik.
Praisku.- Ori dek begie izatea: «pronostikue» zuzena ...
Petri.- Ez ago i pronostiku txarra! Goazen sukaldera ta nere andreak eguardiko eltzekondo
tik zerbait emango dik. Zerbait bero...
Praisku.- Aitatu utsakin tripak jartzen zaizkidak «galgal ...», Betekada baten bearrean na
txiok.
Petri.- Ori ez, geiegikeriak ere berekin zekarrek gaitza. Barauak kalte gutxiago egiten dik.
Praisku.- Ori dek gure Miserikordi'ko monjen eskola: bat ando ezik dagoenean esatea:
«ez jan!» Buruko miña detala: «barau egin!» Gerrian oñazea asi zaidala: «ez edan!» Gorputz
guzia gaizkl, ezin zutlk egonean dagola ... «Zera, zoaz oiera!» ta esne pixka bat «ondroso»
bataiatuta ekarriko ditek. Eta jakiña egun gutxi barru kanposantura! Aste ontan ere bi il dituk.
Orrengatik ba iregana etorri nauk.
Petri.- Utzi itzak gogoeta illun oiek. Neri ere <<plakla»sartu zaidak. Goazen sukalderal
Praisku.- Sukaldea itza entzunda nere ankak ere bizkortzen zaizkidak!
Petri.- An sendatzen dituk ire gaitzak. (Bijoaz.)
Praisku.- Bai motel. Ez al gaituk bada txikitako lagunak? ... lre aita ta nerea adiskide aundi...
zeraindarrak ... (Bijoaz.)
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IV AGERRALDIA
TOMAX eta PULJENTXI

Puljen.- (Atetik.)Ai Maria! (lñork ez dula erantzuten nabaituz barrura sartzen da. Bereala bes
te bat da atejoka.)
Tomax.- Etxean al dago Petrikillo?
Puljen.- Ez dakit bada. Orain ikusi bear. Nolanal lalster etorrlko al da!
Tomax.- Baldln baitel Ala nai nuke. Ezin itxoingo det luzaroan.
Pu/jen.- Zer gertatzen zaizu bada?
Tomax.- Zera... (Kiñuz adierazi naiez.) ezin ... urteen ajeak! Giltzurdin-gaitza.
Puljen.- Nik ere iñoiz ori bera izan oi det.
Tomax.- Gaitz-erdi oñazerik ez ba'nu.
Puljen.- Belar batzuek, intxusa-ura edo emango dizkizut ta on aundia egingo dizute.
Tomax.- Operaziorik ez ezik zer nai gauza artuko det.
Puljen.- Azanario gordiña oso dezu ona.
Tomax.- (Asarre.) Azanarioa? Zu ez zera gizona ta ez dakizu nere gaitzaren berri.
Puljen.- Emakumezkoa naizelako beste gauzak dakizkit.
Tomax.- Giltxurdinean arri koxkorrak mugitzen diranean ikaragarria da! Petrikillo aguro ez
badator! (Oñaze kiñua egiñez.)
Puljen.- Eseri zaite gizona, lasago egongo zera.
Tomax.- Ezin det ordea! (Urduri.) Nora joana dan ez al dakizu?
Puljen.- Nundik jakin bear det! Auskalo! Ainbeste tokitara deitzen dute.
Tomax.- Ez al zera bada Petrikillo'ren andrea?
Puljen.- Ez jauna, ez! ez nazu iñoren andrea. Jainkoari eskerrak. Ni zu bezela Petrikillo'ren
billa etorria nazu. Emagiña naiz ...
Tomax.- Sorgiña!. .. (Zakar.) Lenago esan besterlk ez zendun.
Puljen.- Zergatik esan bear nizun?; zuk ez bait didazu galdetu.
Tomax.- Zergatik ... ezin... (ltz totelez.) ezin det geiago sufritu! (Batetik bestera ibiliaz.) Ai ene!
Oñazea asten zait. Ken zaite nere aurretik! Alde egin zazu emendik! edo zerbait eman zaida
zu.
Puljen.- Nik ez dezaizuket ezer eman. Ni emagiña naiz...
Tomax.- Ta nere min au aurregitea baño okerrago da... (Oiu eginaz.) Ai, ai! Petrikillo! (Parata
ondoan dagoen kamaina txar batean etzanaz.)
Puljen.- (Berekiko.) lkusia dago gizonezkoak emakumezkoak baño askozaz ustelagoak
di rala!

V AGERRALDIA
Lengoak eta JOXEPA

Joxepa.- (Larriturik sartzen dala.) Zer ziran karraixi oiek? Orain ere etxea jendez bete zaigu
ta! (Oatze gañean gizona etzanda dago/a oartuaz Puljentxi'ri galdegiñez.) Zer du gizon orrek?
Puljen.- Giltxurdiñeko oñazea zuala-ta ortxe etzanda gizarajoa! (Biok eriarengana urbil
duaz.) Larri zan bañan arnasa lasa artzen du ta pasa zaiola dirudi ... (Pulsua artuaz.) Biotzak
takateko sendoa ematen dio ...
Joxepa.- (Asarre.) Nor zaitugu emen iñori pulsua artzeko. Nola sartu zerate? Deitu gabe...
Pu/jen.- Otsegin degu ta ez zuten erantzuten. Atea zabalik arkitu degu ta sartu gera.
Joxepa.- Gizon ori ez da zure senarra izango.
Pu/jen.- Ondo eman ere! Ja, ja, jai! Ez, ez! Berak Petrikillo'ren emaztetzat artu nau.
Joxepa.- Zuk bai nai, alajaña!
Puljen.- Obeto nagon bezela.
Joxepa.- Zertara etorri zera orduan?
Puljen.- Ori ezkutuko gauza da. Zure senarrari besterik esango ez diodana.
Joxepa.- Bai zuk sekreto asko ta diru gutxi. Taonoko oiulari orrek! auzo guztiak jakingo du.
Ezta larrutu izan ba'lute. (Begiratuaz.) Sukaldeko atea irikia balego nere Petri ere emen
genun. Ez diote egun guzian mokau bat trankil artzen uzten...
Puljen.- Piztutzen ari ote dan susmoa ematen diot. lkusten?
Joxepa.- Esnatzera doa bai. Ez du atarramendu txarrlk.
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Tomax.- (Zurrunga antzeko zerbait egiñaz esnatzen da begiak zabalduaz. Emakumezko biak
pizka bat urrutiratzen dira. Oatze gañean eseriaz ta burua jasoaz dio.) Nun dago?
Joxepa.- Zeorrek ez dakizu?
Pu/jen.- Ez al zera gogoratzen?
Tomax.- (Susperturik.) A bai! Petrikilloren etxean!
Pu/jen.- Mii'\a Joanal zaizu.
Tomax.- lzarrak ikusi ditut, baii'\an obeto nago. Zerbait bero artu nai nuke eta zerbait... ustu...
ez bait naiz aingeru ...
Joxepa.- (Jabetuaz.) Atoz barren ortara tabear dezuna izango dezu.
Tomax.- Eskerrikasko etxekoandre. Ea zure senarrak sendatzen naun.
Joxepa.- Ez da nik esateagaitik, amaika sendatzen du Petrikillo'k. (Dijoazela, Pu/jentxí'ri.)
Zuk itxoin zazu eman txanda etorrl arte. (Bijoaz.)
Puljen.- Bai, bai.

