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Literaturbideak :
Ausiàs March
Josu Jimenez Maia

AUSIAS MARCH

Zazpí poema

Itzulpena eta oharra : Ibon Sarasola

Europar literaturetako lehen poeta modernoa
Ausiàs March Gandian edo Beniarjón jaio zen seguruenik, 1397an
edo . Hamabosten bat urterekin zaldundu zuten, eta gerra eta gorte
bizitzan esku hartu zuen Alfons Eskuzabalaren inguruan . 1425 aldean bere funtsak kudeatzera baztertu zen . Itxialdi hartan ondu zuen
bere poesia Ian miragarria. Aski adindua zelarik bi aldiz ezkondu
zen, lehenik Tirant lo blanc-en egilearen arreba Isabel Martorell-ekin,
eta Joana Scorna-rekin gero . Bien alargun gertatu zen, eta badirudi
bigarrenaren heriotzak eragin zizkiola "Cants de Mort" direlakoak .
Ausiàs March katalan letren bihurgune puntu eta norabide aldaketa gertatzen da. Izan ere, katalan poesia, March baino lehen trobadoreen jardunaren mendeko agertzen zena, ahots eta hizkuntza
propioz mintzatuko da Marchez gero . Bestalde, haren olerkigintza
berebizikoa da, gogoetaren sakontasunagatik -eta askotan hermetikotasunagatik- eta iruditeriaren originaltasunagatik . Horregatik da
Ausiàs March, Pere Gimferrer katalan kritikariaren ustean, "europar
literaturetako lehen poeta modernoa" .
Ausiàs Marchen poesia korpusa 128 poemak osatzen dute, 10261 lerrok guztira. Horietatik zazpi hautatu ditut, eta hamalauna silabako
7/7 lerroetan eman ditut inongo lizentziaz baliatu gabe, baina, J. B . Orpustanek Ezpondaren hamalaudunen itzulpen miragarrian egin zuen
bezala, parentesi artean emanaz silaba osatzen ez duten bokalak .
Itzulpenerako Joan Ferraté-ren edizioaz baliatu naiz . Poema
bakoitzari dagokion zenbakia Pagés-en edizio kanokikokoa da,
harrezkeroko edizio guztiek erabiltzen dutena .i .
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1.
Així com cell qui en lo somni es delita
e son delit de fell pensament ve,
ne pren a mi, que el temps passat me té
l'maginar, que altre bé no hi habita .
Sentit estar en aguait ma dolor,
sabent de cert que en ses mans he de jaurre,
temps d'avenir en negun bé em pot caure :
aquel passat en mi és lo miller.
Del temps present no em [robe amador,
mas del passat, que és no res e finit .
D'aquest pensar me sojorn e em delit,
mas, quan lo perd, s'esforça ma dolor,
sí com aquell qui és jutjat a mort
e de llong temps la sap e s'aconhorta
e creure el fan que li será estorta
e el fan morir sens un punt de record .
Plagués a Déu que mon pensar fos mort
e que passas ma vida en dorment :
malament viu qui té lo pensament
por enemic, fent-li d'enuigs report,
e, com lo vol d'algun plaer servir,
li'n pren així com dona ab son infant,
que, si verí fi demana plorant,
ha tan poc seny que no el sap contradir.
Fóra millor ma dolor soferir
que no mesclar poca part de plaer
entre aquells mals, qui em giten de saber
com del passat plaer me cové eixir.
Llas, mon delit dolor se converteix,
doble és l'afany aprés d'un poc repos,
sí co el malalt qui, per un plasent mes,
tot son menjar en dolor se nodreix .
10

1.
Loan atsegin hartzen duen hura bezala
atsegina pentsatze zorotik hartzen baitu,
hala nago ni, hartu baitit aldi joanak
asmamena, han beste onik ez dagoela,
sentitzen dudalarik oinazea zelatan,
jakinik haren mende ehortziko nautela .
Etorkizunak ez dit onik eskuratuko
iragan hura baitut niretzat hoberena .
Hortaz, ez naiz egungo aldiaren maitale,
baizik iraganaren, joan-ezdeusa baita ;
pentsu horrctan ene atsegina hartzen dut,
baina hura galtzean, bizkortzen d(a) oinazea,
heriora aspaldi epaitua bezala
hura jakinak etsi ona eman baitio
eta, barkamenean betan sinetsaraziz
hilarazten baitute ezein oroipen gabe .
Jainkoak ailiotsa ene pentsua hilda
bizia lo zorroan guztiz joan litzaidan!
Arras gaizki bizi da duenak pentsatzea
etsaitzat, bere mina gogoratzen diola;
eta atseginen bat

eman nahi badin,

badaragoio ama semedunak lez, zeinak,
haurrak lantuz badin galdegiten pozoia,
hur(a) ukatzeko aski zentzu onik ez baitu.

Hobeko litzaidake

min osoa pairatu

hartan plazer apur bat

nahastekatu baino,

iragan plazeretik ilki behar dudala
ikustea trabatzen didaten gaitz artean.
Oi, nire atsegina oinaze bihurtzen da
eta da pena hantzen paus(u) apur batez gero,
ahamen on baten truk bere jate guztia
oinaze bilakatzen zaion eria legez .
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Com l'ermità qui enyorament no el creix
d'aquells amies que tenia en lo món
e, essent llong temps que en lo poblat no fon,
per fortuit cas un d'ells li apareix
qui los passais plaers li renovella
sí que el passat present Ii fa tornar,
mas, com se'n part, l'és forçat congoixar,
lo bé, com fuig, ab grans crits mal apella .
Plena de seny, quan amor és molt vella,
absença és lo verme que la guasta,
si fermetat durament no contrasta
e creure poc, si l'envejós consella .

11 .
¿Quins tan segurs conseils vas encercant,
cor malastruc, enfastijat de viure?
Amic de plor e desamic de dure,
¿com soferràs los mals qui et són davant?
Acuita't, dones, a la mort, qui t'espera
e per tos mals te allongues les jorns :
aitant és Iluny ton delitós sojorns
com vlos fugir a la mort falaguera .
Braços uberts és eixida a carrera,
plorant sos ulls per sobres de gran goig.
Melodiós cantar de sa veu oig
dient: "Amie, ix de casa estrangera!
En delit prenc donar-te ma favor,
que per null temps home nat l'ha sentida,
car jo defuig a tot home que em crida,
prenent aquell qui fuig de ma rigor."
Ab ulis plorant e cara de terror,
cabells rompent ab grans udulaments,
la vida em vol donar heretaments
12

Hala nola padarra, lur honetan zituen
adiskideei mira egiten ez diena,
eta denbora luze mortuan eramanik
patuak haietako bat erakusten dio,
eta, plazer joanak gogora ekartzean,
orainaldi min dio bihurtzen iragana ;
baina hura joanda, larriminean datza ;
badoan ongiak du

oihuka deitzen gaitza.

Andre zentzuz betea, maitasuna denean
zahar, absentzia da

hozkatzen duen harra,

ez badio egiten aurre irmotasunak
et(a) egiten entzungor, bekaitzaren bozari .

11 .
Zein aholku seguren

bila ari haiz orain,

bihotz zorigaiztoko, biziaz ase hori?
Negarren adiskide, barreen arerio,
nola jasango dituk goait dituan gaitzak?
hua lasterka, bada, zain duan heriotzerantz,
nahiz luzatzen duan heure aurka epea :
zenbat er(e) ihes egin nahiago hiltzetik
urrutiago dukek heur(e) atsedenlekua .
Besoak zabal-zabal bidera jalgitzen da
begiak negarretan pozaren gehiegiz
haren boz eztiaren doinua entzuten dut,
baitio : "adiskide, jalgi atze etxetik
atsegintzat dut zuri fabore ematea,
czein gizonek inoiz sentitu ez duena
ihes baitagiot dei

egiten didanari,

eta ene hiratik ihes doana, hartzen"
Malkoak begietan, izuzko aurpegiaz
biloak marruskatzen alarau handiekin,
biziak lur sail onak eskaini nahi dizkit
13

e d'aquests dons vol que sia senyor,
cridant ab veu horrible y dolorosa
tal com la mort crida el benauirat,
car, si l'hom és a mals aparellat,
la veu de mort li és melodiosa .
Bé em maravell com es tan ergullosa
la voluntat de cascun amador!
No demanant a mi qui és amor,
en mi sabran sa força dolorosa .
Tots, maldient, sagramentejaran
que mai amor los tendrá en son poder
e, si els recont l'acolorat plaer,
lo temps perdut, sospirant, maldiran.
Null hom conec, o dona, a mon semblant,
que, dolorit per amor, laça plànyer:
jo son aquell de qui es deu hom complànyer,
car, de mon cor, la sang se'n va Ilonyant .
Per gran tristor que li és acostada,
Seca's tot jorn l'humit qui em sosté vida
e la tristor contra mi és ardida.
e, en mon socors, mà no s'hi troba armada .
Llir entre cards, l'hora sent acostada
que civilment es ma vida finida :
puix que del tot ma esperança és fugida,
ma arma roman en aquest món damnada .

25 .
No em fall record del temps tan delitós
que és ja passat: pens que tal no venrá .
Si et conseguesc, mercé no em fallirá,
car pietat fet haurà pau ab vos .
Preareu mi, qui en temps antic preàveu
e confessant que us dolíeu de mi .
14

eta nahi du izan nadin doeon jabe;
ahots lazgarri eta mingarriz oih(u) eginez
heriok dohatsuei deitzen then bezala ;
zeren zorigaiztoak joa den gizakiak
doinu eztikotzat du

Herioren ahotsa .

Miresten nau benetan zein handiustea den
amorante ororen gogo eta nahia
nahiz nir(i) ez galdetu zer den amodioa
nigan dute jakingo haren mingostasuna .
Gaizki esaka orok zin egotziko dute
inoiz ez del(a) izango Maitasun haien jabe,
eta plazer beroaz hitz egiten badiet,
aiez dute denbora galdua gaitzetsiko .
Kiderik ez dazagut, emazte nahiz gizon,
Amodiok mindurik, errukarria denik ;
nitaz lukete orok,

bai, urrikaldu behar

bihotzetik odola urrunduz baitoakit .
Inguratu zitzaion goibeltasunagatik
eguner(o) ihartzen zait heze bizigarria ;
eta ausart zait ari kontra goibeltasuna
eta ene fabore ez d(a) esku harmadunik .
Lahar arteko lili, hur dakusat ordua
akabatuko baita hitski ene bizia ;
en(e) esperantzak ihes egin didanez gero,
munduan gelditzen zait danmatua arima .

25 .
Ez dut galdu iragan denbor(a) atsegin haren
oroimena ; uste dut itzulezina dela .
Hura banu, mesede handi nuke, Errukik
bailituzke egingo onezkoak zurekin .
Maiteko nindukezu aspaldian bezala,
noiz nigatiko pena

aitortzen baitzenidan .
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Ara que us am plus que jamés ami,
tornau-vos lia on de primer estàveu .
Plus que dabans me trobe desijós
e lo desig en mi jamés morrà,
car per sa part mon cos lo sostendrà ;
l'enteniment no em serà despitós .
Vós, desijau a mi, qui desijàveu,
per tal voler del quai jo em contentí .
Ara que us am plus que jamés ami,
tornau-vos lia on de primer estàveu .
E, si raó fon que benvolgut fos,
mills ho meresc, mon ull no em desmentrá,
car per gran dol moites veus en plorà
e, no plorant, mostrava'm dolorós .
E vós, de goig, lo tedèum cantàveu :
Ilagremejant, maldicions cantí .
Ara que us am plus que jamés ami,
tornau-vos lia on de primer estàveu .
Contar no deig les passades dolors,
car poca fe per vós test hi sera :
qui és menys d'amor altra amor no sentrá,
car no ha esguard lo rient al plorós.
Si ben amant lo terç d'un jorn passàveu,
hauríeu grat del que per vós passí.
Ara que us am plus que jamés ami,
tornau-vos lia on de primer estàveu .
Reclam a tots los meus predecessors,
cells qui amor llur cor enamorà,
e los presents e lo qui naixerà
que per mes dits entenguem mes clamors .
E, si en vós coneixença ajustàveu,
mal grat haureu del que fés un mati.
Ara que us am plus que jamés ami,
tornau-vos lia on de primer cstàveu .
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Orain maite baitzaitut inoiz bain(o) areago,
itzul zaitez, mesedez, hatsarreko puntura .
Lehen baino naukazu desiraz beteago,
eta desira hori ez da sekula hilko,
nire gorputzak baitu irmoki atxikiko,
et(a) ez dio egingo aurre adimenduak .
Desira nazaz(u) orain behinola bezala,
os(o) asetzen ninduen nahitasunarekin .
Orain maite baitzaitut inoiz bain(o) areago,
itzul zaitez mesedez hatsarreko puntura .
Eta bidezko bazen maitatu(a) izan nendin,
orain ere da bide : ene begiak dio
maiz minez negarretan minki ar(i) izan dela,
eta, are negarrik gabe, goibel nintzela .
Et(a) arrai Te Deum-a zenuen kantatzen zuk .
Biraoak kantatzen nik malkoen artean .
Orain maite baitzaitut inoiz bain(o) areago,
itzul zaitez mesedez hatsarreko puntura .
Atsekabe joanak ez ditut kontatuko
fede onik ez baitut zureganik izango ;
matatzen ez duenak besteren(a) ezin senti,
ez baitio behatzen alaiak tristeari .
Egun baten herenez maitatuko bazenu
kitatuko zenuke nik zugatik jasana .
Orain maite baitzaitut inoiz bain(o) arcago,
itzul zaitez mesedez hatsarreko puntura.
Dei egin nahi diet

aitzineko guztiei

Amodiok zienei bihotza maitemindu,
eta orain daudenei eta etortzekoei
ene kexa dezaten adi ene hitzean ;
eta zugan balego ezagutza apur bat,
goiz batean eginaz damuturik zeundeke .
Orain maite baitzaitut inoiz bain(o) areago,
itzul zaitez mesedez hatsarreko puntura .
17

Plena de seny, si el cor me cartejàveu,
trobàreu ciar que us amaré sens fi .
Ara que us am plus que jamés ami,
tornau-vos Ila on de primer estàveu .

39 .
Qui no es trist de mos dictats no cur,
o en algun temps que sia trist estat,
e lo qui és de mals passionat
per fer-se trist no cerque Iloc escur :
hija mos dits mostrants pensa torbada,
sens alguna art eixits d'hom fora seny.
E, la raó que en tal dolor m'empeny,
amor ho sap, qui n'és causa estada .
Alguna part, e molta, es trobada
de gran delit en la pensa del trist
e, si les gents ab gran dolor m'han vist,
de gran delit ma arma fon companyada .
Quan simplament amor en mi habita,
tal delit dent que no em cuit ser al món
e, com sos Pets vull veure de pregon,
mescladament ab dolor me delita .
Prest és lo temps que faré vida ermita
per mills poder d'amor les festes colre :
d'est viure estrany algú no es vulla dolre,
car per sa cort amor me vol e em cita .
E jo, qui l'am per si tan solament,
no denengant lo do que pot donar,
a sa tristor me plau abandonar
e per tostemps viure entristadament.
Traure no pusc de mon enteniment
que sia cert e molt pus bell partit
sa tristor gran que tot altre delit,
18

Andre zentzuz betea, ene bihotza iker
ezazu, et(a) ikus han

maitasun fingabea .

Orain maite baitzaitut inoiz bain(o) areago,
itzul zaitez mesedez hatsarreko puntura .

39 .
Ene esanak aintzat har ez bitza alaiak
edo aldiren batez triste izan ez denak,
eta gaizkiengatik grinek hartua denak
toki ilunean ez bez(a) ezkuta tristura;
pentsu asaldatua bez(a) irakur hitzotan,
antze gabe ehoak burutik joan denak .
Eta min horretara bulkatzen nauen kausa
Amodiok badaki, bera baita zioa .
Zati bat, ez txikia, aurkitua izan da
atsegin handikoa, tristearen pentsuan
eta orok banaute min handiz begietsi
plazera izan zuen

ene arimak lagun .

Amodio sotilki nigan bizi denean,
halako plazera dut non ez bainaiz munduan
eta, ber(e) obra sakon ikusi nahi dudanez
minarekin nahaste atsegina hartzen dut .
Eremutar bizitza laster no(a) egitera
Amodioren jaiak hobeki ospatzeko
hain bizitza arrotza ez bez(a) inork deitora
bere gorterako dei

baitagit Amodiok .

Eta nik, soilik berez maitatzen dudan honek,
ematen ahal didan doe(a) ukatu gabe,
haren tristezian dut

atsegin etsitzea

eta bai bizitzea tristatua betiko .
Ene adimendutik ez dut baztertzen ahal
egia dela, eta

lagunkide hobea

haren goibeltasuna ezein atsegin baino,
19

puix hi recau delitós llanguiment .
Alguna part de mon gran delit es
aquella que tot home trist aporta,
que, planyent si, lo plànyer lo conforta
més que si d'ell tot lo món se dolgués .
Ésser me cuit per mottes gents reprès
puix que tant hou viure en la vida trista,
mas jo, qui he sa glóriaa full vista,
desig sos mals, puix delit hi és promès.
No es pot saber, menys de l'experiença,
lo gran delit que és en lo sols voler
d'aquell qui es amador verdader
e ama si veent-se en tal volença .
Llir entre cards, Déu vos don coneixença
com só per vós a tot extrem posat:
ab mon poder amor m'ha enderrocat,
sens aquell seu d'infinida potença .