VI AGERRALDIA
PETRIKILLO ta PULJENTXI

Petri.- (Santurtzi.) Zu al zlñan? Ez didazute uzten mokau bat pakean artzen.
Puljen.- Gaizki dagonak ez bait du itxoin nai izaten...
Petri.- Orain ere sorginkeriren bat ba al degu?
Puljen.- Ni sorgin ba nazu zu azti: biok lanbide bat degu, jendea sendatzea.
Petri.- Ortan ere mailla askotxo dira. Gu sendagilleok sendatu ta osatzeko gaude. Zuek
erditu arazi ta...
Puljen.- Ain zuzen laguntza billa natorkizu bada. Emakume gazte bat daukat aurregiteko ta
asiberria dala-ta larri dabil ... eta nabil. Zuk ikustea nai nuke.
Petri.- Begira Puljentxi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela
ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik
bat ezurrak konpontzen ditut, azur zarrak noski. Baii'\an «ezur berriekin» ez det sartu nai. Ara
zo ori ez da beti salda garbla izaten, beraz ior konpon! ta zoaz emendik ...
Puljen.- Au da estuasuna! Aurra oker dator eta amak gaizki ibilli bear du. Au da estuasun
gorria!
Petri.- Gaizki ba dator aski dezu medikuarengana joatea. Ori dezu onena. Zoaz bada len
baitleen. Ni lanez buru gain nago ta jendea zai daukat; beraz...
Puljen.- A zer nolako istillual Ez ote zaizkit ama edo aurra ilko bei'\epein? Noan bada.
Petri.- Bai eta ez berriz nigana etorri kontu oriekin.
Puljen.- Jende aundl-maundltakoa izan ba'litz joango zii'\an.
Petri.- (Asarre.) Ezetz esan dizut emagin, isorgin!
Puljen.- Tazur nor zaitugu? «Ezur-konpontzaille» Petrlklllo alena ez bestenal (Bijoa.)

VII AGERRALDIA
PETRIKILLO eta TOMAX

Petri.- (Atean beste norbait dala oarturik.) Sartu aurrera, sartu.
Tomax.- Bakarrik al zaude?
Petri.- Oralntxe bldaltzea egln det atso mutxurdin ori!
Tomax.- Atso bat bidali ta «agurre» bat sartu.
Petri.- Zu gaztea zaitugu gizona. Zer gertatzen zaizu? Ea eseri zaite. (Eseri arazi ta /uze-la
burrean aztertzen duala.)
Tomax.- Lur jota nagola. Nik al dakik: estomaua. (Urdaila.) Gibela, giltxurdii'\ak, maskuria ...
estiak ezin ustu ta gernua ezin isuri...
Petri.- Gizenegia zaude bai ta janakin bear dezu kontu aundia. Aragia utzi, arrai pizka bat
eta barazki asko: letxu, azanario.
Tomax.- Aza-olioak Jateko esan ba zenidan gaitz erdi. Bai'\an bestelako baratz-gauza? Txe
rri-gizentzeko onakl Onoko kristau onentzat malo!
Petri.- Txerrlkla jango dezu bada ...
Tomax.- Ori bai! (Esatean lardea dariola.) Gibela errata, Azpixui'\a, saeiskia, eta neronek
egindako txistor eta odolkiak! Ez bestek estean sartzen duna, ez...Oriek dituzu jakiak, oriek!
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Petri.- Zuri komeni ez zaizkitzunak. Osasunarentzat barazkiak dituzu onenak. Gordiñik edo
egosiak.
Tomax.- Zaude isilik gizona! Ez zaidazula orrelakorik esan. Auleriz ilko nintzake. Ez al dezu
ikusi txorabioak emanda ia erori naizela? Nik «alimentua» bear det. Eta sendatu nazazunean,
sekulan jan ez dituzun bezelako odolkiak ekarriko dizkitzut. Apartak! Berebizikoak!
Petri.- Nik bada ez dizut gezurrik esango. Bizi ta sendatu nai badezu aragi-jatea alde batera
laga bearko dezu.
Tomax.- Ederkl eman ere! Arakiñak aragia uztea. Zu D. Gabino baño zorrotzago jartzen
ari zera. Ark ez dit guzia debekatzen.
Petri.- Ez nik ere ta gutxiago betirako. Baiñan oraingoz odol orí garbitu bear da. Gosea iza
ten dezu sendagaillu onena. Gizenegia zaude eta nun galdua ba-dezu. Gaitz geienak ortatik
datoz.
Tomax.- Onera nerekin sartu dan atsoak ez zuen bada aragi aundirik.
Petri.- Norengatik ari zera?
Tomax.- Emen zure zai egon dan arengatik. Moko mehe, mehe, bat anima erratu ezik erío
tza zirudin.
Petri.- A! (Gogoratuaz.) Puljentxi! Beti bizi! zimel eta gogorra. Ez uste osasuna aragian
dagoanik. Zuk pisuz jetxi bearra dezu ta noski ta ortako baraua, baraua eta bijilia.
Tomax.- Ezta praile ba'nintz ere! Goseak bizitzeko obe da iltzea!
Petri.- Bai zera! Gutxixeago janda zere burua ariñago arkituko dezu. Nik esandakoa egiñaz
zeorrek antz-emango diozu. ltzuli zaite emendik illabetera.
Tomax.- Bai bitartean barrengo trlxturak ez ba nau garbltzen.
Petri.- Ez gizona! Sasoi onekoa zaude. Barauak ez dizu kalterik egingo.
Tomax.- Ezta xerra bat edo beste jateak ere. Zer da ori gizon batentzat? Orain bertan gose
bat sartu zait naigabearen ondoren.
Petri.- Ondo-ez orrek gaztigatu zaitu urrengorako jatenakin kontu ar dezazun ...
Tomax.- Kontu artu? (Atean norbait dala oartuaz.) Or ba dezu norbait ate ortan.