46 .
Veles e vents han mos desigs complir
faent camins dubtosos per la mar.
Mestre i ponent contra d'ells veig armar :
xaloc, llevant, los deuen subvenir,
ab llurs amies lo grec e lo migjorn,
fent humus precs al vent tremuntanal
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquem mon retorn .
Bullirá el mar com la cassola en forn,
mudant color e l'estat natural,
e mostrará voler tota res mal
que sobre si atur un punt al jorn.
Crans e pocs peixs a recors correran
e cercaran amagatalls secrets :
20

beti eskaintzen baitu ahultze eztitsua .
Ene atseginaren alderdiren bat bada
gizon tristatu orok hartzen duena, zeina,
oinazean, negarrak bihotz-arintzenago
baitu, mund(u) osoaren urrikalmenak baino .
Agirakatuko nau, nik uste, jende askok
bain goratzen dudanez bizimolde tristea ;
baina nik, haren aintza begietsia baitut,
haren gaitza nahi dut, plazera dakarrenez .
Eskarmentu(a) izan ezik ezin daiteke jakin
maitatze soilean den plazer guztiz handia
benetako maitale izanik, eta hala
burua ikusirik, maite duenarentzat
Lahar artean lili, Jaunak diezaizula
ager, nola zugatik burura heldu naizen ;
ene ahalmenez nau Amodiok lurrera
muga gabe ahaldun den bere hura gabe .

46 .
Bela-haizeek bete bitzat(e) ene nahiak
zalantzazko bideak itsasotik eginik .
Enbat(a) eta Mendebal haien aurka dakuskit
baina Afrikar eta

Eki haizeak aide

dituzte, et(a) orobat haien lagun Hegoa,
eskatzen baitiote apalki Iparrari
aide izan dezaten eraunsten duenean .

Suan eltzeak legez Itsasok dirakike
berezko kolorea et(a) itxura aldatuz,
eta azalduko du gaizkinahi handia
gainean jartzen zaion zernahi gauzarentzat ;
arrain hand(j) eta txikik ihes egingo dute
eta gordelekuak bilatuko dituzte
21

fugint al mar on són nodrits e fets,
per gran remei en terra eixiran .
Los pelegrints tots ensems votaran
e prometran molts dons de cera fets:
la gran paor traurà al Ilum los secrets
que al confés descuberts no seran .
E en lo perill no em caureu de l'esment,
ans votaré al Déu qui ens ha lligats
de no minvar mes fermes voluntats
e que tots temps me sereu de present .
Jo tem la mort per no ser-vos absent,
per què amor per mort és anullats,
mas jo no creu que mon voler sobrats
pusca esser per tal departiment.
Jo só gelós de vostre escàs voler
que, jo morint, no meta mi en oblit.
Sol est pensar me toi del món delit,
car, nôs vivint, no creu se pusca fer :
aprés ma moart, d'amar perdau poder
e sia tots en ira convertit.
E je, forçat d'aquest món ser eixit,
tot lo meu mal serà vós no veer.
Oh Déu, ¿per què terme no hi ha en amor,
car prop d'aquell jo em trobara tot sol?
Vostre voler sabera quant me vol,
tement, fiant, de tot l'avenidor!
Jo son aquell pus extrem amador
aprés d'aquell a qui Déu vida toi :
puix jo son viu, mon cor no mostra dol
tant corn la mort, per sa extrema dolor .
A bé o mal d'amor jo só dispost,
mas, per mon fat, fortuna cas no em porta :
tot esvetlat, ab desbarrada porta,
me trobarà faent humil respost.
22

hazleku izan duten itsasoar(i) ihesi,
lehorrera joango dira salbamen bila .
Erromes guztiak zin bater(a) egingo dute
et(a) ezkozko doeak ugari promestuko ;
izuak argitara erakarriko ditu
aitor-entzuleari isildu ezkutuak .
Arriskuan inoiz ez zaituztet ahaztuko
aitzitik, eskatuko diot, batu gaituen
Jaunari, ez dakidan borondatea ibi,
eta izango zaitut aurrean aldi oro .
Herioren beldur naiz aldara bainazake
zugandik, hiltzen baitu Heriok Amodio;
baina ez dut nik uste nire maitasuna goi
dezakeen, holako aldaramendu batek .
Zure maitasun gezak nau, bai, goganbehartzen,
ni hiltzean ez ote nauen ahaztuk(o) arras .
Pentsu honek soilik dit plazera eragozten
-go bizirik ez baitut uste gertatuko den-;
ni hilik, gal dezazun maitatze ahalmena,
eta hura guztia hira bilaka dadin,
eta ni, hertsatua lur hau betan uztera,
nire gaitz(a) izango da zu ez begiestea .
Oi, Jauna, zergatik ez du Amodiok finik,
hartatik hur bakarka bainitzatek(e) egongo?
Nekike zenbat nauen nahi zure nahiak
datorrenaren fio

eta beldur osoki.

Ni naiz maitatzalerik suharrena munduan,
Jaunak bizia kendu zion haren ondotik :
bizi bainaiz, et(a) ene bihotza ez da doluz
heriotza bezainbat haren minarengatik.
Amodioaren on edo gaitzera prest naiz
baina nire patuak ez narama hartara ;
guztiz iratzarria, zabaldurik atea,
aurkituko nau, baiki, apalki erantzuten .
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Jo desig ço que em porà ser gran cost
i aquest esper de molts mals m'aconhorta;
a mi no plau ma vida ser estorta
d'un cas molt fer, quai prec Déu sia tost .
Lladoncs, les gents, no els calrà donar fe
al que amor fora mi obrarà:
lo seu poder en acte es mostrarà
e los meus dits ab los fets provaré .
Amor, de vós, jo en sent més que no en sé,
de què la part pijor me'n romandrà,
e de vós sap lo qui sens vós està :
a joc de daus vos acompararé.

76.
¿O és lo Iloc on ma pensa repose?
¿On serà, on, que mon voler contente?
Ab escandall jo cerc tot fops e tempte
e port no trop on aturar-me gose .
Lo que dabans de tot vent me guardava
és envers mi cruel plaja deserta;
vagabund vaig la casa qui m'és certa ;
treball és gran en part on je vagava .
¿On és aquell delit quan jo pensava
ésser amat de la qui m'entenia
tot mon voler i el seu no em defenia
d'amar en tant com son poder bastava?
Tots los senyals que amor donena entendre
en ella viu, no tolent-en la obra .
¿Qui és aquell que en amor tant descobra
que no en pogués, d'ella, sentiment pendre?
la res del món dolor no em pot defendre,
perdut és ja tot lo goig de mon viure,
a mos amies de tristor pue escriure,
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Garestiena gerta dakidana nahi dut
et(a) itxaropen horrek bihotza arintzen dit;
ez dut gogoko ene

bizia egotea

gaitz handitik osorik, aitzitik etor bedi .
Orduan fede ez du

eman beharko inork

Amodiok nigandik

at egingo duenaz ;

haren indarr(a) egintzek agertuko baitute
eta ene esanak eginek frogatuko .
Maite, sentitzenago

dut ezagutzen baino,

zatirik okerrena geldituko zaidala ;
zutaz soilik dakike zu gabe dagoenak .
Dado jokoarena duzu antza, betea.

76 .
Zein tokitan d(u) izango pausu ene pentsuak?
Non hartuko du ene

nahiak atsegina?

Plomuz sakontasuna neurtzen dut, eta ez
dut porturik aurkitzen pausatzer(a) ausartzeko .
Lehen haize orotik babesten ninduena,
hondartz(a) anker mortua

da orain nirekiko ;

alderrai nabil etxe perilgabean zehar;
zeregin asko dago, naginentzan aurkintzan .
Non da atsegin hura, pentsatzen nuenean
maitatzen ninduela ulertzen ninduenak?
Haren et(a) ene nahi osoak, begiratzen
ez zidan maitatzetik indarraren neurrira .
Maitasunak aditzen ematen duen ikur
oro, hargan bizi da, egintzckin batean .
Nor d(a) amorearekin bain trebea izanik
haren sentimen(a) ezin bere dezakeena?
Jada munduan ezerk mina ezin dit kendu,
galdua da ja vire bizitzatik poz oro,
adiskideei diet

tristeziaz idazten,
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no em basta temps a poder-me'n rependre .
Tant la tristor ha afalagat ma pensa
que tot m'és trist quant puc oir en veure,
tant, que m'és greu que jo vinga en creure
que a tristor jo pusca haver defensa .
Puix que amor ab lo cor ferm dispensa
que, sos delits, follament los espere
e per açb del món me desespere,
car sens amor tot delit m'és ofensa,
l'arma coman a Déu, lo qui l'ha feta,
lleixant lo cos desastruc per mal astre :
ja no li plau de sos volers lo rastre,
puix ab dolor viu per ell no discreta .
Sí com, l'hom yell qui en son temps vida ha feta
sats plaentment en alguna art apresa
e per fort cas aquella l'és defesa,
no sap en qué son giny de viure meta,
en pren a mi, que no sé com me visca
perquè d'amor me veig tancada porta
en sé pus fer en el voler me comporta
que d'aquest ús per altre jo em desisca.
Oh folla amor, malament se arrisca
qui per virtuts vol amar nulla dona :
sa qualitat i el lloc la fan ser bona,
car, en raó, ¿qual será la que hi visca?

101 .
Lo viscaí qui es troba en Alemanya,
paralític, que no pot senyalar,
si és malalt, remei no li pot dar
metge del món si dones no és d'Espanya,
qui del seu mal haurà més coneixança
i entendrà millor sa qualitat :
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ez dut astirik nire onera bihurtzeko .
Hainbat nau balakatu tristurak, non ad(i) edo
entzun dezakedana gertatzen baitzait triste,
hain non trantze honetan larri zait sinestea
tristura saihestea eginkizun dudala .
Amodiok, gog(o) irmoz nahi duenez gero
haren atseginen zain zoroki egon nadin
(eta, hortaz, etsia munduaz har dezadan,
maitasun gabe baitzait atsegin oro laido),
Jainko egileari arima gomendatzen
diot, asturugaitzak jotako gorputz(a) utziz ;
ez doa jada honen nahiaren hatzean,
horrengatik nabarmen oinazez bizi baita .
Hala nol(a) agureak bizialdia baitu
eman alai, ikasi zuen antze batean,
eta halabeharrez hartaz dute gabetzen
(ez daki zertan ari bere bizibidean),
hala nik er(e) ez dakit bizitza nol(a) eraman,
itxi(a) ikusten baitut Maitasunen atea,
ez dakit best(e) ezertan eta borondateak
ez du nahi, dezadan aida ene ohitza .
Oi, Amodio zoro, arriskatzen da, nahi
duenak mait(e) andre bat bertuteen kariaz;
bizi et(a) egoerak zintzotzen dute noski,
baina, zein izango da hala biziko dena?

101 .
Germanian elbarri dagoen euskaldunak,
ez baitu, eri bada, adierazten ahal,
sendagailurik ezin diezaioke eman
inongo sendagilek, ez bad(a) Espainiakoa,
haren gaitzaz baituke ezagutze haboro
eta hob(e) ulertuko du haren nolakoa.
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atal son, jo, en estrany hoc posat
que altre sens vós ja no em pot dar valença.
Jo viu uns ulls haver tan gran potença
de dar dolor e promete plaer,
jó, esmaginant, viu sus mi tal poder
que en mon castell era esclau de remença .
Jo viu un gest e sentí una veu
d'un feble cos e cuidara jurar
que, un hom armat, jo el fera congoixar :
sens rompre'm pèl, jo em só retut per seu .
Sí com, l'infant que sap pel carrer seu
prou bé anar, segons sa poca edat,
si en esculis per cas se veu posai
està pauruc : no sap on se té el peu;
d'anar avant, perquè no hi veu petjada,
no vol en pot usar de camí pla ;
tornar no sap, perquè altri el portà,
que ell, per si, no fera tal jornada .
Mos ulls d'açó han feta la bugada
e tots mes senys s'hi són volguts mesclar :
jo pena en pas, mas no hi puc contrastar,
perquè algun tant ab delit és mesclada .
Amor me vol e fortuna em desvía :
a tais contrasts no basta mon poder.
Sens ella al món reme¡ no puc haver.
Dones, dir m'heu vós ja de mi què us paria!
Dormint, vetlant, jo tinc la fantasia
en contemplar qui am, qui és, què val,
e quant més trop llavors me va pus mal,
pel pensament, qui em met en gran follia,
hoc e en tan gran que jo am son desdeny,
son poc parlar, son estat, tal quai és,
més que ésser rei del poble tot francès,
e muira prest si mon parlar jo em feny!
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Hala, bada, ni arrotz lekuan naiz jarria
non zuk beste inork ez laguntzen ahal bainau .
Hain begi ahaltsuak ikusi nituen nik
mina ematen eta

atsegina agintzen,

halako kemena nik imajinat(u) ene gain,
non ene gazteluan jopu izan bainintzen .
Keinu bat nik ikusi nuen, ahots bat cntzun
gorputz sotil batena ; et(a) armadun gizon bat
beldur nezakeela zin egingo nuen hau,
haren oinetaratu nintzen gudurik gabe .
Hala nola umea bere kalean zehar
ongi baitak(i) ibiltzen bere adinerako,
menturaz haitz artean burua badakusa,
beldur baita : ez daki zangoa non ezarri;
aurrera jotzea, ez

baitakusa oinatzik,

ez du nahi, et(a) ezin

bide laurik erabil ;

itzultzen er(e) ez daki, bestek eraman baitu
berak, berez, bidea ibilik(o) ez baitzuen .
Ene begiek egin dute horren bokata,
sentsuek han nahasi;

nah(i) izan dute ene

ni penaz nago, baina ezin dut aurre egin,
penarekin plazeren bat, han nahasi baita.
Amodiok nahi nau, Fortunak nau aldentzen :
halako kontrakoak ezin ditut gainditu .
Amodio gabe ez duket sendagailurik
esan zaidazu, bada, nitaz zer uste duzun!
Lotan, iratzarririk, badut apet(a) ikusten
nor maite dudan, nor den, zer bali(o) ote Buen,
eta habor(o) aurkitu, handiago zait mina,
pentsuak eragiten baitit zoraldi gaitza,
bai, eta hain handia, non haren erdeinua
el(e) urri, den gisako maila, maite baititut
gehiago frantsesen errege izan baino,
eta bertan nadila hil, gezurra badiot!
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Vós no voler lo meu voler empeny
e vostres ulls han mon arnès romput .
Mon pensament, minvant, m'ha ja vençut :
só presoner, pauruc, per vostre seny.
Lo vostre gest tots mos actes afrena
e, mon voler, res no el pot enfrenar.
L'hivern cremant, l'estiu sens escalfar,
aquest perills me daran mala estrena .
Bella ab bon seny, tot és poca faena
al meu afany deure vós lluny estar,
car prop de vós res no em pot mal temps dar
e lluny de vós no trop res bo sens pena .
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Zure nahi ezak dit pizten ene nahia
eta zure begiek hauts(i) ene babeskia .
Pentsuak garaitu nau jada, azpijanean :
Zure zuhurtziaren atxilo beldurti naiz .
Zure keinuak dizkit egintzak bararazten
eta ene nahia, ezin du barat(u) ezerk
Negutean kiskaltzen, udan berorik gabe
arriskuok didate sari txar ekarriko.
Eder zentzudun hori, zernahi Ian txiki da
ene lehiarako zu urrun ikustean
zeren zure hurrean ezerk ezin nau histu
eta zugandik urrun on oro nekedun da .
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JOSU JIMENEZ MAZA

Semearen hatsa
ORIXE saria, narratiba, 2002ko apirila

Nork bere buruaz hitz egitea ezagutzen ez duzun norbaiti gaitza da oso, gizon ala emakume zaren ere ez baitakit. Nire kontuak azaltzeko agindu zidan Martin Zaratiegi abokatuak eta hori
egitera noa, utzi didaten magnetofoi honekin . Esan behar bada,
esango dut . . . eta gero gerokoak .
Izan ere, ni ez nauzu gizon gaiztoa . Litekeena da inor nitaz
gaizki esaka ibiltzea baina ni ez naiz gaiztoa. Gaiztotu bai, azken
bolada latzaren ondorioz gaixotu . . . gaixotu eta gaiztotu . . . eta
umorea ozpindu ere bai .
Atxilo hartu nindutenean ametitu nuena ametitu nuen eta
orain barneak erretzen dizkidanak botako ditut, jujeak uler dezan nola sentitzen naizen eta zergatik egin nuen egin nuena . Azken finan Zaratiegi abokatuak esan bezala, nire gaixotasunerako sendabiderik proposa diezadazun . Zeren . . . ni gaixorik nago,
arrunt gainera . Semea ondoan ez izateagatik .
Ai ene semea! Non ote da? Ondoan ez izateak erotu ninduen . . .
horregatik egin nuen egin nuena . Bere arnasa ez entzuteagatik .
Bere ile xerlo zoragarria ez ikusteagatik . Oi Jainkoa! Zigorrik bada, hau da zigorra! Semearen hatsa, semearen arnasa ez izatea
ondo-ondoan, seme baten arnasak bizitasunik emanen lioke gure
baserriari . . . Nik, begiak itxita ere semearen arnasa antzeman nezake ondoan banu . Baina ez ondoan, ez lekutan, ez inon . Semea
ez. Bon, semea ez, oraingoz . . .
Baina tira, eta ez dezala inork pentsa erotu naizela . Zeren nik
33

semerik ez dut . . . baina badut . Aitzinagako jendeak uste duen ez
bezala nik badut seme bat nire abizena eramanen duena .
Galde diezaiotela Anari, galde iezaiozu zerorrek, orain, denbora
gehiagorik galdu gabe! Anaren semea nirea da . Nirea eta ez beste
inorena! Hark badaki, aski ongi jakin ere . . . eta andreak ere badaki,
baina berari ez diezaiotela galde, berau izan baitzen oraingo katramila hau eragin zuena eta ez ni . Andreak badu erru oso-osoa, bera
da hobenduna, hasiera-hasieratik izan ere . Dagoeneko ez du axola
baldin eta Aitzinagako guztiek susmatzen dutena berresten badut,
zera . . . andreak betidanik izan ditu arazoak larrua jotzerakoan, sarketa zela-eta . Aurretik edo atzetik, beti minak .
Jainkoak badaki zein pazientzia izan dudan nik andre honekin,
ikaragarria, pazientzia ikaragarria, horixe baietz! Lehenago . . . lehenago etxetik bidali izan banu . . . hobeki geundeke orain, ni behinik behin .
Baina ez nuen garaiz egin, eta zertaz edo hartaz damu banaiz,
honetaz naiz damu hain zuzen, lehenago egotzi ez izanaz! Tira,
jadanik ez dago ezer egiterik . Baina hor dago koxka, arazo honen
gakoa, ez bainaiz ni ez zikiro ez mando eta ni gizon-gizona naiz,
gizon oso-osoa . ., horregatik egin nuen Anarekin . Horrexegatik
eta ez beste ezerengatik, ez dezala inork besterik pentsa; emazteak ez daki larrua jotzen eta nik irakatsi nahi banion ere berak
ezetz eta ezetz eta larrua jotzen nionean nik banekien gero berak
alutik nire hazia ateratzen zuela . . . berak ezetz esango du, baina
ni ez nauzu ez zikiro, ez mando ezta ergela ere . Aitzinagan denek
dakite ez dela antzua, bere aurreko senarrarekin seme bat izan
zutelako, orain gure baserriaren jabe izan nahi duen bere seme
sasikume hori .
Gogoan dut Aitzinagara, baserrira ekarri nituenean, andrea eta
bere seme babu hori . Arrebak orduan gaztigatu zidan :
"Kanpotik etorri dituk eta baserria kenduko zigutek!, ikusiko
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duk, azkenean kenduko zigutek! Latzak eta beltzak zetozkiguk!"
esaten zidan behin eta berriz arreba zenak, goian bego . Eta arrazoia zuen! Bon, saiatu, saiatu egin da andrea baserria kentzen. . .
baina ez du erdietsiko!
Andreak ez dit semerik eman nahi izan bere semea etxeko premua izan dadin, gure baserria bere eskutan izateko . Arreba zenak
ez du ondorengorik izan eta baserriari segida emateko gizon bat
behar da, baina neure odolaren odola, ez kanpotik etorritako batentzat . . . zeren baserria kanpokoei utzi baino lehen neronek emango nioke su!
Horregatik egin nuen zera Anarekin . Anak bazituen zorrak eta
maizter bizi zen Aitzinagako beste etxe batean, guretik gertu
samar. Nik asetu nituen bere beharrak eta Anak nireak, berak
eman baitzidan nahi nuena, behar nuena : semea .
Udan andreak ikasiko zuen Ana haurdun zegoela, Aitzinagan
hitzetik hortzera zebilen kontua baitzen eta ezkongabe izanda tximista baino azkarrago zabalduko zen umearen munduratzea . Horregatik desagertuko zen Doneztebe egun hartan nire andrea ; Doneztebe egunean afari legea egiteko ordua heldu eta andrea etxean ez? Halakorik! Berantetsita nenbilela eta bere bila joateko zorian
nengoelarik baserrira itzuli zen azkenik, aitzakia bat emanez . . .
dendariarekiko zorra kitatzera joana zela eta berandu egin zitzaiola . . . eta dendaraino joan behar izan zuen egun horretan bertan eta
ilundua zuela? Pentsatu bai, nire baitan pentsatu nuen baina ez
nion arretarik eman . . . eta andrearen irribarre maltzur hartan gaiztakeriarik nola ez nuen antzeman galdetzen diot orain neure buruari, beranduegi baina! Bai jauna, halaxe izan zen : gau haizetsu
eta hotz horretan afaria zerbitzatzen zidala irribarrerik zuriena eskaini zidan . . . irribarre zuria bihotzaren beltza ezkutatzeko! Nola
jakinen nuen bada nire semea jaioa zela jada? Nola jakinen nuen
bada Ana erditu zela nire semeaz eguerdi horretan bertan?
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Ziur andrea jabetu bezain laster ziztu bizian joanen zela Anarengana eta baserritik gure ama zenaren urrezko errosarioa emanen zion eta dirutza aginduko zion seguruen . . . eta Ana nire semearekin horregatik joanen zen.
Ana eta nire semea joanak zirela ikasi nuenerako beranduegi
zen; egun batzuk beranduago baizik ez nintzen jabetu ni; Aitzinagan enteratu zen azkena neu izan nintzelakoan nago.
Gure baserrira itzuli nintzenean, orduan ikusi nuen andrearen
jukutria . Andreak ez zidan bada eskaini berriz ere bere irribarrerik zuriena? Galde diezaiotela berari, galde diezaiotela erdi-emakume den horri! Bere errua aitortu zidan, ez hitzez, baina bai begiez ; begiradak errudun zela aldarrikatzen zuen . Bera da, eta ez
beste inor, nagoen kinka larri honen errudun bakarra, probokatu
baininduen eta andreak merezi zuena baizik ez zuen jaso .
Jainko ahalguztidun eta orojakitunak badaki merezi zuena baino ez niola eman eta berak juzka eta barka nazala.
Nire erru bakarra, arreba zenaren gaztigua aintzat hartu ez izana eta baserritik andrea eta bere seme ergela lehenago bota ez
izana. Beranduegi egin bainuen . Bai, nik andrea etxetik bota
nuen . .. ai aspaldi egin izan banu . . . orain beste kuku batek joko
lidake! Bera eta bere mukizu alproha aspaldi bidali izan banitu . . .
Ana nire semearekin joana zela jakitean gaixotu nintzen, gaixotu bai, penaz eta amorrazioz gaixotu eta burua galdu eta andreari berea eman, zeren andreak berak dauka errua, finean . Etxetik
oihuka atera izan ez balitz inor ez zatekeen ohartuko . Baina ihes
egin zidan, urdanga zikinak! . . . . Bon, tira!, agian ez nukeen hori
esan behar baina eta zer? Ez al da nire andrea? Ez al dituzte Aitzinaga osoan kristorenak eta bi esan nire lepotik? Gaurko jendea
gaiztoa da oso, gaiztoa eta makurra, makurra eta maltzurra! Bai
horixe! Gaiztoa baia besteen bizitzan sartzea, nirean sartu ziren
bezala. . . Eta beste horiek nire andreak merezi zuena jaso eta gero
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baserritik gertu eta "odola zeriola" ikusi zutela esatea ere . . . Gezurra! Gezur handia .. . odola, odola, zipristin batzuk baizik ez zituen hankatartean, gero medikuak "odol jarioa zeukala" esan bazuen ere . Hara bestea! Hori ere gezurrontzi aparta!
Tira, ez zen hainbesterainoko! Gainera, burua galdu nuela onartzen badut, onartzen dut eta orain fidantzapeko askatasunean
nagoela bene-benetan egindakoa berriz ere eginen nukeela uste
dut; behar bada andreari ez nioke hainbeste askatasunik emango
eta beharbada ez nioke utziko etxetik hainbeste ateratzen . . . zeren
etxeko arazoak etxekooi baizik ez zaizkigu inporta . . . etxeko sua
etxeko hautsaz estali behar delako .
Espero dut zuk ongi ulertu izana nire jokabidea eta mesedegarria suertatuko zaidala epaiketari begira, berriz ere kartzelara
eraman ez nazaten . Azken finean, andrea eta bere seme pitu-zikin hori ez dira baserrian bizi jada eta haiei gerta dakiekeena niri
bost! Diruz ez nabil urri eta baserriak ematen duenarekin bidaliko diet hilabeteroko ordaina, epaile jaunak agindu bezala . Baina
ez nazatela berriz kartzelara eraman, bertan emandako bi asteak
hagitz gogorrak izan baitziren niretzat.
Gainera, Anaren bila ari naiz gau eta egun, bera aurkituta nire
semea berreskuratuko dudalakoz .
Semea, bai . Gure baserriaren izena eramanen duena, arbasoek
lasai har dezakete atseden, baserria ez baita galduko . Haltzaren
zainetik beti haltza . ..!

- Hau da transkripzioa, Susana, Martzelok berak egindako grabazioarena alegia, bere abokatu defendatzaile nintzela epaiketan
erabili nuena . Aldaketarik soilik hiztegiaren aldetik egin nuen,
Martzeloren euskalkian hainbat eta hainbat hitz ez baitzuen epai37

tegiko itzultzaileak ulertuko eta nik-neuk batuaz jarri nuen . Oso
aldaketa ttipiak dena den, funtsezko ezertxo ere ez, jakina . . .
- Jakina, Martin! Eta grabazioa ez duzu? Doinua eta isiluneak
oso adierazgarriak izaten dira . . .
- Bon, grabazioa bera . . . batek daki non egon daitekeen; epaitegi zaharreko biltegiren batean egonen zen urteak eta urteak, hautsa biltzen, tamalgarria da duela bi urte epaitegien egoitza berrira eraman zituzten artxibategi gehienak baina nik dakidala ez denak, auskalo zinta zahar hura eramango zutenentz . Horretaz landa, dagoeneko hondatuta behar du, magnetofoi zahar horietako
baten zinta magnetiko horiek denboraren poderioz hondatzen
baitira . . . Lehenik grabazioa bilatzeko baimena lortu beharko zenuke, gero grabazio bera aurkitu, baldin eta oraindik grabazio
hori bada, eta gero Martzeloren azalpena berreskuratu euskarri
magnetiko hori ez badago erabat hondaturik . . . Baldintza gehiegi,
ezta Susana?
- Martin, zu izan zinen haren abokatua, zerorrek lor zenezake
grabazioa bilatzeko baimena eta ahizparen senargaiak AudioMaster entrepresan egiten du Ian, berak zerbait egin lezake grabazioarekin .
- Erraza da esaten, baina inork gogoan ez duen eta duela hogei
urte itxi zen auzi baten inguruko materiala bilatzeko baimena ez
da egun batetik bestera lortzen . . . bi edo hiru hilabete beharko
zenuke bakarrik baimena lortzeko .
- Honenbeste?
- Legezko jarraipideek horrela agintzen dute eta egia esatera,
Aitzinagako Martzelo Garrues jaunaren auziak ez dio inori axola
eta, zilegi bekit argi esatea, neronek ere, baditut bestelako lehentasunak . . . transkripzioa irakurtzen utzi dizut herrikide garelako, zure familia biziki maite dudalako eta zu ere estimatzen zaitudalako
baina uler ezazu horrelako uretan sartzeak ez garamatzala mora .
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- Baina zergatik Martin; egia jakin behar da!
- Egia dena da 1979ko urriaren 31n Jose Luis Rey epaile jaun
txit gorenak emandako epaian Martzelo Garrues Iñarbe jauna
errugabe dela ebazten dela eta horrek ez du atzera biderik . Fiskalak berak ere ez zuen peritoaren azterketa errefusatu ezta ebazpena errekurritu ere eta Martzelo Garrues Iñarbe jauna ez dut harrezkero berriz ikusi ; bere abokatu defendatzaile nintzen aldetik
jaso nuen zegokidan diru-saria eta urtero-urtero gabon saski ederra igortzen dit behin ere kale egin gabe . Nire lana zen gizon hori
defendatzea, eta ahalegin guztiak egin nituen nire bezeroa zen
Martzeko Garrues Iñarbe jauna libre atera zedin . . . eta lortu egin
nuen. Berdin du errugabe zela sinesten nuen ala ez .
- Zaude horretan! Egia esatea zenuen, Martin, egia!
- Egia? Alde batera edo bestera izan, ni bere abokatua ninduen
eta nire eginbeharra bera defendatzea baizik ez zen . Niregana jo
duzu mesede bat eskatuz eta Abokatuen Elkargoan jakinen balute bezero baten inguruko barne-agiria auziarekin zerikusirik ez
duen bati erakutsi diodala ez dut uste graziarik eginen liekeenik.
Laguntzat hartu zaitut eta lagun modura erakutsi dizut transkripzio hori, beti ere, "off the record", argi gera bedi, baina transkripzioaren kopia eskatu ez eskatu bazabiltza ken ezazu burutik
ideia txepel hori; agiri hori ez duzu eramaterik, neholaz ere!
Orain, hogei urte pasata, -eta barkatu hitz gordin hauek erabiltzen baditut- ez iezadazu eska kaka zaharrari eragiteko, argi eta
garbi esango dizut uler diezadazun, kaka zaharrari eraginez gero, denok zipriztinduta, denok Susana, zu barne!
- Mesedez, Martin, ni-neu naiz bere kaka egunero garbitzen
duena, bere kaka hain zuzen!
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Hiri erdi-erdian kokaturik dagoen Martin Zaratiegi abokatu ospetsuaren bulego dotoretik burumakur atera naiz . Martinek noiz
hartuko zain emana nuen ordu bete eta itxarongelan nire aurretik ikusi nuen pasatzen adineko gizon bat, baserritarra dudarik
gabe, bere erdara xelebreak salatzen zuen bezala . Berarekin egondako ordu betean telefonozko dei asko jaso zuen . Martin Zaratiegiren bezero asko eta asko mendialdeko baserritarrak dira, hiriburuko legegizon ospetsuenetarikoa den Martin Zaratiegi abokatu prestu eta euskaldunak defenda ditzan datozenak . Gutxienez ama-hizkuntzaz esan diezaien zer esan nahi duten erdarazko
hitz anpurus eta lodi guzti horiek, mingaina zangotrabatzen duten erdarazko hitz madarikatu horiek . Bai, Martin oso abokatu
ona da, eta gaur ekarri diodan gaiaren inguruan ere zerbait gehiago egin lezake . . . nahi balu . Baina ez du nahi . Martinek berak
susmatuko eta jakingo zuen Martzelok bere emaztea bortxatzen
zuela eta epaileak berak ere . . . eta fiskalak zergatik ez zuen errekurrituko? Zergatik ez? Zergatik onartu zuen epaileak idatzizko
transkripzioaren itzulpena Martzelo ia-ia galdekatu gabe? Fiskalak ez zuen periturik eskatu? Nola erdietsi zuen hori guztia Martin Zaratiegik? Berak bakarrik daki baina argi dagoena da Martin
Zaratiegik ongi egin zuela bere lana .
Autoa lurrazpiko aparkalekuan duzu Peugeot-a . Non ote dut
txartela? A bai, hementxe . Zein garestia den, kontxo! Tira, orain
Aitzinagaraino ordubete luzea . Aparkalekutik atera eta euria ari
du. Hau kasualitatea . Gutxienez gaur ez zait dena gaizki aterako .
Zergatik ez zuen errekurrituko? Auskalo! Kaka! Horrek keinukariak zertarako ditu ba? Zein alproha! Dudan kontsolamendu
bakarra. . . Ai, semaforo gorria! Zera, kontsolamendu bakarra da
Martzelo orain berriz ikustea . Hirurogeita hamabost urtez, eskuineko begi-lausoa, heste lodiko minbizia erauzteko ebakuntzak
lur jota utzita, maskuriaren zati handia ere kendu baitzioten,
orain txizari ezin eutsiz, egunero pixontziari lotuta, batzutan
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kakari ere eutsi ezinean dabilela . A bai, semaforo berdea, banoa,
gizona, banoa, lasai! Lehengoan ere kakaztuta zegoen baserrira
heldu nintzela ; Gizarte-Zerbitzuko hamabost langileen artean
nori eta niri egokitu behar Martzelo . Ni baino lehen egondako
zaintzaileari ere begirada lizunak botatzen omen zizkion bere
besaulkitik, baina erdalduna zenez ziur Martzelok ez zizkiola
botatzen niri euskaraz esaten dizkidanak . . . zerri halakoa! Eskerrak heldu den hilabetean beste agure bat egokituko zaidala, zeren ezin dut gehiago jasan. . . Ea kamioi hori kentzen den, bestela
Aitzinagaraino . . .
Aitzinagan inork ez dit kontatu benetako istorioa . . . Nola diren
herrietan! "Emaztea joan omen zitzaion" kaka-putza! Jakina! Bertan geldituko zen berriz ere bortxatua izateko . . . Baina ze kabroia
"berea eman nion" esan zuen sasikumeak . . . Aitzinaga 45 km
dioen seinalea bihurgune horretan dago . Berrogeita bost minutu
ditut pentsatzeko nola esango diodan : "Dena dakit, zerri alaena,
den-dena dakit, hortaz, bukatu dira zure begirada zikin horiek,
bukatu dira zure hitz lohiak . . . finan zu zara galtzailea, begira
iezaiozu zeure buruari, besaulkian, pitu-zikin hori txiza egiteko
baizik ez darabilzula . . . eta nire eguneroko orduak eman eta gero
joanen naiz, bihar arte adio esanda, eta bakarrik utziko zaitut,
bakar bakarrik zure oroitzapen mingotsekin, bakar bakarrik Jainkoari eskatuz biharamunean ere ager nadin zure baserri nazkagarrian, zure baserri ilun eta triste honetan . . . zeren galtzailea zara . . . ez zenuen inoiz aurkitu Ana, ez duzu inoiz izango zure ondoan semea zu zain zaitzan, ez duzu inoiz here aurpegia laztandu, ezta laztanduko ere ; ez duzu semearen arnasa inoiz antzemanen . . . Burua galdu zenuela argudiatuz kartzelatik libratu zintuen Martinek . . . eta nor zara orain?
Aitzinaga 40 km. Aterí da . Arratsaldeko seiak autoko erlojuan .
Berrogeita hamabost kilometro orduko . Zapalduko dut gehiago,
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ea zazpiak hogei gutxirako Martzeloren baserrira heltzen naizen .
Eta heldutakoan helduko diot gaiari, merezi zenuena baizik ez
duzu jaso . .. azaroan gaude eta larrazkenean ze goiz iluntzen
duen, e Martzelo? esanez hasiko natzaio . Eta luzeak behar dira
izan gauak emakume bat gabe, e Martzelo? Ikusten dut bai, ikusten dut, zein gogorra den negua Aitzinagan, egia duzu . Bai, hagitz gogorrak . .. latzak! Eta zein bizimodu gogorra eraman duzun
Martzelo, egunetik egunera Ian eta Ian, "karrakilakan", zuk
"erraiten" duzun modura eta finean, zertarako Martzelo, e, esan
zertarako? Ukuiluan aspaldian ez dago abereen berorik, ganbaran ez da sumatzen lastoen epeltasuna eta zure oheak ahaztu du
zer den emakume baten berotasuna ... eta semearen hatsa ez duzu
inoiz antzemanen . Etxe osoan dagoen berotasun bakarra supazterrean dago eta horregatik beti ari zara sua zaintzen, ez ote zaizun halabeharrez itzaliko . . . goiz eta arratsalde oso-osorik supazterrean, suari so, pentsakor, ama zenaren arrosarioaren hutsunea
nabaritzen duzula, hamaika irain eta hamaika mehatxu murmurikatuz egunero arrosarioa errezatzen duzularik .. . hori bai, hain
zara kristau ona. . . mezatara joateko baizik ez zara baserritik ateratzcn .. .
Badakizu zer den graziosoena, Martzelo? Hain kristau txintxoa
izan zarenez inoiz ez zenuela dibortzioa onartu, "dibortzioa bekatua baita" . Poza hartu nuen jakitean zure emaztea bizirik eta
onik dagoela bere semearekin ; zu baino askoz ere gazteago denez
hirian bizi da lasai asko, zu noiz hilko zain .. . zeren, goizago ala
beranduago, berak hartuko baitu zure baserria . .. Hara! Berriz euria dugu.. . Nola da kanta hori? Min klan, klin klan, euri ttanta,
euri ttanta, klik klan, klin klan, euri ttanta kalean . ..
Sakelako telefonoa hoska hasi da . Keinukaria jarri eta bide ertzean Peugeot-aren abiadura moteldu duzu gelditu arte . Eskuko
galga jartzearekin batera egoera hori bera jadanik bizi izan duzu42