VIII AGERRALDIA
Lengoak eta D. JUSTO jueza

Justo. - (Atetik.) Arrasaldeon! Sartu al diteke?
Petri.- Aurrera! Bukatzen ari giñan. Laister izango da zure txanda. Alki ortan eseri zaite.
(Tokia erakutsiaz.)
Justo. - (Eseriaz eta urduri.) Eskerrikasko! (Adi-adi besteai begira.)
Tomax.- (Beste muturrean eta isi/ago.) Beti ba dezu jendez etxean! Orl da mauka!
Petri.- Ez dakit azkenerako nola bukatuko dan kontu au! (D. Justo'ri errezeloz, espaz begira
turik.)
Tomax.- Sendatzen ba nazu bazkari ederra egingo dezu elkarrekin! Eta eskupeko ona ere
izango dezu.
Petri.- Gero ikusiko degu. (Beldurti.)
Tomax.- Begira! nere ustez, ori bai, legeren bat bear luke: sendatzen ez duan medikuari ez
ordaintzea.
Petri.- Amaika lan alperrik egin bearko genduke orduan sendagilleak eta mediku jaunak.
Lege txarra guretzat.
Justo. - (Alkitik jeikiaz. Kopetillun.) Legea esan al dezu? Ba ni nazu legegizona! (Aiengana
urbilduaz.)
Petri.- Zer gertatzen zaio jauna?
Justo.- Zer...?
Tomax.- Au dezu Petrikillo famatua. Asko dakina. Obe du onengana etorri medikutan ibllli
baño. Ori egin det neronek.
Justo. - Ala etorri natzaizu ni ere bañan ez zu bezela baizikan legearen izenean Petrikillo
dalako sasi-mediku ta sendagillea baitu ta preso eramatera.
Petri.- (Dar-dar ikaraz.) Jauna! Nik ez diot iñori kalterik egin.
Tomax.- Orl esan! Obe zenduke beste gaizkilleen billa joan.
Justo.- Ni legearen izenean nator. Ez bait da zillegi titulorik gabe jendea sendatzen jardu
tea.
Petri.- (Zuri-zuri geldituaz.) Ni... zera.
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Tomax.- Titulodunak ez ba zaitue sendatzen norabait jo bear degu.
Petri.- Berak etortzen zaizkit.
Justo.- Orregatik bada atoz orain nerekin auzitegira. (Besotik Petrikillo elduaz.)
Tomax.- (Bien artean zakar sarturik.) Ez bada! Ez da joango! Ni sendatu bear nau lenago!
(Petrikillo'ri.) Ez beldurrik izan! Berriz ikutzen ba zaitu begi ondoan jo ta ankaz gora botako
det bere lege ta guzi! (Za/apartan D. Justo bultzatuaz.)
Petri.- Ez, ez! Pakea bear degu.
Justo.- Ori agintariaren kontra indar egitea da. Jakin zazute kaleko atean guarda zibillak
daudela ta biok lotuta eramango zaituela.
Petri.- Au lotsa! Zer esan bear dute jendeak! Preso! Ez, ez! (Ba/antzaka alde batetik bestera,
txorabioak emanda ia eroriaz.)

· Tomax.- Ori ikusiko degu. Aurrena besteren etxetik zeorrek atera bear dezu. Ez nalz alper
galztoan etorrl Aizarnazabal'go muturretik Petrikillo'k senda nazan.
Petri.- (Oiean etzanez.) Ai! ai! ene Joxepa! Au miña! Ez .. in asna... sa aa! ltotzen naiz.
Justo.- Zerbait gertatzen al zaio?
Tomax.- Bai. (Petrikillo'rengana joan eta besoan artuaz. Jueza'ri.) Zuk dezu arrua!! Gaizkille
bat zera! Andreari deituko diot.
Petri.- (lntzirika.) Jo-xe-e ... pa!
Tomax.- (Atera joanez.) Joxepa! atoz aguro. (Oiuka.) Zure senarra gaixotu da!
Justo.- Medikua etorri dedillal
Tomax.- Ederra dek kontua! Medikua Petrikillo'ren etxera! Ta ni zer?
Justo.- Zu etorriko zera nerekin auzitegira ...
Tomax.- Bakarrik joango zera nai ba dezu! Demonio!

IX AGERRALDIA
Lengoak eta JOXEPA

Joxepa.- (Sartuaz.) Zer da ardall au! Gaur gure etxeak ero-etxea dirudi!
Tomax.- Ero-etxea ez! «eri-etxea»! Or dago zure senarra ...
Joxepa.- (Senarra etzanda ikusirik.) Zer egin diozute nere senarrari?
Petri! zer dezu! (Oiera joan eta burua altxa araziaz.)
Tomax.- Galde zaiozu onoko kopetillun oni!
Justo.- Berez etorri zaio naigabea. Ez du gauza aundirik.
Joxepa.- Nere Petri! Arantzazu'ko Ama'k gorde zaitzala! (Oiean ando jarriaz.) Ezagutzen al
nazu? (Petri'k begiak zabaldu ta buruarekin bayetz adierazten duala.) Ba du ezaguera ta ama
sa pollkl artzen du.
Justo.- Orrela daudenai ez zaie geiegi itzegin bear. Lenbaitlen medikua deitzea da onena,
beste atakea eman ez dezaion ...
Joxepa.- Auxen da lanbidea! Banoa-banoal (Gaxoari.) Zaudea geldi, bereala emen naiz.
(Damuturik.) Nola utziko det ordea nere gizona bakarrik.
Justo.- Andreak arrazoi du. Neronek deituko det medikua aldameneko etxetik telefonoz.
Tomax.- Ez baziña etorri ez zitzaion galtzlk eglngo.
Justo.- Agintari bezela legea bete araztera etorria nazu; ta orain kristau nalzen aldetik erru
kizko egipena dagokidala badakit.
Joxepa.- Sermoirik ez degu bear. Eta zoaz! joan bear ba-dezu. Bestela...
Justo.- Bai! ez dago astirik galzerik. (Abituaz.) Eta. (Tomax'engatik.) Jaun ori geldi dedilla
emen atera gabe. (Bijoa.)
Joxepa.- Nor zaitut emen nere etxean agintzeko?
Tomax.- Utzi zaiozu, dijoalal

X AGERRALDIA
PETRIKILLO, ANDREA ta TOMAX

Joxepa.- (Leunki.) Begiak irikitzen ari zera. Petri! Egin zazu keñu!
Tomax.- Keñu? Jueza joana dala igarri du ta laister suspertuko zaizu. (Petri'k zinkurin luze
bat egiñaz besóak luza bitza.)



186 Dramatizazioa euskararen irakaskuntzan

Joxepa.- (Aurtxo bati beze/a.) Bota izatzu nagitxoak! Katuak mingaiña jan al dizu? (Petri jeki
naiean asirik.) ltzegin zazu, baiñan zaude geldirik.
Tomax.- Bearko geldirik egon. Entzun dezu Jueza'k zer esan didan. Ez badakizu ere, guar
da zibillak atean ditugu ta ez daukagu nola igesirik. Ez zure senarrak eta ez nik!
Joxepa.- (lzuturik.) Jesus milla bider! Esaten nuen nik! etxe ontan jende geiegi zebillela.
Jueza zan beraz? Zeñek salatu ote du nere senarra. Gizarajoak ez dio iñori kalterik egin-ta ...
(Senarra'ri ga/degiñaz.) Ez al da ala Petri.(Buruarekin erantzunez.)
Tomax.- Okerragoa dezu nerea. Zuek diru preskua irabazten dezute ta orrek beti dizu arrls
kua. Ni berriz sendatzera etorri ler eginda Aizarna'ko muturretik eta guarda zibillen artean
lotuta atera bearra ta...
Joxepa.- Emen dira berriz. Zaude isilik!(Petri'ri.) Lo itxura egin zazu. (Zurrungan asi bedi.)