neko irudipena duzu . Senak agintzen dizu telefonoa ez duzula
hartu behar . Ez dakizu nola baina jakin badakizu, -agian -, deitzen dizutela esateko ez zaitezela joan Aitzinagara, bart Martzelok bere buruaz beste egin omen zuelako eta alferrikako bidaia
ari zarela egiten Martzelo jada hiriko Tanatorio berrian dagoelako . Sakelako telefono ziztukaria talaka ematen aritu da harik eta
"off" botoia sakatu duzun arte .
Irudipenak irudipen, eskuko galga askatu, ispiluari begiratu
bat eman eta keinukaria jarri duzu; kamioi horren atzetik . . . ea
libre dagoen . . . bai! Berriz martxan : lehena sartu eta azeleragailua
zapaldu duzu eta Peugeot-ak azkar hartu du bidea . Martzelori
berari den-dena esateko plazerra kendu ote dizu agure malapartatuak ala oraindik garaiz ote zabiltza? Euria gogotik ari du, baina euri zaparradak ez dizu eragotzi bide seinalea ikustea : Aitzinaga 35 km . Klin klan, klin klan, euri ttanta, euri ttanta, klik klan,
klin klan, euri ttanta kalean . . .
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INAKI IRAZABALBEITIA

Zientzi komunikazioa Euskal Herrian :
hurbilketa modukoa

Sarrera gisa
Ondorengo lerroak galdera baten inguruan paratuko dira eta
horri erantzunez Euskal Herrian zientziaren zabalkundeak XX.
mendearen atzen laurdenean izan duen bilakaera azalduko da' .
Zein da zientzi komunikazioaren egoera Euskal Herrian?
Jakina da gure herriak unibertsitate-tradizio oso urna duela eta
horren ondorioz, XVIII . mendearen bukaerako Bergarako erregemintegiaren salbuespena kenduta, geurean egin den ikerketa
zientifikoa hutsaren hurrengoa izan dela duela mendearen azken
laurdena arte . Beraz, tradizio horren ezean nekez iguriki daiteke
zientziaren zabalkundeak ibilbide naroagoa izatea .
Euskal literaturaren historian badira lan aipagarri batzuk zientziagaiak euskaraz azaltzen dituztenak . Horrelakoak dira, esaterako,
Aranburu eta Bagoren lana', Jean Etxepare medikuaren lanetako batzuk, Nekazarítzaren Irakaurraldiak' liburuxka edo Gabirel Jauregiren Pisia eta Kinúal eta bestelako lore bakan batzuk. Lan hauetako gehienek
kutsu didaktiko nabarmena izateaz gain, oro har, harreman estua
dute gizakion gertueneko beharrekin : osasuna eta elikagaiak. Horrela, orrialde-kopuruaren ikuspegitik osasun- eta laborantza-gaiak nagusi dira garai historiko horietan . Zientzia-zabalkundearen oso ikuspegi murritza beraz . 1960ko hamarkadako euskal berpizkundearekin
batera euskarazko aldizkariak indartzeak, noiz edo noiz zientziaren
zabalkundetzat jo zitezkeen lanak ere argia ikustea ekarri zuen . Xabier Kintanak Anaitasima aldizkarian Euskal Herriko hainbat basaanimalien etologiaz idatzitako artikulu-seriea azpimarratzekoa da.
Alor horretan ere Xabier Kintana aitzindaria izan genuen .
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Euskal Herrian zientzi zabalkundea modu antolatu eta egituratuz
burutzea Elhuyar Kultur Elkartearen sorrerarekin bat dator (1972) .
Euskal Herriko zientziaren zabalkundea Elhuyarren inguruan gorpuzteak ondorio harrigarria ekarri du gure herriak bizi duen egoera soziolinguistikoa kontuan harturik: ohizkoa denaren kontra, euskaraz hezurmamitzea Euskal Herriko zientzi zabalkundearen zatirik handiena . Egun, zientziaren zabalkundean jarraitasunez ari diren gehienak euskaraz ekoizten dute nagusiki . Era berean, euskarazko komunikabideak izan dira alor horretan aitzindari .
Egia esan, Elhuyar ez zen sortu zientzia-zabalkundea egitearen
helburu zehatzarekin, zientzia euskaraz egitearekin baizik . Jardun
horrek, hala ere, berehala ekarri zuen jende arruntari zientziaz eta
teknologiaz hitz egin behar izatea eta, ondorioz, zientzi zabalkundea egitea, hasieran ahalegin kontzientea izan ez bazen ere . Estreinako jarduerak hitzaldi moduan gauzatu ziren, harik eta 1974ean
Elhuyar aldizkaria sortu zen arte elkartearen agerkari moduan.
Garai bertsuan Udako Euskal Unibertsitatea sortu zen Baionan
euskal u ibertsitatea bultzatzeko helburuarekin . Zer esanik ez, UEU
udaro antolatzen hasi zen ikastaroetan komunikazio zientifikoa lantzen hasi zen, hasieran hitzaldien bidez, eta argitalpenekin, geroago .
Elhuyarren kasuan bezala komunikazio-jarduna ez zela kontzientea
izan, ondorioa baizik, esan daiteke erratzeko beldurrik gabe .
Hastapeneko Elhuyar aldizkari haren itxura eta edukiak ez ziren ohizko zabalunde-aldizkari batenak . Liburuxka zirudien tamainaz zein maketaz . Edukiak, halaber, nahasiak ziren eskolamaterialak, zabalkundea zein ikerketaren berri nahas-mahasean
zeuden. Hori gertatzearen arrazoia garbi zegoen, hura baitzen
zientziaren mundura euskararen mundutik egiten zen lehen hurbilketa egituratua . "Gai izango al gara zientzi gaiak euskaraz adierazteko?" galdetzen zen lehen alearen editorialean5. Bestalde, aldizkariaren edukia material didaktikoa zen gehiena, ikastola eta eskolek material-premia larria zutelako eta idazleak irakasleak zirelako asko .
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Ekinez gaitasun hori frogatu zen eta urratsez urrats plazaratutako kezka erretorikoa zela ikusi zen . Elhuyaren orrialdeetan, Udako
Euskal Unibertsitatearen ekitaldietan edota eskoletan zientziaren
euskarazko moldea garatuz joan zen oso arin . 1980ko hamarkadaren hasierarako zientzia nagusien euskara-molde estandarra finkatuta zegoen: oinarrizko hiztegia, formulak irakurtzeko moldea
edo konposatu kimikoak izendatzeko nomenklatura, adibidez . Beraz, euskararen normalizazio- eta estandarizazio-bidean zientziaren hizkera aitzindaria izan zen.
Hartutako konpromisoari erantzunez ehunka batzuk orrialde
argitaratu eta gero, 1980ko bukaeran gogoeta egin zuen Elhuyar
taldeak aldizkariaren etorkizunari buruz . Horren ondorioz, gerora eragin handia izan zuen erabakia hartu zen : aldizkariaren orrialdeetako artikulu-anabasa ordenatu eta bost sail egitea . Sailak
hauek ziren eta argi adierazten zuten edukia : oinarrizko irakaskuntzarako materialak ; zientzia-gai orokorrak; teknika eta teknologia; unibertsitatea ; eta beste zenbait (jolas matematikoak, liburu-iruzkinak, etab .). Era berean, zientzi zabalkundearen lehen aipamen esplizitua egiten da aro berriko lehen alearen editorialean
(198leko martxokoan alegia) : "Horretaz, interes tekniko berezi bat ez
duten artikuluak era arinago batez, periodistikoagoa nonbait, ematen
saiatuko gara"' . Aldizkariaren itxura, dena dela, ez zen aldatu.

Urrats kuantitatibo handia izan ez bazen ere, ikuspegi kualitatibotik jauzi nabarmena izan zen, jendeari zientzia- eta teknologiagaiak modu erraz eta ulergarrian emateko konpromisoa agertzen
baita lehen biderrez . Euskarazko zientzia-komunikazioa ofizialki
sortu zen.
1980ko hamarkadak aurrera egin ahala, elhuyarkideen jardun
zabaltzailea areagotu egin zen . Batetik, zientziaren zabalkundea egiteko liburu-bilduma bat antolatu zen : Islada bilduma (1983). Bilduma
horretan hamabost titulu argitaratu ziren 1994 bitartean, horien artean I. Asimov, Max Born, B . Mandelbrot eta J. Duoandikoetxearen
lanak. Bildumaren helburua euskal irakurleari mundu osoko zien49

tzi zabaltzaile ospetsuen lanak euskaraz irakurtzeko parada ematea zen . Egia esan ez zuen salmenta-arrakasta handirik izan eta
horrek ekarri zuen, besteak beste, bilduma etetea, Hainbat kanpo-arrazoi eman daitezke porrota zuritzeko, baina, nire irudiko,
sustapen egokirik eza eta liburuen itxura zarpaila gakoetako bi
izan ziren.
Bestetik, Euskal Herriko beste komunikabide batzuk ere zientzia eta teknologia gizarteratzeari ekin zioten . Komunikabide horietan ere zientziaren zabalkundea euskaraz egiten hasi zen, gorago aipatu dugun joeraren adierazgarri, izan ere . Elhuyarreko
kideak eta aldizkariaren kolaboratzailetako batzuk hainbat komunikabideetan zientzi gaiei buruz idazten edo iritzia ematen hasi
ziren . Gainerako komunikabideekin izandako lankidetzen artean,
1983tik 1985era Egin egunkarian astero-astero idatzitako artikuluak eta Euskadi Irratian egindako zientziaren garapenari buruzko
iruzkinak dira aipagarrienak iraupenaren zein jarraitasunaren
ikuspegitik. 1984an Aizu! aldizkaria batu zitzaien aurrekoei.

Inflexio-puntua
Euskarazko zientzi zabalkundearen inflexio-puntuari data bat
jarri beharko balitzaio, 1985 izanen litzateke hori . Izan ere, urte horretako batzar nagusian Elhuyar Kultur Elkarteak Elhuyar aldizkariari beste jite bat ematea eta bitan banatzea erabaki zuen : batetik,
zabalkunde-lanak bilduko zituen aldizkari estandarra eta, bestetik, ikerketa-artikuluak argitaratuko zituena . Erabaki horrek, nire
uste apalean, heldutasunaren bidean ipini zuen euskarazko zientzia-zabalkundea, erreferentzia normalizatu bat ezarri zuelako.
Urte bereko Durangoko Azokarako Elhuyar. Zientzia eta Teknika
aldizkariaren zero alea argitaratu zen . Aldizkariaren itxura inguruko zabalkunde-aldizkariekin homologarria zen : DIN A4 tamaina, kolorezko azala, 70 orrialde eta horrelako aldizkarien ohizko
atalekin . Hizkuntzaz gain desberdintasun adierazgarri bi zituen :
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orrialde guztiaz zuri-beltzezkoak ziren eta bi hilean behin argitaratzekoa zen . Merkatuaren urritasunak eta baliabide ekonomiko
mugatuek ekarri zituzten bi desberdintasun horiek .
Arrakasta itzela izan zuen zero ale hark, tupustean agortu zen Durangoko Azokarako edizioa eta Elhuyar zaharraren harpidedun batzuk zero alea etxean jaso gabe gelditu ziren ondorioz' . Halaber, aldizkariaren harpidedun-kopurua hilabete gutxiren buruan bikoiztu
egin zen. Horrek aldaketaren beharra zegoela eta euskaldungoak
zientzi informazioaren egarria zuela frogatzen dute .
Elhuyar. Zientzia eta Teknika helburu zabaltzaile tinkoarekin
abiatu zen . Hona zer zioen zero ale haren editorialak, bidenabar
aldizkariak ordutik 2002ko maiatza arte izan duen bakarra ":
Orai n arte, eta hasiera batean batez ere, hein han di batean idazlenri begirn planifikatu eta konfekzionatu izan bada ere aldizkaria, egundik aurrera erabat irakurleari begira planteintu behar da . Hori da hain znzen ere gure asmo eta helburu bernia. Zientzia eta teknika-arazoez arduratuta dagoen eta jakinmina duen euskalirakurlegoari
bere egarmia asetzeko material egokia eman uahi diogu . Euskara znzen, ulergarri eta
zehatz batez kezka dezaketen gaiez erantzun tasutuak eman nahi dizkiogu .'