XI AGERRALDIA
Lengoak. D. JUSTO eta D. GABINO medlkua. (Onek blzar zurla duala eta makl//a

eskuan.J

Justo.- (Sartuaz eta zital.) Or dezu sasi-sendalaria, zura etsaia...
D. Gabino.- Arratsalde on!
Joxepa, Tomax.- Baita zuri ere! Ongi etorri!
D. Gabino.- Gaxo bat dagon lekuan an dago nere eginbearra. (Joxepa'ri.) Zer du zure sena·
rrak.
Joxepa.- Erdi lotan dago baiñan etorri bedi. Oñazerik ez du.
D. Gabino.- (Gaxoarengana urbilduaz pu/sua ertu ta aztertzen du.) Biotza du aultxoa, naiga
beren bat izan du noski, pasa zaio ordea. Ez da ezer!
Joxepa.- Alare!
D. Gabino.- lnyekzio bat emango diot eta suspertuko da bereala.
Joxepa.- Eskerrik asko D. Gabino etorri dalako. Beorrek beintzat biotz on askoa du.
Tomax.- Zure senarrak berriz aultxoa ta kontuz ez dezaion «poto» egin (Jueza ta D. Gabi
no'rengatik.) oiek ikusitakoan.
D. Justo.- (Ben.) Guk ez degu iñor gordiñik jaten.
D. Gabino.- Ori ba daki berak. Tira! (Txertu-orratza sakeletik atara ta gertaturik.) Besoa altxa,
ziztadatxo bat eta bapo! (Esan ala egiñaz.) Erlojuari «kuerda» eman diogu. (Joxepa'ri.) Ba
dezu senarra aldi baterako! (Petri'k ai! otsa ateriaz.)
Joxepa.- Miña besteri ematea, artzea baño arrezago bait da. (Senarra oean eserita jarrita
txukundurik.)
Tomax.- Karraxi egiteko gauza danean ez dago gaizki.
Joxepa.- Petri! Emaizkiotzu eskerrak D. Gablno mediku jaunari.
Petri.- (Total.)Ezin asmatu det ordea. Zera ... eztarri zuloan korapillua
jarria daukat.
Tomax.- Bai zera! Korapillua? (Jueza siñalatuaz.) Bildurral
Joxepa.- Izan ere orrek izan dizu erru guzia. Petri zerbait esaiozu D. Gabino'ri!
Petri.- Bar-ka· ... barka. ka...ka.
Tomax.- (Berekiko.) Usai txarreko itza atara zaio.
Joxepa.- Barkatzeko eskatzen dio.
D. Gabino.- Ezta ezeri. Sendatu zera ta beste leku batera noa. Barkaturik zaude. (Agur egin
ta esku ematera doakio.)
Justo.- Zuk barkatu diozu; bañan legea «lege»da. Tasendatu dezun ezkero nik auzia garbi·
tu ta erabaki bear det. Orregatik emen gelditzen dira baituta Petrikillo deitutakoa, sasi-medi
kuntzan jardutzen dalako; ta beste gizon ori. (Tomax'engatik.) Ni agintari bezela ostlkopetu
naulako ...
Tomax.- Nik? (Asarre.) Ez jauna!
Justo.- Zuk, bai!
Joxepa.- Gure etxera nork bidali zaitun jakin nai nuke. Salatariari lepoa biurtuko nioke.
!Petral alenal ez bestena.
D. Gabino.- (lskanbilla sortzera difoa/a íkusírík, paketsu.) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik,
D..Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sen
dalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda
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naiean? Eri diranetatik -eta ezin konta añakoak dituzute- nork ez du senda nai? ... (lsi/u
nea.) D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'renga
na etorria da sendatzera. (Aitorkizunorrekzarztadaaundiasortzendu.)
D.Justo.- Nere alaba? Ez diteke! Nik ezer jakin gabe!
D.Gabino.- Bai, zure alaba. Ez dezu naiko noski, presondegira sar dezaten?
Joxepa.- Beraz emen izan diran ama-alabak zure andre ta alaba ziran? (A/garaz.)Xankome
edo!
Petri.- Egi-egia da D. Gabino'k esandako guzia.
Tomax.- (Parrez.)Ja! ja, ja!
D.Gabino.- Ez dago ondo iñorengatik iseka egitea.
D.Justo.- Nere alaba (Petri'rengatik)erren eskutan jarri ba-da jakin
zazute nere baimeñik gabe izan dala.
D.Gabino.- Jakiña!, esan bearrik ez dago.
Petri.- Oñaze ta min ta eritasunak baimenik eskatu gabe etortzen bait dira!
D.Justo.- Ala gertatu dan ezkero ta zure naigabetik obeto zaudela ikusirik
(Petri'ri)zurekin itzegin nai det eta zenbait galdera zuzendu bear dizkitzut.
Joxepa.- Bai, bai bakarrik utziko zaituegu or txokoan. Zoazte. (Senarrari/agunduaz.)
D.Gabino.- Nere aldetik ez dezute eragozpenik ...
D.Justo.- Galdera bat edo beste ez da gauza aundirik. (BazterbateanD. Justo ta Petribil-
tzendiraelkarrekinmintzatuaz.)
Tomax.- (D.Gabino'rí.)Nik ere ba, mediku jauna, Aizarna'ko muturretik etorrita alper blda-
jea gerta ez dakidan, «konsulta» egin nai diot bada...
D.Gabino.- Zer gertatzen zaizu bada?
Tomax.- Txorabioak egiten zaizkit. Ez dakit bada, urdailla gibela edo giltxurdiñetik edo, ez
nabil ondo.
D. Gabino.- Eseri zaite ta aztertuko zaitut. (Gorputzguzia arakatubezaio.)Lenengo zure
gaitz aundiena gizenegi izatean dago. Nola dezu sabel ori?
Tomax.- Kostatal Zer nai du egitea! Erremedioren bat emango ba'lida.
D.Gabino.- Gutxiago jan eta edan! «Jan-edan gartxuz, kaiku, izan adi eorren mediku».
Tomax.- Bai, auleriak il nadin! Ez nazu nere buruaren etsai.
D.Gabino.- Baietz esango nuke! Kristau guziok ditugun etsaiaz gañera zuk beste iru dituzu:
sabela, okela ta alkola!
Tomax.- Alkola? ez, nik ardoa edaten det, suelto ...
D.Gabino.- Ain suelto! Neurria txikitu bearra dezu ta urarekin nastuta edaten ba dezu, obel
Bestela, zureak egin du!
Tomax.- Oralntxe bota didazu «sententzi» gogorra! (Berekiko.)Zergatik sartu ote naiz medi-
kutan?...Ai! ail ai! (Antziríka.)Berriz ere naigabea datorkidala ...Txorabioa!
Joxepa.- Orain ere gaxotu al zaigu? Apaiz billa joan bearko del.
Petri.- Ori falta zitzaigun etxean.
D. Justo.- Testamentua egin nai ba du entzuteko gertu nago.
D. Gabino.- Ez da orrenbesterako! Pizka bat ikaratu dala. Utsa! (Eseri araztendute,patxa-
danjarríaz.)
Joxepa.- Esne pizka bat ekarriko diot.
Tomax.- Esnea?
Joxepa.- Salda orduan?
Tomax.- (ltunki.)Orí gertatuko zait; «ilda gero salda bero». Naiago det baso bat ardo.

AZKEN AGERRALDIA
Lengoak eta Puljentxl emaglfta

Pu/jan.- (Laisterkasarturikta bat bateanikaratutagalditurik.)Ai Maria! Jendearen emana!
Jainkoa'k dizuela atsalde on!
Petri.- Emen al zaitugu berriz?...
Joxepa.- Zer ote dabil au?
Tomax.- Lengo atsoa da.(Berekiko.) Andregai ona neretzat.
Puljentxi.- (Petri'ri.)Ez nator zure billa ez! (D.Gabino'ríbegíratuz.)D. Gabino'ren billa baizik.
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D. Gabino.- Zer degu bada?...
Pu/jen.- Arren eta arren betor lenbaitlen «Moko-goxoene-ra» ...
D. Gabino.- Ezin al dute itxoin?
Puljen.- Ez, jauna, ez! alaba aur egiteko dago ta odol ustutzen ari zaigu.
D. Gabino.- (Asarre.) Odol ustutzen? Ta nun egon zerate orain arte deitu gabe?
Puljen.- (Beldurrez.) Ba-daki... Petrikillo'k ez du joan nai izan ta.
Petri.- Ez bait da nere egitekoa. Ernagiña zu zaitugu, ez ni!
Joxepa.- Ondo eman ere!
D. Gabino.- Petrikillo'k arrazoi du. Nola ez zerate nigana lenago etorri? Ez da jolasa! Ez al
dakizute odola geldi arazten? Ernakurnea il diteke ta zuena izango da errua.
Puljentxi.- Ni laguntzaile bat besterik ez nazu...
D. Gabino.- Zoaz bada ta botikatik erarnan zazu guata pakete aundi bat.
Pu/jentxi.- Bai jauna bai! (Abituaz.)
D. Gabino.- An naiz bereala.(Etxekoai.) Zuen bairnenarekin, rnedikua ez bait da bere burua
ren jabe.
D. Justo.- Erruki geiegi izateak ekartzen dizkitzu orrelako ezbearrak. Baiñan nik ez det
ernakumezko auzitan sartu nai. Aski det etxean gerta zaidanakin. Zurekin noa. (Abituaz.)
D. Gabino.- Nik bada ez det denbora galtzerik, norbait il edo bizi une larrian dagonean.
Urrenarte badal (Bijoa.)
Petri.- Zoaz ondotxo, nagusi! (Besteai.)Aitortu bear da, mediku ona ez dala rnerezi aña esti
rnatzen ta ordaintzen. Gaxoa ez bada sendatzen medikuak edo Petrikillo'k dute errua... Sen
datzen ba da berriz ... zeruko santuren bat dezu beti bitarteko.
Joxepa.- Jakiña! Sendalariari ez saria ordaintzeagatik.
Tomax.- Seguroan ez al gaude bada sarturik guziok? Au jakin izan banu ez nintzan alper
gaiztoan etorri izango Aizarnazabal'go rnuturretik ...
Petri.- Guzia zor zaio osasunari.

(Jendeari, esan edo abestuaz.)
Legea lege dala

askotxok du esaten;
bañan ezurra austean
Petrikillo eskatzen.

Dana dala, auzi ortan
ez gaituzu gu sartzen;
bañan ea txalo bat
dlguzuten ernaten.

m. LANTZEKO PROPOSAMENA
PAUSUZ PAUSU

l. AURRE-AURKEZPENA

Antzerkia irakurri aurretik, eta giro
tzeko, ondorengo bi lanbideei buruzko
elkarrizketa proposatzen da: Petrikillo
eta sendagilea.

Hasteko, galdeketa txiki bat egin dai
teke ikasleen artean, lanbide edo figura
bakoitzaren deskribapena edo defini
zioa eskatuz, eta gero elkarren arteko
konparaketak egin.

Elkarrizketa hau grabatzea komeni
da.

2. BAKARKAKOIRAKURKETA

Ondoren antzerkia banatu egiten da
eta ikasle bakoitzak irakur dezala isi
lean testu osoa. Ez dio ajola puntu
honetan hitz edo esaldiren bat ulertzen
ez bada ere. Ez da oraingo egitekoa.
Oraingoz pertsonaiek zer dioten oroko
rrean ulertzea da helburua.

3. LEHENENGO ERREAKZIOAK

Petrikillo eta sendagilearen arteko
arazoa toki-denboran lekutu. Noizko
kontuak aipatzen <lira antzerki hone
tan? Konparatu antzerkiko pertsonaia
hauek hasierako eztabaidan ikasle ba
koitzak deskribatu dituen figurekin.
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Zein paper jokatzen du antzerki hone
tan legeak edo juezak eta zein gaur
egun?

4. EZAUGARRIAK

Deskribatu pertsonaia nagusien ja
rrera edo hitz egiteko tonua. Aipatu ja-

rrera edo hitz egiteko tonua aldatu egi
ten da solaskidearen arabera. Baina ba
nan-banan ikusiko ditugu:

• Petrikillo
- Apal eta beldurti agertzen da

bezeroaren aurrean:
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Pet.: Eskerrikasko etxekoandre! (Etaap/ll.)Ez geiegi zabaldu nik zura alabari ezurra konpon
du dlodanik...Ba dakizu, D. Gabino medikuak begitan artuko nii\uke.

- Hala ere, eta bezero beraren aurrean, bere buruarekin ziur agertzen
da bere lanari dagokionean.

Pet.: Sendaturik dauka. Beste ezurren bat austea ba·diteke baiñan txonkatil ori puskatzea
zail izango zaio.Zaude lasai,etxekoandre,

- Beldurragatik edo badaezpada ere
D. Gabino medikua defenditu egiten

du bezero horren aurrean, nahiz eta
bere emaztearen aurrean besterik esan.

Sal.: Ni beintzat asperturik nago orrenbeste denboran igeltsutan nere txonkatilla ...Atxl
Kax.: D. Gabinok gaizki jarri zizun eta orrek luzatu du. Eskerrak azkenean zuregana etorrl

ginala ...
Pet.: Ez degu beti asrnatzen.