Bestetik, ikerketa-artikuluak Elhuyar izenari eta itxura berari eutsiko dion agerkarian kaleratuko dira urtean bi aletan . 1996an argitaratzeari utzi zitzaion. Elhuyar Kultur Elkartearen krisi ekonomikoak
eman zion atzen bultzada erabakiari . Ikerlarien artean aldizkariak
erakargarritasuna bazuen . Argitaratzeari utzi zitzaionean argitaratu
gabeko artikuluen zorroa aski handia zen . Halaber, irakurle finak zituen, 400 bat harpidedun baitzituen ixterakoan . Elhuyarrek hainbat
saio egin zituen Elhuyar aldizkaria bideragarria egiteko, hitz onak entzun genituen, sosen hotsik, ordea, ez . Euskal ikerlariek erakusleihoa
galdu zuten, sarri euskalduntasunaren aldarrikapena baino izan ez
bazen ere, artikuluak jada ingelesez argitaratuta edo argitaratzear
egoten zirelako normalean . Berpizteak mereziko lukeelakoan nago.
Zeinek helduko dio?
1980ko hamarkadaren bigarren zatian gauza aipagarri asko gertatu ziren zientziaren zabalkundean, Elhuyarren jardunean zein
Euskal Herrian .
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Beste komunikabide batzuk ere zientzi zabalkundearen gurdian igo ziren. Horrela, elhuyarkideak Argia astekarian maiztasun aipagarriz hasi ziren artikuluak idazten . Horrek, gainera, ondorio emankorra izan zuen 1990eko hamarkadaren hasieran hiru
bat urtez landutako Bata zuna kenduta izeneko zutabearekin . Horretan, astero hainbat elhuyarkidek (Joxerra Aizpuruak, Jose Mari Rodriguez Ibabek, Julian Florezek eta Jon Larrañagak, besteak
beste) zientzi gaiei buruzko iritzia ematen zuten . Aldaketa kualitatibo handia izan zen, zutabearen helburua ez baitzen zientziaren emaitzen aipatze hutsean gelditzea ; haratago joanez gertaera
horiek juzkatu egiten ziren .
Halaber, 1988an elhuyarkide eta Islada bildumaren bultzatzaile
izandako Alfontso Martinez Lizarduikoak eta beste lagun batzuek sustatuta Gaiak zabalkunde-bilduma sortu zen Txalaparta
argitaletxearen bildumen artean' °. Ekimen hori, izen bereko argitaletxe bihurtu zen geroxeago, Euskal Herriko zientziaren zabalkundean erreferentzia ezinbestekoa liburu-argitalpenari dagokionez . Euskal zientzi zabaltzaileen eta atzerriko zientzialari eta zabaltzaile ospetsuen lank osatzen dute egun Gaiak-en katalogoa.
Urte horretan bertan Udako Euskal Unibertsitateak zabalkunde-liburuak plazaratuko dituen bilduma argitaratzen hasi zen :
Heda saila . Bilduma horretan jakintza-alor askotako gaiak plazaratu izan badira ere, zientzi gaietakoak aipatzekoak dira, hasi bildumaren bigarren alea egiten duen Jesus Arregiren Unibertsoa:
big bang-etik gaur egunera" izenekotik eta buka sailaren atzena
izan zen Jose Ramon Etxebarriaren Teoria fisikoen oinarriak' 2; biok
eta biok izen distiratsuak euskarazko zientzi zabalkundean .
1988an, Elhuyar. Zientzia eta Teknika hilabetekari bihurtu zen.
Urrats garrantzitsua aldizkariaren geroa sendotzeko, gero eta gutxiago falta zitzaiolako beste hizkuntzetako zabalkunde-aldizkariekin guztiz homologagarria izateko .
Euskarazko zientziaren zabalkundearen erronka telebista zen
1980ko hamarkadaren erdialdean . Gainerako komunikabideetan
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tokia hartzen ari zen, baina jendearengan zuzenen eta errazen
heltzen den komunikabidean tokirik ez zuen, naturari buruzko
dokumental bikoiztuak salbu . Elhuyarrek oso argi zeukan ordurako telebistan zientziari buruzko zabalkunde-saioak egitea
erronketako bat zuela, komunikabide horren indarraz baliatu
behar zuela euskal gizartearengana iristeko . Telebistan aritzeko
lehen saioa 1987ean egin zuen gure elkarteak . Euskal Telebistari
Euskal Herriko ekosistemak deskribatuko zituen 13 kapituluko
seriea egitea proposatu zion ; Herria eta Bizia zuen izena eta Martxel Aizpurua proposatu zen aurkezle eta zuzendari zientifiko
moduan . Saioa horretan gelditu zen ahalegin hutsean . Telebistaren arduradunen esanetan seriearen kostu ekonomikoa handiegia zen . Sarritan entzun behar izan dugu lelo hori gerora . Urte
bereko urrian, alta bada, ETB Evolución/Eboluzioa zientzi zabalkundezko programa hasi zen emititzen, Zooming, SAk ekoitzitakoa " . ETBk lehen aldiz ekin zion zientzi programa bat ekoizteari . Programak horrelakoen ohizko egitura zuen eta edukiz nahikoa duina zen" .
1989an Elhuyarrek Euskal Herriko irratiekin eginiko lankidetza jarraituetan beste fronte bat zabaltzen da . Egin irratian Pili
Kaltzadak zuzendutako Ga nbara bete arto magazinean astero
zientzi berriak azaltzen eta horiei buruz iruzkinak egiten hasi
ginen Joxerra Aizpurua eta biok . Lankidetza horrek izan zituen
ondorio aipagarriak gerora .

Hedatze eta sendotzea
1990ean aldaketak gertatu ziren Elhuyar. Zientzia eta Teknika aldizkarian . Maiatzeko alearekin batera, egungo zuzendariak, Eustakio Arrojeriak hartu zuen aldizkariaren zuzendari-kargua . Zuzendaritza berriak aldaketak ekarri zituen aldizkaria egiteko
moduan . 1988an bihilabetekari izatetik hilabetekari izatera iragateak ekarritako material gehiagoren beharrak, idazkuntzak, sen53

doagoa ordurako, aldizkaria osatzeko prozesuan pisu handia hartzea ekarri zuen eta kanpo-lankideena murriztea . Eustakio bera
idazle ez izateak idazkuntzan landutako artikuluetatik gutxiago
tiratzea eta kanpo-lankideengana gehiago jotzea ekarri zuen .
Mendearen atzen hamarkadak euskarazko zientziaren zabalkundearen hedatze eta sendotzea ekarri zuen . Ekimen berriak
abian jarri ziren, zabaltzaile gehiago hasi ziren lanean eta gizarte-oihartzuna emendatu egin zen . Adibidez, 1992an hiru urtetan
zehar luzatuko zen lankidetza hasi zen Jakinekin, Egunaren Gurpilean izeneko iruzkinen atalean zientziari tokia eman baitzitzaion Alfontso Martinez Lizarduikoaren eta neronen eskutik .
1994an euskarazko zientzi zabalkundezko aldizkari berria sortu
zen . Ekaia du izena eta EHUko Zientzia Fakultateko irakasle talde
batek bultzatu zuen . Honela definitzen da aldizkaria 15 EHUren
webgunean :
Euskaraz osokiidatzitako eta oinarrizko hezkuntza zientifikoa doten irakusleei bideratutako zabalkunde-aldizkaria, sei hilahetetik behingua . Honen helburuen artean ondokook dira : zientzia eta teknikaren alorretan egiten diren aurrerapenak plazaratzea, unibertsitateko ikasleei zein irakakuntza ertaineko irakasleei testuliburuen osagarriak izango diren materialak eskaintzea, esparra zientifiko-teknikoan
euskararen estandarizazioa bultzatzea, eta esparru honetan hizkuntzaren erabilerak sortzen dituen arazoak konpontzen taguatzea .

Aldizkaria, Elhuyar eta Elhuyar. Zientzia eta Teknika aldizkarien
artean legokeen zuloa estaltzera etorri zen . Nolabait, espezialistentzat eginiko goi-mailako zabalkundea egiten du eta, sarritan,
eskola-kutsu nabarmena du, nik uste . Alabama, funtzio garrantzitsua betetzen du euskarazko zientzi zabalkundearen alorrean,
bereziki bigarren mailako irakaskuntzako irakasleei euskarazko
lehen eskuko informazioa emanez .
Hala eta guztiz ere, zientziaren eta teknologiaren garapenaren
gizarteratzean ari ginenen artean kezka nahikoa hedatua zen ea
gizarteari egiatan behar zuena ematen ari gintzaizkion . Gizartea
benetan informatuta al dago? Zientziak eta teknologiak gizartean merezi duten tokia ba al du? Inpresio ezkorra genuen, nahiz
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eta gero eta jardun zabaltzaile gehiago burutu . Kezka horiek guztiak nolabait Elhuyarren hezurmamitu ziren eta 1994ko Batzar
Nagusian ZETIAZ" zerbitzua sortzea proposatu nuen eta onartu
egin zen . Hona zein zen helburua " :
Here helbunii nagusia zientzia eta teknologiazko informazio egokia, zuzena, eskuragarria eta idergarria bideratzea da, sortzaileengandik zabalizaileen bidez (masa-komunikabideen bidez) je idea renganaino. Hain zuzen ere, sortzaileei beren lanak zabaltzeko bidea ernatea eta zabaltzaileei beren lana egoki egin dezaten informazioa landua
eta prestatua ematea eta halaber, aholkidaritza zientifiko-teknikoa eskaintzea .

Proiektua handia zen eta berritzailea aldi berean. Gizarteari zientziaren garapenari buniz informatzeko tresna ahaltsu bat eman nahi
zitzaion, komunikabideei iturri fidagarri bat eta zientzia- eta teknologia-ekoizleei gizartearekin zubiak eraikitzeko bidea . Ez zuen, ordea, espero zen arrakasta izan" . Horrelako zerbait egiteko goizegi
zen, apika eta gizartea ez zegoen prest izaera horretako ekimen bat
onartzeko. Gerora, egia esan, ZETIAZen egitekoetako asko Elhuyarren
jarduera ohizkotik bideratu dira, beraz, porrotzat ezin da jo asmo hura .
ZETIAZen proiektuan beste kezka bat ere agertzen zen: Euskal
Herrian komunikatzaile zientifikoak formatzeko biderik ez egotea . Euskal Herriko unibertsitateetako kazetaritza-fakultateetan
zein fakultate eta eskola teknikoetan ez zaio zientzi zabaltzaileen
trebatzeari jaramonik egiten . Beste herri batzuetan ez da horrelakorik jazotzen eta herri anglosaxoietan, esaterako, tradizio handia dute ikasketa horiek .
Egoera horrek, hain zuzen ere, Euskal Herriko zientzi zabaltzaileak autodidaktak izatea ekarri du eta, gainera, gehienak ikasketa
zientifikoak burututakoak izatea . Herrialde anglosaxoietan ohizkoa izaten da zientziaren komunikazioan trebatutako kazetariak
aurkitzea, gurean ekonomian trebatutakoak bezala, baina Euskal
Herrian ez da oraintsu arte joera hori agertu . Erratzeko beldur askorik gabe esan daiteke, zientzialarion oihanean Beñat Kortabarria
eta Pili Kaltzada izan direla salbuespen bakarra 1990eko hamarkadaren bukaera arte .
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Kezka hori oso errotuta zegoen Elhaayaren ari ginenon artean.
Trebakuntza arauturik e nateko funtzioa gurea ez zela argi genuen eta, halaber, gaiari buruzko gure oinarri teorikoa mugatua
zen, prestakuntza enpirikoa baikenuen . Beraz, beste bide batetik
ikusi genuen zientzi komunikatzaileak sustatzeko modua : zientzi zabalkunderako sari batzuk antolatzea . Asmo horrekin egin
zen 1994an zientzi zabalkundezko CAF-Elhuyar sarien lehen
deialdia . Beasaingo enpresak babestuta, zientziaren zabalkundea
egitera zientzialari gazteak bultzatzearen helburuarekin sortu
ziren bi moldeetan: artikuluak eta liburuak . Sariek, 1X . deialdia
izanen dute 2002an eta, oro har, urte hauctako ibilbidea oparoa
izan da lanen kalitatearen ikuspegitik zein gazteak idaztera eragitearenetik . Idazle berriak sustatzea ez ezik, jada jardunean ari
ziren zabaltzaileak sagaratzeko balio izan dute CAF-Ethuyar sariek . Horietako bi sari irabazitako Kepa Altonagak euskarazko
zabalkunde-prosa zientifikoa goren mailara eraman du, Euskadi
Literatura Saria bera ere mereziko lukeen Armand David, pandaren
cita obra lekuko 1 .
Eltzea nolakoa den sutan jartzean frogatzen da eta kazetariak
lanean jardunez trebatzen dira . Hori dela eta, arestian aipatu dugun trebakuntzarik eza gainditzeko beste estrategia bat ere landu
zuen Elhuyarrek : zientzi komunikatzaileak trebatzeko dirulaguntzak sortzea . 1999ean horrelako bi dirulaguntza sortu genituen .
1999ko urritik 2000ko ekainera, bi zientzialari gazte Elhuyarko
idazkuntzan lanean aritu dira unibertsitateak eskaintzen ez dien
trebakuntza jaso asmoz 20. Dirulaguntza-sistema bi ikuspegitatik da
egokia : batetik, dirulaguntzadunari bere burua eguneroko lanean
ikusteko parada ematen diolako eta, nolabait, jardun horretan aritu nahi duen juzkatzeko elementuak eskaintzen ere . Bestetik,
Elhuyarri gerora bere langileen artean sar ditzakeen profesionalak
zailtzeko modua ere ematen dio . Esperientzia oso ona izan da eta
egun su horretan frogatutako Eider Carton, Gillermo Roa, Joana
Mendiburu eta Ana Galarraga Elhuyarren komunikazio-sailaren
zutarrietako batzuk dira .
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Joerak aldatzen
Sarritan, zientziaren ekarpenak gizarteratu l eltarraz eta komenentziaz dihardugunok basamortuan predikatzef ari garela iruditu izan zaigu. Izan ere, gure inguruko komunikabideak, salbuespenak salbuespen, oso iragazgaitzak izan dira zientziarekiko eta
bigarren mailakotzat jo izan dute informazioa osatzeko unean, istripu edo horidamendi bat izan ezean . Alta bada,1990eko hamarkadan zehar jarrera-aldaketa urratsez urratsezkoa ikusi da eta hamarkadaren bukaerarako nabarmena izan da Euskal Herrian diharduten komunikabideetan zientzia-albisteek harte duten pisua . Irratian, telebistan zein komunikabide idatzietan zientziak eta teknologiak gero eta toki gehiago hartuz joan dira, duela hamar arte pentsaezina zen informazio-kuota bereganatuz .
Beste artikulu baterako mamia izaneri litzateke komunikabide etako zientzia-informazioaren kalitatea, egokitasnna eta nolakotasuna aztertzea, informazio hori sarri lerratua eta mugatua izaten baita. Hala ere, oso pozgarria da jarrera-aldaketa, epe ez oso
luzera zientziak komunikabideetan dagokion tokia hartzea ekarriko baitu .
Joera-aldaketa honetan ere, euskarazko koinunikabideak izan
dira aitzindariak Euskal Herrian, Euskadi Irratia eta EuskaldUnon
Egitnkaria bereziki .
Euskaldunon Egunkariak 1994 eta 1996 bitarteafa astero-astero Izarren Hou tse izeneko zientzia- eta teknologia- gaietako orrialdea argitaratu zuen Ellluyarreko Pili Kaltzadak kudeatttta . Geroago, 1999an eta 2000an bi orrialde argitaratu zituen astero Gillermo Roaren
ardurapean . Ostean, 2001eko urtarriletik aurrera Andoaingo kazetak apustu handiagoa bat egin zuen zientzia- eta teknologia - berriak bere orrialdeetan jasotzeko . Kazetaren langileetako bi kazetari, Jakes Goikoetxea eta Arantxa Iraola, jarri zittten gai zientifiko
eta teknologikoak egunerokotasunez erabiltzeko • Harrezkero, bataz beste orrialde eta erdi esleitu zaizkio zientzia- eta teknologiagaiei Euskaidtiuion Egunkarian egunero hutsik egin bank .
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1996an euskal irratietan euskarazko zientzi zabalkundea ez zen
elementu arrotza . Alabaina, ez zuen berezko nortasunik . Zientzia- eta teknologia-gaiak beste programa zabalago batean txertatuta erabiltzen ziren . 1996ko urrian Euskadi Irratiaren Miramongo mintzatokietatik Norteko Ferrokarrilla 21 abiatu zen Pili Kaltzadaren gidaritzapean, zientziaz irratian egiteko beste modu bat
ekarriz . Norteko Ferrokarrilla zientzia-magazin bat da, ordu bete
irauten duena, eta zientzia eta teknologiaren bilakabidearen berri
ematen duena, Euskal Herrian ekoitzitakoari jarraipena gertutik
eginez, elkarrizketak, iruzkinak, jakingarriak eta musika tartekaturik. Egun hartatik irratsaioak ez du entzuleekin hutsik egin, hasiera batean ostegunero, asteazkenero gero eta orain asteartero .
Eredu bihurtu da . Egun Oier Araolazak du saioa aurkezteko eta
prestatzeko ardura .
Horien ondoren beste komunikabide batzuek ere heldu diote
beren orrialde edo parrillan zientzia-informazioari tokia ematen .
Dena den, azpimarratzekoa da, oro har, ez dutela zientzia- eta
teknologia-gaiak propio erabiltzeko kazetaririk eta, beraz, berriagentzietatik tiratuz edo kanpo-lankidetzak baliatuz betetzen
duela behar hori . Gorago aipatutako Euskaldunon Egunkariaz gain
Bilboko Correo da kazetari zientifikoak kontratatuta dituen komunikabide bakarra . Luis Alfonso Gámez da bera eta, jakina,
gaztelaniaz idazten du .
Egoera horrek eragin nabarmena izan du Elhuyarren bilakaeran. Izan ere, komunikabideek gure Elkartearengana jo izan duten beren zientzia-informazioa asetzeko lankidetzaren bila . Ondorioz, Elhuyarren komunikazio-egitura sendotu egin da, batetik, eta, bestetik, beraren erreferentzialtasuna emendatu da.
Hamarkadaren bilakaerak ekimen zabaltzaileak paperaren mugak gainditu eta beste esparru batzuetan ere garatzea ekarri zuen .
2001eko urtarrilean zabaldutako Miramon Zientziaren Kutxagunea
Euskal Herriko zientzia- eta teknologia-gaiei buruzko museo-sarearen ikurrik preziatuena izanen da, baina ez dugu ahaztu behar atzen
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hamar bat urteotan alor horretan jazotako jauzi kualitatiboa : Iruñeko Planetategia, Donostiako Aquariumaren eraberritzea, Ingurugiro-Etxea eta Trenbidearen Museoa besteak beste .
Era berean, zientziaren komunikazioari buruzko azterketa eta gogoeta egiteko foroak ere zabaldu dira . Eusko Ikaskuntza izan da aitzindaria 1998an antolatutako Divulgación Cientifica en Euskal Hernia
izenekoekin . Bere garaian idatzi nuen bezala, urruneko intxaurrei
erreparatu zien jardunaldiak bertakoak ahaztutal . Ez zuen bide bera jorratu Euskal Idazleen Elkarteak iaz eratutako Prosa Zientifikoa jardunaldian, Euskal Herrian dihardutenei eskaini baitzien pulpitua .
Arestian aipaturiko Eboluzioa telesaioa bukatu eta gero zientziaren zabalkundea urrun ibili zen ETBtik, naturari buruzko
ohizko dokumentalak izan ezean. Elhuyarkideok hainbat ahalegin egin genituen ETBren parrillan zientzia-informaziozko saio
duin bat txertatzeko, hutsaren pareko arrakasta ukan zutenak .
Alabaina, ez da gaitzik denborak eramaten ez duena . 1999ko urtarrilean, EITEk (EAEko Ikerketa-zentroen Elkarteak) babestutako eta Elhuyarrek ekoiztutako Teknopolis/Tecnópolis emititzen hasi
zen ETBren bi kateetan ; Pili Kaltzadak aurkeztuta eta Alfontso
Muxikak zuzenduta . Harez gero, ETBko parrillaren ohizko osagai bihurtu eta 2002an laugarren denboraldia osatu berri du . Teknopolisek ikusleen interesa bildu du ikusle-datuek argi eta garbi
adierazten dutenez eta, gainera, zientzia- eta teknologia-informazioak ETBko ohizko berri-saioetan pisu handiagoa izatea ekarri du albo-emaitza moduan .
Euskarazko zientzi zabalkundeak 2000 .aren bukaeran Interne- .
terako jauzia egin zuen Elhuyarrek Zientzia .net ataria abian jarri
zuenean . 2001eko Sareko Argia saria jasotako atari horrek zientziaren egunerokotasuna jasotzeaz gain, Elhuyarrek beste euskarrietan eginikoa eta Zientzia eta Teknologiaren hiztegi entziklopediko bat biltzen ditu, besteak beste. Atari honi, Elhuyarrek berak 8-12 urteko gaztetxoei bideratutako Zernola .net webgunea
erantsi zitzaion 2002ko martxoan .
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Atzen hitzak
Zientzia-zabalkundearen bilakabidea Euskal Herrian, beraz,
oso baikorra eta adierazgarria izan da . Gure herria zientziaren gizarteratzean herri anglosaxoien mailatik oraindik urruntxo badago ere, bide onean goazela iruditzen zait eta, urte batzuen buruan, haien mailan egotea espero dut` . Horretarako hiru funtsezko elementu indartu behar dira : zientzia-ekoizleek gizarteratzearen beharraz jabetzea, zientzia-komunikatzaileak trebatzea
eta gizarteratze-kanalak, masa-komunikabideak bereziki, beren
betebeharraz jabetzea .
Oso baikorra da, era berean, zientziaren gizarteratzea nagusiki
euskaraz burutu izana eta euskaldunok zeregin horretan aitzindariak izatea . Alabaina, abangoardian egon izanak ez digu bermatzen
etorkizunean ere, horrela izanen denik. Euskal zientzia-zabaltzaileok Euskal Herrian erdaldunak ere guregana jo behar izatea lortu
badugu ere, ez du zertan etorkizunean horrela izan behar. Gurean
zientziaren zabalkundea erdaraz egiten dutenen kopurua handitzen
ari da eta guk baino errazago dute aurrera egitea, gizartearen ohiturak beraien aide dutelako . Beraz, euskaraz dihardugun zientzia-zabaltzaileok gutxienez bi puntu izan behar ditugu argi : kalitatea eta
seriotasuna behar dutela gure lanaren ezaugarriak izan eta ez hizkuntza, batetik, eta bestetik, erdaraz ere aritzeko lotsarik ez dugula
izan behar, eleaniztasuna gure aldeko balioa baita .
Duela 28 urte Elhuyar aldizkariaren ibilaldia has¡ zenetik gaur
egunera gauza asko aldatu da euskal zientzian eta zientziaren zabalkundean Euskal Herrian. Aldaketak hoberako izan direla ez dago
dudarik . Euskal Herrian egiten den zientzia hutsaren hurrengoa izatetik zenbait alorretan erreferentzia izatera igaro da eta zientzialariak eta teknologoak ez dira jada martetarrak gure gizartean . Zientziari buruzko informazioa eskura du euskal hiritarrak, halaber . Batean zein bestean hobetu egin behar da, oinarri sendoak eraikita
etorkizunari begiratu behar zaio eme lozorroan eta autokonplazentzian erori barik.
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JOSE RAMON ETXEBARRIA BILBAO