- Harro <lago bere andrearen au- rrean, edo itxura hori egiten du behin
tzat:

Jox.: (Beste atetik sarluz.) Jonixiol Jende aundla etortzen asi zaizu ta bildur ez ole degun
izango okerren bat. D. Gabino'k·jakiten ba'du ...

Pet.: Nik zer kalte egiten dio! bada...? Bost ajola zaio neregatik. (...)
Jox.: Ez gizona, ez bañan beldur amalen dit jende apain ori dala medio naigaberenbat etorrl

bear zaiguna. Medikuak begitan hartua zaitu onuzkero ta azkenerako ez degu pakerik
izango.

Pet.: Bitartean bizi gera beintzat eta, aurreral oraindlk ez del lñor il.

- Emaginaren aurrean barro eta mesprezuz beterik agertzen da.

Pet.: Orain ere sorginkeriren bat ba al degu?
Pul.: Ni sorgin ba nazu zu azti; biok lanbide bat degu, jendea sendatzea.
Pet.: Orlan ere maíllaaskotxo dira. Gu sendagilleok sendatu eta osatzeko gaude. Zuek erditu

arazi ta ...»
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- Juezaren aurrean beldurrak dar- -dar eta berorika.

Pat.: Ez dakit azkenerako nola bukatuko dan kontu aul (O.Justo'ri errezeloz eta espaz begi-
raturik.) (...)

Pat.: Zer gertatzen zaio jauna?
Jusi.: Zer...?
Tom.: Au dezu Petrlkillo famatua.Asko dakina.Obe du onengana etorri medikutan ibilli baño,

Ori egin del neronek.
Jus.: Ala etorri natzaizu ni ere bai'lanez zu bezela baizikan legearen lzenean Petrikillo dalako

sasi-mediku ta sendagillea baitu ta preso eramatera
Pat.: (Dar-dar ikaraz.) Jaunal Nik ez dio! ii'lori kalterik egin.
Jus.: Ni legearen izeneannator.Ez bait da zillegi titulorik gabe jendea sendatzen jardutea
Pat.: (Zuri-zuri geldituaz.) Ni...zera

• Joxepa
- Bere gizonaren aurrean beldurra

eta dirugosea nahasian agertzen ditu.
(...)

Jox.: Ez gizona; ez bañan beldur ematen di! jende apain orí dala medio naigaberen bat etorri
bear zaiguna. Medikuak begitan artua zaitu onuzkero ta azkenerako ez degu pakerik
izango.

Pat.: Bitartean bizi gera beintzat eta, aurreral Oraindik ez del íñor il.
Jox.: Ori ez bañan.
Pat.: Ta bestela ez zaitezela neri txanponak eskatzera etorri. Tori.(Ogei duroko diru-papera

emanaz.)
Jox.: (Pozaezin ezkutaturik.) Au guzial (Maitekiro.) lrabazi politak ateratzen dituzu, baii'lan

kontuz ibilli bearra dago...

- Bezeroen aurrean zakar, beldu- rrak eraginda edo.

Jox.: Zertara etorri zera orduan?
Pul.: Ori ezkutuko gauza da. Zure senarrari besterik esango ez diodana
Jox.: Bai zuk sekreto asko ta diru gutxi. Taonoko oiulari orrek! auzo guziak jakingo du. Ezta
larrutu Izan ba'lute!

- D. Gabino medikuaren aurrean errespetu eta mirespen osoz. Honek ere
berorika egiten dio.

Jox.: Eskerrikasko D.Gabino etorri dalako. Beorrek beintzat biotz on askoa du.

- Petrikillori gertatzen zaionaren aurka, emaztea hazi egiten da juezaren
aurrean.

Jox.: Gure etxera nork bidali zaituen jakin nai nuke. Salatariari lepoa biurtuko nioke. ¡Petral
alena!ez bestena.
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• D. Gabino medikua - «Zuzena»

Gab.: Arratsaldeonl
Jox., Tom.: Baila zuri ere! Ongl etorril
Gab.: Gaxo bat dagon lekuan an dago nere eginbearra. (Joxepa'ri.) Zer du zure senarrak?

- «Errukiorra oso»

Jox.: (...) Petri,zerbait esaiozu D. Gabino'ri!
Pet.: Bar·ka·...barka ka ..ka
Gab.: Ezta ezeri. Sendatu zera ta baste leku balera noa Barkaturlk zaude.

- «Bakegilea» eta guztien iritzien aurka Petrikillo defendatuz

Gab.: (lskanbila sortzera dijoala ikusirik, paketsu.) Ea,Eal Osasuna ta pakearengatik, D. Jus
to, eskatzen dizut ez dezazula auzl ori aurreraeraman.Zuk ez uste arren, Petrikillo sen
dalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak
senda naiean?

- Bere lanbidea «famatuz»

Gab.: Ezin al dute itxoin?
Pul.: Ez, jauna, ezl alaba aur egiteko dago ta odol ustutzen ari zaigu.
Gab.: (Asarre.)Odol ustutzen?Ta nun egon zerate orain arte deitu gabe? (...) An naiz berea

la(Etxekoai.) Zuen baimenarekin,medikua ez bait da bere buruaren jaba.

• D. Justo - Petrikilloren aurrean zital

Jus.: (D. Gabino'ri.) Or dezu sasl-sendalaria,zura etsaia ..

- Bere agintea eta boterea erakutsiz

Jus.: (Aulkitik jeikiz, kopetilun.) Legeaesan al dezu? Ba ni nazu legegizona!

- «Errukiorra» ere badakiela iza- ten erakutsi nahian

Jus.: Andreak arrazoi du. Neronek deituko det medikua aldamenekoetxetik telefonoz.
Tom.: Ez baziña etorri ez zitzaion gaitzik egingo.
Jus.: Agintari bezala legea betearazteraetorria nazu; ta orain kristau naizen aldetik errukizko

egipena dagokidala badakit.
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D. Gabino'ri mirespena eraku-
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tsiz; hala ere zuka hitz egiten dio

Gab.: An nalz bereala.(Etxekoai.) Zuen baimenarekin,medikua ez bait da bere buruaren jabe.
Jus.: Erruki geiegi izateak ekartzen dizkitzu orrelako ezbearrak...

5. ERRITMOA

- Nolakoa da orokorrean testu ho
rren erritmoa, azkarra ala motela?
Azpimarkatu zati azkarrak, zati
motelagoak, etab.
Nolako pausaldiak <laude batean
eta bestean?
Erritmoak ba al du zerikusirik
solaskidearen umorealdiarekin?

6. TENTSIOA

«Beldurra» hitza, barra-barra aipa
tzen da antzerki honetan; baita kartze
la eta goardazibillak ere. Baina lortzen
al .da beldur-girorik? Somatzen al da
irakurtzerakoan tentsio-girorik?

7. UMOREA

Izenburuan «irri-antzerkitxua» dio.
Dibertigarria al da? Zergatik?

8. MUGIMENDUA

Trama guztia gela batean gerta
tzen da. Nola adierazten da jen
dearen joan-etorria?
Solaskidea geldirik egon ala mu
gitu, ba al du bere ahoskeraren
tinkotasunean eraginik? Eta mu
gimendu-motak ba al du eragi
nik? Zein kasutan?

Adib.: Petrikillo gaztearen txonkati
lla leunkiro igurtzitzen ari de
la, «ez al dizu batere miñik
ematen?» galdetzen dionean,

nolako ahoskera ematen ote
dio?
Txorkatila beste modu asko
tara igurtz daiteke: haserre,
nagiz, zakar, aspertuta, pozik,
etab. Zer eragin ote du horie
tako bakoitzak? «Ez al dizu
batere minik ematen» esal
diaren ahoskeran?

Aproba egin daiteke eskolan edozein
mugimendurekin, eta eztabaidatu.

9. KONTUAN IZATEKO
ALDERDIAK

Petrikilloren diskurtsuaren erritmoa
hasieran lasaia da, bere buruaren jabe
da. Bigarren ekitaldian andreak bere
kezka eta beldurra azaltzen dizkio;
baina, itxuraz behintzat, ez ditu aintza
kotzat hartzen. Halako batean, gizon
baten etorrerarekin hatera, eta nor den
ere ez dakiela, urduritzen basten da.
Jueza dela jakiten duenean, berriz, txo
rabioak eman eta erori egiten da. Han
dik aurrera dena presaka gertatzen da.

10. DOINUERA

Antzerkian <lauden joerak, moduak,
komentatu egiten <lira,adjetiboak pro
posatuz: errukiorra, zitala, handikia,
justua, sorgina, babalorea, zuzena, pa
kegilea, harroa, apala, beldurtia ...
- Bestetik, azpimarkatu formaz

baiezko esaldiak izanda, ezezko esana
hia dutenak. Adib.:

Kax.: Balta zara eral Ortarakoxe gaudel Madridera neskari gogoan sartu zaiolako. Goazen,
goazen!
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- Eta alderantziz, ezezko formaz
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baiezko esanahia dutenak, hala nola:

Jox.: Esnatzeradoa bai. Ez du atarramendutxarrik.
(...)

Tom.: Ori ikusiko degu ... Ez naiz alper gaiztoan etorri Aizarnazabal'go muturretik Petrikillok
sendatzera.

- Badira era berean burla adieraz- ten duten jarrerak ere:

Jox.: Gizon ori ez da zure senarra izango.
Pul.: Ondo eman ere! Ja, ja, jail Ez, ezl Berak Petrikillo'ren emaztetzatartu nau.
Jox.: Zuk bai nai, alajañal
Pat.: Orduan 1ez aiz konsulta'ra etorri jatera baizik.
Pra.: Ori dek begie izatea:«pronostikue»zuzena ...
Pat.: Ez ago i pronostiku txarral

- Ironia

Pul.: Jende aundi·maunditakoa izan ba'litz joango ziñan.
Pat.: Ezetz esan dizut emagin, lsorqlnl
Pul.: Tazu nor zaitugu? «Ezur·konpontzaille))Petrikillo alena ez bestenal

- Losintxa

Tom.: Bakarrik al zaude?
Pat.: Oraintxe bidaltzea egin del atso mutxurdin ori.
Tom.: Atso bat bidali ta «agure»bat sartu.
Pat.: Zu gaztea zaitugu glzona.

- Handiustea

Jus.: Legeaesan al dezu? Ba ni nazu legegizonal

11. AZTERKETA LINGUISTIKOA

Izenburuan nioen bezala, dramati
zazioaren erabilera bidelagun egokia
da ahozko euskara lantzerakoan.
Pello Esnalek HABE aldizkariko be

re Euskararen-Kutxan maiz aitortu
duen bezala, elipsia da ahozko euska
raren ezaugarrietako bat eta ez txikie
na.

Elipsia, noski, esanahiari ezer fun
tsezkorik kendu gabe hitzen bat edo
gehiago kentzeari deitzen zaio.
Eta elipsien artean, berriz, aditza da

gehien kentzen dena; batzuetan aditz
osoa falta da, eta bestetan laguntzailea
bakarrik.
Hona hemen testutik jasotako adibi

de batzuk:
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Aditz osoa falta Adltz laguntzallea bakarrlk

• «Nibeintzatasperturik nago orrenbesteden-
boran igeltsutan ( ) nere txorkatilla ...Atx!»
• «Mingaiñpolita ( ). Ez du ezer»,
• «Nai badezu. Marañon'engana (...) edo bes
tela-iñoraezl»
• «Kaixo Praisku! 1 al intzan! Sendo (...)
beraz?»
• «Emplastuakbestentzako (...); xerra neretza
ko (...)»

• «Gizendu?¡Qué horror! Liraindu (...)! Lirain
du (...)!»
• «Ezdakit, ba, orain ikusi bear (...~>.
• «Zera ... (keinuz adierazi naiez) ezin (...)
urteenaleakl»
• «Atso bat bidali (...) eta «aqure» bat sartu
(...)».
• «Nik al dakit: estomaua,gibela, giltxurdinak,
maskuria ... estiak ezin (...) ustu ta gemua ezin
(...) isuri ...»

- Aginduak eta galderak aditz ez
jokatuz moldatzea da ahozko euskara-

ren beste ezaugarri bat. Ikus dezagun
testutik hartutako zenbait adibide:

Pet.: Eskerrikasko etxekoandrel Eta (Apal)ez (...) geiegi zabaldu nik zure alabari ezurra kon
pondu diodanik.

Kax.: Nik ez det zabalduko zurekin izan geranik; eta zuk ere ez dezazula inun esan gure ala
bari txorkatilla konpondu diozunik. Aditzen (...)?

Pra.: Ori dek gure Miserikordi'ko monjen eskola: bat ondo ezik dagoenean esatea: «ez ianl»
Buruko miña detala: «baraueginl»Gerrian oñazea asi zaidala: «ezedan!» ...

- Ahozko euskararen barman, bes
talde, bi sintaxi-motak aurki daitezke:
bata aditz jokatuarena eta bestea joka
tu gabearena. Oraingo honetan, eta
subordinazioaren baitan, aditz-izenek

hartzen duten nagusigoa ikusiko dugu,
eta hau aditz jokatu eta menpeko esal
dien kaltetan, hala nola: ahalera, sub
juntiboa, denborazkoak, etab. Ikus di
tzagun adibide batzuk:

Adltz-lzenak

Testuko adibldeak Adibldeen parekoak (adltza jokatuz)

Ahalera
• Beste ezurren bat austea ba-diteke baiñan • Beste ezurren bat hauts daiteke baiñan ...
txorkatil ori puskatzea zail izango zaio.
• Sorgiña! ... (zakar) Lenago asan besterik ez • Sorgiña! ... (zakar)Lenagoasan zenezakeen.
zendun.