Euskal prosa zientifikoaren
historiaren inguruan

1. Euskal prosa zientifikoa : historiaurretik lehen urratsetara
Euskarazko testuei dagokienez, Bernat Etxepareren lanetik abiatu ondoren, eta gure klasikoen lana ahantzi gabe -izan ere, besteren artean, Axularren lana prosa zientifikoan sartzeko tentazioa
bertan gustura erortzeko modukoa baita -, ez dut uste aurreko
mendeetako autore klasikoek idatzitakoak gu hona ekarri gaituen
arlokoak izan direnik, erreferentzia aipagarriak eta interesgarriak
dituzten arren . Berriki Joan Mari Irigoienek argitaratu duen nobela mardulean (Lur bat haratago, noski), ezin argiago eszenifikatzen
da klasiko haien garaietan zientziaren eta erlijioaren artean gertatutako gatazka sakona, eta horren haritik, klasikoetan prosa zientifikoaren elementuak agertzen diren arren, gure gaur eguneko
ikuspegitik prosa zientifikotzat har dezakegun libururik ez dugula esan dezakegu, nahiz eta itsas nabigazioari buruz idatzitako batzuk lan teknikotzat har daitezkeen .
Prosa zientifikoari dagokionez, XIX . mendearen bukaerara bitarteko garai haiek historiaurrearen aurrekotzat hartzen ditut,
terminologiako lizentzia hori onartzen bazait. Izan ere, ene ustez,
arlo honetako historiaurrea mugimendu politiko abertzalearen
sorkuntzan kokatu behar litzateke, Sabino Aranak bere eten ideologikoa egin zuen garaitik aurreko uneetan, hain zuzen . Horrela, euskal prosaren historiaurrea XX. mendearen atarian -mende
hasieraren aurretik edo atzetik, ez dio axola handirik- kokatuko
nuke, orduan has¡ baitziren argitaratzen euskal prosa zientifikotzat har ditzakegun zenbait lan, oso gutxi, egia esanda, eta, gainera, banako aitzindarien ekimen modura . Banakoen ekimen
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modura esan dut, eta horri eutsiko diot, ene periodizaziorako oinarri nagusia horretan baitago, prosa zientifikoaren lanketa banakoen lana edo talde-lana izatean preseski . Izan ere, azaltzen
saituko naizenez, jokamolde horren etenean dago, ene iritziz,
euskal prosa zientifikoaren historiaren abiapuntua, banako horien lanaren ostean lana ekimen kolektibo modura planteatzen
hasi zenean hain justu, Euskal Herriko bizpahiru tokitan ia aldi
berean lanean hasitako taldeek bultzatuta, gainera .
Azalpena pixka bat zehazteko, itzul nadin historiaurrera . Aranak Euskadi da euskaldunou aberria proiektu politikoa axioma -edo
utopia- modura planteatu ondoren, ahalegin berezia egin zen
Euskal Herrian euskararen irakaskuntzaren inguruan, baita euskararen erabiltze gaurkotuaren arloan ere, dela kazetaritzan, dela
irakaskuntzarako testuen prestaketan . Ez ziren Ian asko izan, baina zinez aipagarriak, nondik gatozen kontura gaitezen . Horien
artean, medikuntza, matematika, fisika eta kimikaren arloan Ian
bat edo beste euskaraz argitaratu zituzten batzuen izenak aipa
daitezke : Jean Etxepare medikua (medikuntzari buruzko zenbait
artikulu), Ixaka Lopez-Mendizabal (matematikaren irakaskuntzarako testuak), Jokin Zaitegi (medikuntza-gaien itzulpenak),
Gabirel Jauregi (fisika eta kimikako testuliburuak), besteren artean. Nola-nahi den, horien lanak aztertzean, sarri lexikoaren gorabeherekin itsutzen gara, eta alde batera uzten dugu beren prosaren leuntasuna, batzuetan naturaltasunaren gozotasuna duena
(bidenabar, diodan ezen Ian horiei buruzko ikerketa gehiago egitea komeni litzatekeela) . Hala ere, euskal prosa zientifikoaren historiari dagokionez, nik historiaurrekotzat kontsideratu ditut, ez
txarrak direlako, jarraipenik gabeko lanak izan zirelako baizik .
Zeren, euskal prosa zientifikoaren historiaren abiapuntua markatzen duena -beti ere, ene iritziz eta ene irizpidez, noski- ahalegin
kolektibo kontzientea baita, hots, euskarazko prosa zientifikoa
kontzienteki lantzeko nahia eta -batez ere- bide horretatik aurrera egiteko erabakia. Une historiko hori -horrela esan ote dakioke
historiaren zero puntuari ?- 1970 . urte inguruan kokatuko nuke,
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Donostian eta Bilbon finkatutako taldeen ekimenean zehazki,
nahiz eta horiek guztiak 60ko hamarkadako mugimendu politiko abertzale jaioberriaren bultzadaren fruitu modura ulertu behar
diren, aide batetik, eta Euskara Batua eratzeko ahaleginaren fruitu
modura, bestetik .
Nolabait esatearren, gerraosteko isilalditik irteteko eta garai
ilun haietako itotasunetik arnasa hartzeko aukera ekarri zuen
1960 . urte inguruan izandako mugimendu abertzalearen pizkundeak . Ordura arteko ekimen politikoan etena gertatu zen, eta
euskalgintzan ere eten moduko bat zabaldu zen euskara batuaren bultzadarekin eta aurreko gerra ezagutu ez zuten belaunaldi
berriek agertzearekin batera . Gure belaunaldia 60ko hamarkadan
hasi zen koskortzen . Gure aurretik euskararen arloan ari zirenen
artean, literatura eta erlijioaren munduan abiatu ziren batzuk eta
hizkuntzalaritzaren arlotik beste batzuk . Baina, horrez gain, garai hartan indar handia hartu zuen ordura arte planteatu gabeko
-edo praktikan eraginkortasunik gabe planteaturiko- ideia batek :
euskarak edozertarako balio behar zuen ; hots, euskara edozertarako baliagarri bihurtu behar genuen, ala ez zen ezertarako ere
izango . Lanerako axioma berri hori planteatu genuen, frogatu gabeko baieztapena, irabazi beharreko apustua . Buruan amesten
genuen utopia, praktikan gauzatu behar genuen . Eta lanean abiatu ginen, gazte izateak ematen duen arduraz eta ardura-gabeziaz :
arduraz, esku-zabaltasunik handienaz jokatzeko prest geundelako,
era militantean; eta ardura-gabeziaz, zer-nolako saltsan sartzen
ari ginen ez genekielako, eta, ziurrenik ere, jakinez gero saltsa horretan sartuko ez ginelako .
Ni neu txiripaz hasi nintzen lan horretan ; esango dut nola . Gizartea bor-bor zegoen azpitik : mugimendu abertzalea sator-lanean zebilen, eta kulturaren arloan ere zerbait egin beharra zegoen .
Nire belaunaldiko beste askorentzat legez, euskara zen gure laneremua, euskarak izan behar zuen gure askatasunerako hizkuntza ; baina euskaraz ezjakin hutsak ginen . Lehenik eta behin, asko
genuen ikasteko, ez baikeneukan inolako trebeziarik euskaraz
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irakurtzeko ; zer esanik ez, are gutxiago euskaraz idazteko . Zailtasun hori gainditzeko ahaleginean, autodidakta ginen gehienok .
Material-eskasia ikaragarria zegoen, gainera; eskasia edo gabezia,
nahiago baduzue . Nire hasierako egoera nolakoa zen adierazteko,
diodan ezen -hitza esangarria dela eta ulergarria izango dela uste
izanik- "autoalfabetatzen" ari nintzela euskaraz, orduan eskura
genuen bide bakarrenetakoa erabiliz, alegia, euskaraz argitaratzen
ziren bi aldizkari -Zeruko Argia eta Anaitasuna- lehenengo orrialdetik azken orrialdera osorik irakurriz, artikulurik ñimiñoena ere alde batera utzi gabe . Esan gabe doa, orduko aldizkarietan zientziagaiei buruzko artikulurik ez zegoela . Gehienbat euskara bera eta
euskal literatura ziren kezkak; izan ere, orduko kezketatik literatura-gaietako zenbait maisu sortu ziren.
Halako batean, euskara aitzakia hartuta erlatibitatearen teoria aipatzen zuen artikulu bat irakurri nuen Anaitasuna aldizkarian.
Einsteinen teorietako lau dimentsioak aipatuz, eta horiekiko analogia eginez, euskal aditzak ere lau dimentsio zituela irakurri nuen
Patxi Urtiaga sinaduraz argitaraturiko artikulu batean (Anaitasuna
218, 1971eko irailaren 15ekoa) . Artikulu hartan, elkarrizketa baten
aitzakiaz, azalpen bitxia ematen zen aditzaren forman eragina duten lau subjekturen -lau dimentsioak- inguruan, da, du, dio eta zioat
gisako kasuak aipatuz, eta hortik espazio-denborako lau dimentsioekiko paralelismoa iradokiz (bidenabar, diodan ezen bost, se¡
eta zazpi dimentsio ere sartzen zirela ipuin gisako hartan). Kontua
ez da paralelismoa zuzen ezarrita zegoen ala ez, edo analogiak
funts logikorik zuen ala ez, edo adibideak Einsteinen erlatibitatearen teoriarekin zerikusirik zuen ala ez; kontua da, niretzat guztiz
motibagarria suertatu zela . Hain zuzen ere, erantzun modura edo,
nik neuk "benetako" erlatibitatearen teoriaz idazteko deia entzun
nuen; eta horri erantzun beharra sentitu nuen, nolabait, fisikaren
ikuspuntuz erlatibitatearen teoriaz euskaraz idatz zitekeela azaltzeko, eta gainera hori irakurleentzat -Anaitasunako irakurleentzat
interesgarria eta irakurgarria izan zitekeela adierazteko . Zein ez
ote zen izan ene ezustekoa, artikulua ontzat hartua izan zenean,
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eta hurrengo zenbakiaren lehen orrialdean ikusi nuenean! Antza,
Anaitasunako erredakzioaren arduradunek interesgarritzat zuten

"prosa zientifikoa ".
Geroago jakin nuen Patxi Urtiaga deituraren ezkutupean Xabier
Kintana zela artikuluaren egilea, fisika erlatibistaren barne-muinak eta korapiloak zein ziren jakin ez arren ere fisikaz -eta oro
har, zientziaz- idazteko ondo motibatu ninduena . Bidenabar, diodan ezen Kintana Gould-en miresle eta irakurle saiatua dela, eta
betidanik izan duela prosa zientifikoaren inguruko irakurzaletasuna . Ez bakarrik motibatu ninduen ; horrez gain, Anaitasunako
idazkuntzako lanetara sartzeko gonbita egin zidan, eta bultzada
ere eman, hango lanen zuzentzaile zen Imanol Berriatuarekin batera . Biek konbentzitu ninduten interesgarria izan zitekeela gai
zientifikoei buruzko artikuluak argitaratzea eta horrelako gaien
zabalkundean aritzea -ni lehendik ere konbentzituta nengoen,
egia esan -. Esan eta egin, handik gutxira sail bernia finkatu zen
Anaitasunan : gai zientifikoen inguruan zabalkunde-lana egiten
hasteko erabakia hartu genuen, zenbaki bakoitzean horrelako artikuluren bat idazteko konpromisoaz, Erabaki kolektiboa, beraz,
zientzia-gaiez erregulartasunez aritzeko, eta horren inguruko euskara lantzeko. Nola edo hala esateko, gure xumean, euskarazko
prosa zientifikoa lantzeko erabakia .
Edozein kasutan, periodizaziorako arrazoi modura argudiatu
dudan ekimen kolektiboa ez zen bakarrik Bilbon garatu . Garai
bertsuan Elhuyar taldea sortu zen Donostia aldean . Eta han ere
erabaki kolektiboa hartu zen zientzia-gaiak euskaraz lantzeko .
Bestela ezin izan zitekeenez, harremanetan jarri ginen guztiok,
elkarren kezkak eta esperientziak trukatzeko prest, baita lanen
bat edo beste elkarrekin idazteko ere . Giroa zegoen horretarako :
euskal gizartean pil-pilean zebilen euskararen garapenaren ideia,
eta horregatik ez da harritzekoa ia aldi berean zenbait txokotan
ideia bera gauzatzea eta ekimen kolektibo horretan guztiok batera abiatzea, ia-ia zerotik abiatu ere . Agian ez ginen erabat kon67

tziente gaur egun lantzen ari garen euskal prosa zientifikoa sortzen ari ginela; ez izen arranditsu horrekin bederen. Baina argi
eta garbi geneukan teknikaren eta zientziaren arloetan normaltasunez erabili nahi genuela euskara, eta kontziente ginen egokitze-lan sakona egin beharko genuela, noizbait arlo horietan guztietan euskara zehaztasunez eta erraztasunez erabili ahal izateko .
Ene ustez, aldaketa kualitatiboa egon zen aurreko erabakiaren
muinean, euskal prosa zientifikoaren garapena proiektu kolektibo modura planteatu baitzen . Horrexegatik uste dut puntu horretan jarri behar dela euskal prosa zientifikoaren historiaren sorrera, orduan erabaki baitzen kolektiboki euskal prosa zientifikoa
egiten hastea .