Subjuntlboa
• Barkatzekoeskatzen diot. • Barka dezaiolaeskatzen dio.
• (...) D. Justo, zure alaba ere txonkatillako • (...) D. Justo, zure alaba ere txonkatillako
ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petriki- ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petriki-
llo'rengana etorria da sendatzera. llo'rengana etorri da senda dezan.
• (...) nola dezu sabel ori? Kostatal Zer nai du • (...) nola dezu sabel ori? Kostatal Zer nai du
egitea? egin dezadan?

Denborazkoak
• Oiñetako estuakjartzean agiten dio min. • Oiñetako estuak jartzen dituenean agiten

diomin.
• Nik bakarrik artu de! min eta sendagillen • Nik bakarrik artu det min eta sendagillen
eskuetatikaterata takoi luzeko zapatak eta .. eskuetatik ateratzennaizenean ...
• Zuk-itxoin emen, txanda etorri arte. • Zuk itxoin emen, txanda etortzen zaizun ar-

te.
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- Eta ahozkoa den aldetik, badu tasunik.
esamolde, errefrau eta abarretan aberas- Aproba egin ezazu honako ariketekin:

• Ondorengo esaldiek badute elkarren artean lotura bat, zein da?

«Nolanai laister etorriko al da».
«Ez al zaizkit ama edo aurra ilko beñepein»,
«Ibilli al banintz ortxe nunbait».

• Eman ezazu ondorengo esamoldeen adiera

«Egin zazu berrogei duro» .
...........................................................................................................................................................................
«Ez zitzaion gaitzik egingo».
...........................................................................................................................................................................
«Zureak egin du» .
...........................................................................................................................................................................

«Barrengo tristurak ez banau garbitzen» .
...........................................................................................................................................................................
«Ez da beti salda garbia iza ten» .
...........................................................................................................................................................................
«Auzia garbitu» .
...........................................................................................................................................................................

• Berridatz itzazu urrengo esaldiak osatuz

- «Belar batzuk, intxusa-ura edo emango dizkitzut eta on
aundia egingo dizute»,
- «D. Justo, zure alaba ere, tx.orkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako

edo ».

• Eman ezazu ondorengo hitzen parekoa

- lende aundia:
- Aberats okitua:
- Doi-doi:
- Urteenajeak:
- Plakia sartu:
- Aitzeki-maitzeki:

• Ba al dakizu?
- Monjen eskola, monjen etxea al da?
- Ez du atarramendu txarrik. Zer du?

Ondroso bataiatua: Ba al du onrarekin zerikusia?
- Torizu:Azal ezazu adizkera hau.
- Ostikopetu: Bereiztu hitzhonen zatiak eta tankera honetako aditz gehiago eman.
- Aitatu utsa: Egin esaldi bat.
- Ardoa edaten det suelto: Gauza bera al da dantzan
suelto aritu ala dantza sueltan aritu? .

• Konpara itzazu ondorengo esaldiak elkarren artean

«Oraintxe bidaltzea egin dut».
«Oraintxe bota didazu «sententzi» gogorra».

«Ez naiz alper gaiztoan etorri Aizarnazabalgo muturretik »,
«Alper biajea ez izateko « »,

195
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• Adieraz ezazu 'zeín egoeratan ematen diren ondorengo esaerak

- Atx!
- Au da jendearen emana!
- Auska/o
- Nik al dakit!
- A/ere!
- Ori da mauka!
- Ondo eman ere!
- Kostata!
- Baldinbaite!
- Nena ez bestena
- Ezta larrutu izan balute!
- Ori esan!
- Txarrean pijo!

• Nondik datoz ondorengo hitzak?

- «Aitatu utsakin tripak jartzen zaizkidak «galgal» ...
- «Biotzak takateko sendoa ematen dio».

12. PAPER BANAKETA

Sarreran esandako oharrak kontuan
izanda.

13.OZENKI IRAKURRI

Entsaio moduan.

14.ERREPRESENTAZIOA

Taldeak erabakita eduki behar du
hasieratik zer errepresentazio modu
nahi duen. Mahaitik mugitu gabe ala
«antzerki» itxura emanez.

15.EBALUAZIOA

LADRAMATIZACION EN LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA,
INSTRUMENTO PARAEL ESTUDIO DE LALENGUA ORAL

La autora propone el uso de la dramatiza
ción como vehículo idóneo para contactar con
el euskera hablado, así como para profundizar
en las características que le son propias.
El tipo de dramatización que se propugna

en este artículo, por lo tanto, va más allá del
empleo de situaciones de simulación, improvi
sación o de juegos de rol; se aboga por la utili-

zación de auténticos textos dramáticos.
El objetivo no es, sin embargo, hacer teatro

necesariamente, sino analizar las posibilida
des que ofrece el diálogo escrito como punto
de partida para-desarrollar las cuatro habilida
des lingüísticas y ahondar en el conocimiento
de las características paralingüísticas y extra
lingüísticas de la lengua hablada.

THE USE OF DRAMATIZATION IN THE TEACHING OF BASQUE:
INSTRUMENT FOR THE STUDY OF THE SPOKEN LANGUAGE

The author proposes the use of drama as a
practica! vehicle for being in contact with spo
ken Basque, as well as getting to the bottom of
those characteristics that are peculiar to it.
The type of drama that is proposed in this

article,.therefore,goes beyond the employment
of simulated situations, improvisation, or role·
-playing; it advocates the use of authentic dra-

-nanctexts.
Without a doubt, the aim is not to be given a

part in a play necessarily, but to analyze the
possibilities that written dialogue offers as a
point of departure in the development of the
tour linguistic skills and to deepen the knowled
ge of paralinguistic and extralinguistic charac·
teristics of spoken language.
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LA DRAMATISATION DANS L'ENSEIGNEMENT DU BASQUE
(EUSKARA), INSTRUMENT POUR L'ETUDE DE LA LANGUE ORALE

Lauteur nous propose l'emploi de la dramati
sation comme véhicule approprié pour entrer en
contact avec le basque (euskara) parlé, ainsi que
pour approfondir les caractéristiques qui luí
appartiennent.
Le genre de dramatisation que l'on propose

dans cet article va, done, audelá de l'emploi de
situations de simulation, d'improvisation ou de

jeux dé role. On préconise l'utilisation de te:xtes
·dramatiques authentiques.

Lobjectif n 'en est pas, cependant, de jouer
nécessairement que/que piéce de théátre, mais
d'analyser les possibilités que le dialogue écrit
offre, comme point de départ, pour développer les
quatre «habiletés» linguistiques et approfondir la
connaissance des caractéristiques paralinguisti
ques et e:xtralinguistiquesde la tangue parlée.
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