2. Elhuyar, Leioako Zientzia Fakultateko taldea eta UEU, euskal
prosa zientifikoa sortzeko ahalegin kolektiboak eta horien osteko ekimenak
Aipaturiko ekimena laguntzeko bestelako elementu edo faktoreak ere azaldu ziren aldi berean, Hain zuzen, ordurako sortua
zen Universidad de Bilbao zeritzona, denborarekin Universidad
del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea bihurtuko zena,
eta horrek irakaskuntza unibertsitarioaren zabalkunderako bidea
ekarri zuen . Horrekin batera, euskara unibertsitatera eramateko
erronka planteatu zen, baita zientziaren arloan ere . Horrela, euskara landu nahi zuten ikasle-taldeak sortu ziren gure herrian zeuden unibertsitateetan, Euskal Kultur Taldea (EKT) edo Euskal Kultur Mintegia (EKM) izendapenen inguruan . Horietako bi zientziaarloko euskarazko kezkaz abiatu ziren : Donostiako EKT, hango Ingeniaritza-Eskolako ikasleek sortua eta geroago Elhuyar taldearen
hazia izan zena, eta Leioako ZEKT, Zientzia Fakultateko ikasle/irakasleen biltokia izan zena . Talde horiek dira bereziki historia
honetan interesatzen zaizkigunak .
la aldi berean -1973an- sortutako Udako Euskal Unibertsitateak
indartu egin zuen talde horien arteko komunikazioa . Hasieratik
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bertatik, zientzian erabili beharreko euskararen inguruko mintegiak antolatzera eta horietan talde guztien arteko lan bateratua
egiteko erabakiak hartzera zuzendu zen UEU . Hasieran erabat
teknikoa izan zen euskararen arloan talde horiek eginiko lana,
batez ere adierazpen matematikoak irakurtzeko eta adierazteko
esamoldeak nolakoak izan behar zuten aztertuz . Baina laster
planteatu ziren erronka berriak, benetako testuak sortzeko lanetan abiatuz eta euskal prosa zientifikoaren inguruko estilo-arazoak landuz . Gainera, testuliburuak eta kontsulta-liburuak behar
ziren oraindik haurtzaroan zegoen ikastola-mugimenduaren
eskariari erantzuteko, eta horrek testo zientifikoetan erabili beharreko prosaren inguruko kezka ekarri zuen . Tresna baten premia
geneukan testu zientifikoak euskaraz lantzean etengabe agertzen
ziren oztopoak gainditzeko, eta eztabaidaren premia zegoen,
guztiok kontziente baikinen erabaki bateratuak hartzearen
komenientziaz . Izan ere, presakazko eran ibili behar genuen, ahalik eta bizkorren, inguruko hizkuntzetan azken bi mendeetan
eginiko bidea . Ene ustez, kezka horren fruitua izan zen Elhuyar
aldizkaria .
Hasierako Elhuyar hura aldizkari teknikoa zela esan dezakegu,
arazo teknikoen soluzioen bila jarduteko tresna modura pentsatua . Gogoan ditut euskara teknikoaren ezaugarriei buruzko artikuluak edota adierazpen matematikoen irakurbiderako proposamenak, arlo horretan genbiltzanontzat oso baliagarriak suertatu
zirenak . Baina aldi berean eta ia-ia konturatu ere egin gabe, zientzia-gaiei buruz idazten ari ginen, eta nolabaiteko "estilo" bat
-"estilo zientifikoa "- sortzen ari ginen guztion artean . Denborarekin gaiak dibertsifikatzen has¡ ziren, alde batetik bide erabat
teknikoa hartuz eta bestetik zientziaren zabalkundeari bideak
irekiz . Hortik, garapen- eta eboluzio-prozesuen bidez, gaur egun
prosa zientifikoa etengabe lantzen ari den Elhuyar. Zientzia eta
Teknika izeneko aldizkarira iritsi dira Elhuyarrekoak . Ene ustez,
aldizkari horretan badugu azken hogeita hamar urteotako prosa
zientifikoaren garapenaren adibide bat -ez bakarra -, estilo defini69

tu baten adierazle . Nagusiki artikuluen estiloa landu da bertan,
normala denez bestalde, aldizkaria izanik .
Beraz, hasierako talde-ekimen haiek artikuluak lantzen saiatu
ziren, batzuetan gai erabat teknikoak idatziz eta besteetan gai
tekniko-zientifikoen inguruko zabalkunde-idazkiak gauzatuz, betiere prosa zientifikoa lantzeko bidean . Edozertara ere, ez ziren
Anaitasuna eta Elhuyar elkarteen ingurukoak talde bakarrak izan
bidea egiten . Aldi berean, bide nahiko paralelotatik bestelako taldeak ere lanean ziharduten, beharbada gehiago testugintzarako
arloa lantzen, batzuetan konbergentziarako bidean, bestetan erabakietan urrunduz; baina, oro har, norabide eta noranzko berean,
helburu berberaz : prosa zientifikoa garatu nahian . Ene ustez, bereziki aipatzekoa da Leioako Zientzia-Fakultatean sorturiko
Zientzietako Euskal Kultur Taldea (ZEKT) ; izan ere, bertako
ikasle/irakasle euskaldunen elkargunea izanik, talde honetan
nabarmen planteatu zen testu zientifikoak landu beharra, bertan
eguneroko ekimenetan testuliburu modura erabiltzeko ez eze,
baita ikasleekin prestatutako mintegietan irakurgai osagarriak
prestatzeko ere .
Beraz, 70eko hamarkadaren lehen urteetan sortuta zeuden helburu modura prosa zientifikoa landu nahi zuten bi talde unibertsitario, Euskal Herriko bi herrialdetan, eta hasieratik bertatik elkarren berri izanik, bai batak eta bai besteak elkarrekin koordenatu beharra sentitu zuten . Erabaki komunak hartzearen komenientzia ikusi zuten bi-biek, eta, gainera, laster izan zuten ekimen
bateratua aurrera eramateko tresna egokia : 1973an abiatutako
Udako Euskal Unibertsitatea, hain justu . Ene ustez, UEUren barneko mintegietan eginiko eztabaidak, proiektuen aurkezpenak,
liburuak egiteko proposamenak eta bestelakoak funtsezkoak
izan ziren gero etorriko ziren lanen oinarri modura, guztiz motibagarriak izateaz gain . Zeren mintegi haietan proiektu zabalago
baten partaide sentitu baikinen . Emaitzak hurrengo hamarkadetan etorri dira .
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Hain justu, hasierako artikuluetatik aurreko pausoa 70eko bigarren erdialdean eman zen, UEUk hango lanak liburu-formatoan argitaratzeko erabakia hartzearekin batera . Gero, Elhuyarrek
ere landu du liburugintzaren arlo hori, euskal prosa zientifikoaren arloko sorkuntza-lanak eta itzulpenak argitaratuz . Geroago,
liburuen prestaketan abiatuko zen beste talde bat sortu zen, Gaiak
izenekoa . Liburuen argitaletxearen azpiegitura prestatuta, talde
honek euskal prosa zientifikoaren kontzeptuan bil ditzakegun
mota askotako liburuak argitaratzeko helburua izan zuen; eta
gaur egun ere horretan dihardu . Honela, gaur egun baditugu bi
argitaletxe -Elhuyar eta Gaiak -, beren bi sailetan -sorkuntza-lanak eta itzulpenak- euskal prosa zientifikoaren historia egiten ari
direnak .
Bi sail aipatu ditut, sorkuntza eta itzulpena, biak baitira funtsezkoak eta elkarren osagarriak, euskaraz ere benetako estilo
zientifikoa gara dezagun . Eta elkarren osagarriak direla esan dut,
uste baitut ezen sorkuntza-lanetan askeago garela esamoldeak
prestatzean, esateko modu "naturalagoak" lortzeko, eta itzulpenak egitean geure buruak behartu egiten ditugula besteren mailara igotzen, maisuen lanak aukeratzen baititugu . Nik neuk ere,
horrexegatik hain zuzen, arlo biak landu ditut, sorkuntza-lana
-neure xumean, noski- eta itzulpena, eta zinez esan dezaket bi esperienzia horiek gozatzeko aukera izan dudala, maisuen lana
itzultzean neure idazmoldea goratu nahian, eta neure kabuz idaztean ahalik eta gauzarik naturalena egin nahian .
Liburuaz gain, beste zenbait arlo ere aipatu nahi nituzke, aurreko laven ondorioz sortutakoak direnak, eta hartutako bide kolektibotik aurrera goazela adierazten dutenak . Batetik, 1990eko hamarkadaren hasieratik aurrera Zientzia-Fakultateko taldeen kudeaketaz argitaratzen den aldizkari bat da, Ekaia izenekoa . Aldizkari honetan tarteko bidea egin nahi da, zabalkundearen eta unibertsitateko irakaskuntza eta testugintzaren artekoa, eta hor ere
ahalegin handia ikus daiteke euskal prosa zientifikoaren estiloa
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definitze aidera . Bestetik, liburuen eta artikuluen kalitatearen ikuspegitik kezka eta lehia bultzatzeko duten eraginaren aldetik, aipagarriak dira Elhuyar taldearen eta CAF enpresaren mezenasgoaz zientzia-zabalkunderako sorturiko sariak eta bekak . Ene ustez, horrek ere bere eragina du, bertan saritutako liburu eta artikuluen argitalpenetatik ikus daitekeenez . Azkenik, sarien hariari
tiratuz, aipatzekoa da, halaber, Zientzia-Fakultatean zientzia-fikziozko ipuin eta errelato laburren lehiaketa ere antolatzen dela
aspaldidanik, zientzialarien patroitzat hartzen den San Alberto
Handia izenaz; eta horretan ere prosa zientifikoa lantzeko asmoa
bultzatzen dela esatera ausartuko nintzateke .
Eta azken 30 urteotako berrikuspenarekin amaitzeko, ez dut
utzi nahi aipatu gabe UZEIren azpiegiturazko laguntza, terminologiari dagokionez bereziki, baina inola ere ahantzi gabe koordinazio- eta bateratze -lana, eta kontuan izanik ezen talde horrek
hiztegi teknikoen prestakuntzan ahalegin ikaragarria egin duela,
eta hori oso lagungarria izan dela prosa zientifikoaren estiloa zorrozten joateko .
Ikus daitekeenez, euskal prosa zientifikoaren historiaren inguruko gogoeta honetan ez dut izen propiorik erabili, eta vire planteamenduarekin koherente izateko asmoz, taldeen historia kontatu nahi izan dut, jakinik ezen taldeak izen jakineko pertsonek
osatzen dituztela . Baina hori "benetako" historia idatzi nahi dutenentzat uzten dut .
3. Euskal prosa zientifikoaren bila
Esandakoak esanda, euskal prosa zientifikoaren bila gabiltzala uste dut . Bidean goaz, dudarik gabe, eta bide horretan hainbeste pauso -aurrerapauso esatera ausartuko naiz- eman ditugu
jadanik . Eta euskal prosa zientifikoan dihardugula, berba eta
kontzeptu teknikoak erabiltzea zilegi delakoan, prozesu asintotikoan goazela sumatzen dut, asintotatik geroago eta hurbilago,
hara hurbildu nahiz, baina iritsi gabe . Iristeaz gain, goragoko
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maila batera pasatzeko kezka ere badugula uste dut, ordea, eta
horren adierazle dira kalitatearen ikurpean batean eta bestean
antolatzen ari diren testuen zuzenketarako ikastaroak eta zuzenketa-saioak .
Baten batek esan dezake zuzenketa-ikastaroen arazoa ez dela
soilik prosa zientifikoarena, askoz zabalagoa baino . Izatez, de
facto, euskararen kalitatearen arazo poliedrikoaren beste aurpegi
bat baino ez dela esan daiteke . Ni neu iritzi horretakoa naiz,
behintzat . Baina aldi berean, kontziente naiz -esperientzia propioaz hitz egiten dut- egunkari, aldizkari eta argitaletxeetako zuzentzaileak direla benetako estilo-sortzaileak, euskal prosa zientifikoari dagokionez bereziki . Azken batean, betiere idazleekin
kontsultatuz eta batzuetan idazleekin eztabaidatuz, zuzentzaileek ezartzen baitute azken idazkera, eta beraiek fintzen eta zorrozten baitute estiloa ; idazleen idazki originala neurri bateraino
errespetatuz, hori bai! Eta ez diot hau zuzentzaileen lanaz kexu,
esker onez baizik, eta duen garrantzia onetsiz . Izan ere, nik neuk
horretan dihardut UEUren liburuei dagokienez, eta horrexegatik
eskertzen dut beste argitaletxetan horretan diharduten langile isilen lana ; jendeak ez baitaki, sarri, zein neurritan eskertu behar lukeen horien lana . Uste dut, gainera, ahalegin ikaragarria egiten
ari direla prosa zientifiko estandarra definitzeko ; eta ez bakarrik
prosa zientifikoa, berriki argitaraturik Euskal Estilo Libururantz liburuaren izenburuan bertan ikus daitekeenez .
Betidanik egon dira erreparoak eta mesfidantzak euskal prosa
zientifikoan dihardugunon lanari dagokionez . Gogoan dut Mitxelenak UZEIren lanari buruz azaldutako iritzi mingotsa . Kritika latzak entzun dira behin baino gehiagotan, "Leioako euskalkia" esamolde despektibo samarra lekuko . Baina alderantzizko
kritikak ere entzun dira, hala nola tradiziotxo hori kontuan hartua izan ez dela, eta kontuan hartzekoa dela diotenak . Izan ere,
uste baitut ezen, azken 30 urteotako eskarmentuaz, euskal prosa
zientifikoaren tradizio sendoa finkatu dela, harro egoteko modukoa ; eta tradizio hori kontuan hartzekoa dela . Nik neuk bigarren
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iritzi eta bide positibo hori errebindikatzen dut -beti ere ikasteko
gaudela-, bidearen noranzkoa ikus behar baita, eta ez bidean sorturiko zenbait ernaitza puntual soilik, hartu behar ez diren bidezidorren adierazle izan direnak, bestalde .

4 .Geroari begira, goza dezagun bidea
Amaitzeko eta laburbilduz -harrotasun-puntu batez diot, ez
dut hori ukatzen-, ene iritziz, prosa zientifikoaren garapena
gure belaunaldiaren emaitza da, talde-modura jokatu duen belaunaldi baten emaitza . Ekimen kolektiboan has¡ ginen, helburua argi izan genuen, eta eginiko lanak bere fruituak eman ditu,
ez guztiak helduak, baina asko eta asko heldutasun-mailatik ez
hain urrun . Orain, zorionez, EIEk kontuan hartu gaitu . Ez dakit
gailurrera iritsiko garen, baina bidea egiteko aukera izan dugu;
beraz, bidea gozatzeko aukera dugunez, goza dezagun bidea,
eta ez gaitezen tristetu oraindik gailurrean ez gaudelako . Ni
neu behintzat zoriontsua naiz garapen-garaia bizi dugulako eta
horretan parte hartzeko aukera izan dudalako eta izateko asmoa dudalako . Zoriontsua naiz kontzientea naizelako bide hori
egiten ari garela .
Edozertara ere, idatzi honetan prosa zientifikotzat hartu ez ditudan arren, eta aurreko belaunaldietako lanak prosa zientifikoaren historiatik kanpo utzi ditudan arren, horrek ez du esan nahi
gu bain lehenagoko idazle batzuengandik zerikasirik ez dugunik . Badakit Axularren Gero eta beste erlijio-liburuak nola edo hala ere prosa teknikoa direna, prosa "zientifikoa" neurri batean,
nahiz eta garai hartan zientzia eta erlijioa elkarren aurkakotzat
hartuak izan, Lur bat haratago liburuan era literarioan azaldutako
jarreretan ikus daitekeenez . Baina, bide batez, diodan ezen liburu horietako prosatik asko ikas litekeela prosa zientifikoaren maila literarioa goratzeko, esaldiak korapilatzeko modua lagungarria suerta baitaiteke logika korapilodun esamoldeak eratzeko .
Izan ere, ene ustez, prosa zientifikoa izan zein prosa literarioa
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izan, guztiok edaten baitugu iturri beretik, eta guztiok lortu nahi
baitugu helburu bera, alegia, irakurtzean gozatzea, dela fikzioaz,
dela errealitateaz, dela zientziaz .
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JOSEBA FELIX TOBAR

Literatura zientifikoa eta sasizientifikoa

"A new idea is extremely difficult to think of .
It takes a fantastic imagination ."
Richard P. Feynman,

The Character of a Physical Lazo

"We have been led to imagine all sorts of things infinitely more
marvelous than the imaginings of poets and dreamers
of the past."
Richard P. Feynman,

The Value of Science

1 . Sarrera
1955ean Feynman-ek egindako hitzaldian ondokoa zioen: zientzian, eta batez ere fisikan, lorturiko mundu-ikuskera, poetek eta
ameslariek lorturikoa baino askoz liluragarriagoa dela . Hala ere,
gure poetek ez dute ezer idazten horretaz, artistek ez dute irudikatzen aparteko gauza hori, eta kantariek ez dute ezer aipatzen beren kantuetan . Beraz, Feynman-en iritziz, "this is not yet a scientific
age", hots, "hau ez da oraindik zientifikoa den aroa ." Ematen du
Snow-ek (1959) salatu zituen arlo zientifikoaren eta arlo literarioaren bi kultura ezberdinen menpe bizi garela oraindik .
Ikerketa zientifikoan plazer intelektuala sentitzen da . Beste aldetik, zenbat eta ezaguera sakonagoa izan, sakonagoko mirarizko misterio berriak agertzen dira, galdera berriak. Zientziaren inguruan dagoen isiltasuna zergatik gertatzen da, era edo forma
berezi batean agertzen delako, hots, musika berezi batean. Izan
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ere, musika berezi hori matematika da eta matematika hori ulertu behar da diskurtsuari jarraitu ahal izateko .
Badago, noski, prosa zientifikoa deitzen dena, ongi landua egon
beharko litzatekeena . Eta horretarako, Dirac-ek egin zuen moduan, ohiko literaturas aritzen diren idazle onengandik askotxo
dago ikasteko, sintaxia dela, aditz-moldeak direla, paragrafoen
moldaketa dela, eta abar luze bat (ikus, beste askoren artean,
Strun.k eta White 1979, Zinsser 1990) . Bestetik, zientzian aurrera
jotzeko, gure ezjakintasuna onartzea halabeharrezkoa da, dudarako eta eztabaidarako lekua utziz . Hortik dator autoritatearen kontrako borroka, eztabaidarako ildo irekia . Horregatik, dudek ez dute zientzialaria izutu behar, alderantziz baizik. Dudak ongietorriak
dira, pentsamenduaren askatasuna islatzen baitute . Agian zientzien ikerketan dagoen filosofia bakarra hauxe da, alegia, dudarako eta kritikarako jarrera irekia, gure ezjakintasunaz jabe izatea,
eta era berean, ideiak eta kontzeptu berriak sortzeko askatasun
osoaren amaigabeko grina, azken batean, nolabaiteko "ezjakintasunaren filosofia egokia" . Feynman-en hitzetan (1988, 248or.) :
"It is our responsibility as scientists, knowing the great progress which comes from
a satisfactory philosophy of ignorance, the great progress which is the fruit offreedom of thought, to proclaim the value of this freedom ; to teach how doubt is not to
be feared bit Welcomed and discussed ; and to demand this freedom as our duty to
all canting generations ."

Baina literatura berezi hori ulertzen ez dutenen aldetik zientziaren kontrako aparteko erasoak egon dira eta oraindik badaude . Izan ere, zientziaren balioa goraipatu izan den adina desprestigiatu nahi izan da. Zientziaren ikerketan aurkitzen diren
balio bereziak alboratu nahi izan dira, zientzia eta beronen aplikazioa nahastuz, zientzia eta etika korapilatuz eta, azken finean,
ikerketa zientifikoaren aurka agertu .
Beste aldetik, literatura zientifiko horretan, alegia, diskurtsu
zientifikoetan, murgiltzen ez direnek sasiliteratura berezi bat plazaratu dute . Kasurik nabarmenena eta aipagarriena zientziaren
filosofian eta zientziaren soziologian aritzen direnena da .
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1 . Literatura sasizientifikoa
Ez dugu hemen aipatuko sasizientzian murgiltzen direnak . Hori
beste kontu bat da . Begira diezaiegun zientzia arloan ibili nahi dutenei, zientziari buruz ezaguera berezia izan gabe .
Zientziaren filosofian mugitzen direnak normalki teoria zientifikoetan bertan oinarritu barik, meta-diskurtsu batean aritzen
dira . Izan ere, hauexek dira haien ikerketa-arloko kezkak : Popper-ek ala Kuhn-ek arrazoia duen ala ez ; noraino den egiazkoa
Feyerabend-ek dioena; zer-nolako logika-motak (sic) zuzentzen
duen teoria zientifikoen bilakaera, eta aspertzeraino plazaratzen
dituzten eztabaida antzuak eta ergelak .
Kontua argi dago : meta - diskurtsu horietan aritzen direnek ez
dituzte ulertzen benetako teoria zientifikoak . Feyerabend-ek
behin idatzi zuenez, hitzontzikeria mota horietan dabiltzanak
autista intelektualak besterik ez dira .
Kasurako, Kuhn-en Iraultza Zientifikoen Egitura delako Ian goraipatuaren kontra berriki Weinberg-ek (1998) argi eta garbi frogatu du ez dela izan fisikaren puntako ikerketan inolako erabateko iraultza teorikoa . Are barregarriagoa eta eskandalagarriagoa
izan da Sokal-en parodia (Sokal eta Bricmont 1999) . Sokal-ek,
egun, alde batetik, nonahi azaltzen diren erlatibismo epistemologikoa eta metodologikoa, eta bestetik, giza- eta gizarte-zientzietan zenbait pentsalari ospetsuk ulertu gabe erabiltzen dituzten
diskurtsu sasizientifikoa eta sasimatematikoa salatu ditu.
Filosofia zientziarekin parekatzen denean, azken horren irudia
hain sinplea da ezen zientzialarien barregura sortzen duen . Izan
ere, zientzialariek beren mugak etengabe gainditzen dituzte, baita beren eginkizunik arruntenetan ere .
Arazoa okerragoa da oraindik, zeren epistemologiaren eta
zientziaren artean egondako aspaldiko eztabaida sakonak ez baitauka gaur egunean inolako zentzurik . Izan ere, Holton zientziaren historialari ospetsuak aspaldian azpirnarratu duenez (1984),
zientzialari historikoen eta egungo zientzialarien artean haustu79

ra nabaria gertatu da . Alde batetik, Einstein-en joera zegoen :
" Epistemologia zientziaren loturarik gabe eskema huts bilakatzen da . Zientzia epistemologiarik barik [ . . .] primitiboa eta iluna
da ." Bestetik, gaurko puntako ikerlarien joera dago, zeina ohiko
epistemologiatik erabat aldendu den . Nahikoa eta sobera litzateke fisikan izan diren Nobel saridun batzuen kasuak aipatzea Glashow, Gell-Mann, Feynman edo Weinberg, besteak beste-, hori horrela dela frogatzeko .
Eta zientziaren metodologiaz aritzean, sasiilustratu horiek, absurduez, ilogismoez eta lelokeria mordoez beteriko hamaika liburu eta kontaezinezko saioak plazaratu dituzte . Weinberg-ek
(1996) dioenez, " . . .of course we know very well how complicated the

relation is between theory and experiment

Erlazio horretaz sa-

kontzeko, ikus Weinberg (1993) .
Fisika batere ez dakien baina barre egin nahi duen irakurleari
Feynman-en (1985) Surely You're joking, Mr . Feynman liburua gomendatzen diot . Zientziaren zabalkundeaz aritu direnen artean
bi autore dira, beste askoren artean, aipagai barregura sortzeko
asmotan : Berstein (ikus 'Scientific cranks . How to recognize one and

what to do until the doctor arrives') eta Gardner (ikus 'Manifesto of
the Institute of General Eclectics') .
Antzeko gauza gertatu da zientzia ekonomikoan . Schmitt-ek
(1986) erakutsi duen bezala, ekonomian ezagutu omen diren
iraultzak -A . Smith, Ricardo, Marx, Walras, eta Keynes-enak hatez ere- nolabait lotuta egon dira . Are gehiago, ekonomia-zientzian gertatzen diren indukzioek ez daukate zerikusirik beste
zenbait zientziatan, fisikan kasu, ezagutu ditugunekin . Izan ere,
ekonomian dagoen edozein indukzio ez da hasten inolako esperimentuarekin, zenbait gertakarirekin baizik : kasu, kontabilitatean erabiltzen den partida biko kontuekin . Hortik aurrera zenbait
dedukzio egin daiteke teoria desberdinak eraikitzeko (Schmitt
ekonomialaria sakoneko analisi makroekonomiko berria plazaratzen ari da azken 50 urte hauetan) .
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2 .Sorginkeriak Euskal Herrian
Demagun ondoko baieztapen esanguratsuak, oso modu serioan argitaratuak:
"Gaur badakigu denok 1. . .] fisika matematikoa edo astronomía ere ez direla goitik
beheraino objektibo eta arrazionalluuts-hutsak : alegia, horiek ere hautapen subjektibo
pila baten baldintzapean sortu eta sostengatzen direla . . ."
"Abertzaletasunak elementu subjektiboak eta irrazionalak dauzka, bai. Fisikak ere
bai. "

Edo eta honako hau :
"Ezerezaren esperientzia, kontzientziari zientziak eta filosofiak ebidentzian ipinia . . .
Gure gainean dagoena ez da zerua, espazio huts azkengabes da; mimdua gore azpian, ez da oinarri bat, oinarri gabekoa da bera, abismoan ."

Baita bitxikeria hauek ere :
"Errealitatea edo Dena azken fanntsean zein tipotako Dentasun den erabaki dugularik, orain errealitate partikular bakoitza ezagutzea, azken dentasun horco maneran interpretatzea bihurtuko da."
"Zientzia boterea da ."
"Zientzia tartalo itsua bilakatu da ."
"Zientziak erlijioaren lekua hartzen du . . ."
"Zientzia bera ez da subjektibismoaren erpina besterik ."

Aipamen berezi hauekin bukatzeko, hona hemen nahasketa
miragarri hau : " . . . juzgatze oro -zientifiko, etiko, estetiko eta nolanahikoa- balio-estea
da, hots, subjektuaren apriorizko kriterio edo balioaren (arnuaren) ara bers kontenplatzea."

Eta baieztapen borobil hau :
"

zientzia eta mitoa nahiko berdinak dira azken finean ."

Gure herri zafratu honetan, zabor intelektual hutsa, edo gehienez prosista on baten intuizio bitxien bilgunea', den psikoanalisia oraingoz zientzia gisa (?!) aurkeztu nahi denean, eta apezño
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berriek Lacan, Mao eta gaizki erabilitako multzo-teoria erabat
nahasiz, zorabioaren zorabioa, alegia, ENAMa (hots, Euskal Nazio Askapenerako Mugimendua) "anitz infinitua dela" (sic) dioskutelarik, Arestirekin batera hauxe esan behar da : edozein gauza
da posible Granadan, hau da, Euskal Herrian.
Zientizismoa eta zientzia, zientzia eta teknologia, erlatibismo
metodologikoa eta erlatibismo etikoa, objektibotasuna eta objektibokeria, +A eta -A, den dena dago nahastuta gure mundutxoan .
Stalin-en denboran lehengo Sobietar Batasunean lysenkoismoa
zabaldu bazen, eta Alemanian nazien denboran Einstein-en erlatibitate teoria "zientzia judu" gisa hartua bazen, orain gure txoko
honetan irrazonalkeria bultzatzen da etengabe, ez zuzenki (nosk¡!), modu sibilino baten bitartez baizik : Zientzia beste mito (sic)
bat besterik ez omen da .
Baina arrazionaltasuna ez da irrazionalkeria . Eta arrazoia erabiltzea ez da esoterismo hutsean murgiltzea . Sasizientzia ez da
zientzia, eta irrazionalkeria eta esoterismo mota guztien kontra,
behin eta berriz arrazoia erabili behar dela aldarrikatu beharrean
gaude . Arrazoian oinarritu behar ditugu geure teoriak, proiektuak eta esperimentuak . Baita gizarte-zientzietan egiten dena edo
burutu nahi dena ere . Arrazoitik kanpo ez dago inolako salbaziorik, amildegi itsu eta ¡luna baizik, totalitarismora daraman
amildegia, hain zuzen ere .

3. Weinberg comes to the rescue
Ingeniari arrunta naiz, zientzia ekonomikoetan aspaldiko interes bereziekin eta agian logikak eta matematikak lagundu naute
argi pentsatzeko zenbait abilezia apalekin . Esan bezala, urteak
dira ekonomia zientziak niregan aparteko interesa piztu zuela .
Natur zientzietan metodo zientifikoa erabiltzen dela inongo
zientzialarik ukatzen ez duen bitartean, badirudi ekonomian ia de82

na onartzeko prest daudela ekonomilariak . Nominalismoa da nagusi arlo horretan . Gertakariak izendatzerakoarekin batera, stagflazioa kasu, irudi luke zientzialarien eginkizuna bukatu dela . Are
ulertezinagoa zaidana ondokoa da, alegia, "zientziaren filosofia"
deitzen den horretan dagoen amaigabeko hitzontzikeria . Popper,
Feyerabend, Lakatos, eta abar luze bat aipatzen dira behin eta berry z.. Aipaturiko autoreak onenean "metazientziari" aritzen dira, zientzia bera ulertu gabe . Kuhn bera izan daiteke esaten dugunaren
paradigma esanguratsua . Haren Iraultza Zientifilcoen Egitura izeneko liburuak hitzontzikeria metazientifiko guzti hori irauli du . Urteetan zehar Kuhn-en liburua hainbat eta hainbat anotan biblia gisa erabilia izan da . Egun, Weinberg-i esker eta teoria zientifikoen
bidez, zientzietako egia objektibo hurbilagorantz doan ildoa jarrai
dezakegu . Noski, zientzialariek teoria zientifikoak egiaztatzen dituzteneko eran aldaketak egon dira. Baina aldaketa horiek ez dira
izan iraultzaileak, eboluziozkoak baizik : "But these changes have
been evolutionary, not revolutionary (Weinberg 1998, 50 or.) .
Filosofo postmodernistez eta konstruktibismo sozialaren alde
zientziaren soziologian aritzen direnez hitz gogorrak ditu Weinberg-ek (1995a) :
" . . .(talk about postmodernism or social constructivlsm) . You have to be very learned to be that stupid."
Argi dauka, nola ez!, ikuspuntu zientifikoaren muga, zientziak
ezin baitigu ezer esan balioztatu behar dugunari buruz (1995b) :
"The is one limitation on the scientific world view that I am glad to acknowledge .
Science may be able to tell us how explain or to get what we value, but it can never
tell us what we ought to value ."

Izan ere, (op. cit.), " . . .the question of the value 1 . . .] on (a scientific statement) is one that is entirely open to individual moral judgment ."
Beraren umore finez, ezin argiago dauka (2000) filosofoen eginkizuna ez dela zientziaz pentsatzea eta aritzea :
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" . . .I am one of those unfortunate souls who do not enjoy reading most philosophers, from Aristotle and Aquinas to the moderns . I don't believe that it is actually
possible to prove anything about most of the things that 1. . .1 that they argue about,
and I don't like being pounded by lemmas and syllogisms . Doubtless a weakness
of mine . . ."

Are gehiago, "Against Philosophy" izeneko kapituluan (1993,
7. kapitulua), filosofoei buruz honela diosku :
" . . .1 know of no one who has participated actively in the advance of physics in the
postwar period whose research has been significantly helped by the work of philosophers ."

Filosofoek hair eztabaidagarri bide duten errealismoaz, Sokal-en
parodiari buruzko artikuluan, hona Weinberg-en hitzak (1996) :
". . .for me as a physicist the laws of nature are real in the sane sense (whatever that
is) as the rocks on the ground ."

Eta arrazionalismoari buruz (1986, 12 or.) :
". . .By rational processes today we obtain a complete quantitative description of
atoms using what is called the "wave function" of the atom . (. . .) We have replaced
the precise Newtonian language of particle trajectories with the precise quantum
language of wave functions, but as far as quantitative rationality is concerned,
there is no d erence between quantum mechanics and Newtonian mechanics ."

Weinberg-ek azken bolada honetan soken teoria ulertu nahirik
liburu eder bat plazaratu digu (Dreams of a Final Theory), zeina maisuki Penros-ek (1993) kritikatu baitu The New York Review of Books
delakoan bertan . Aparteko lana egin du Nobel saridun honek fisika-arloan . Gainera, Weinberg-en zabalkunde-lanak behin eta berriz agertzen zaizkigu literatura aldizkarietan . Zertan ote dabiltzan
hemengo literatura-aldizkariak ez dakit .
Weinberg-ek zientziari buruz daukan jarrera jabetzeko, oro har,
ikus zientziaren kontrakoen aurka berak egindako azken lana
(2001b, Facing up : Science and its cultural adversaries) .
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4 . Literatura zientifikoen bila
Zorionez, ezaguera zientifikoaren objektibotasuna ukatzen diotenak oso ongi eta sakon kritikatu dituzte Sokal-ek eta Bricmont-ek
ildo beretik ikus, beste batzuen artean, Gross eta Levitt (1994), edo
Weinberg bera (1995 a/b) . Izan ere, goian aipaturiko bitxikeriak
baino askoz borobilduak bildu ditu Sokal fisikariak bere parodian,
eta geroago Bricmont-ekin egindako liburuan . Euskal basamortu intelektualean maizegi agertzen diren baieztapen miragarriak baino
serioagoak dira Sokal-ek bildutakoak, zeren azken horien jatorriak
autore sakratu batzuei baitagozkie a . Lacan, J. Kristeva, T. Kuhn, P.
Feyerabend, B . Latour, L . Irigaray, J. Braudrillard, G . Deleuze, F.
Guattari, P. Virilio, A . Badiou, H . Bergson eta abarrei) .
Hona hemen aipaturiko autoreengan Sokal-ek eta Bricmont-ek
salaturiko gehiegikeriak :
(i) Etengabe teoria zientifikoez hitz egitea, kasurik onenean
teoria horietaz oso ideia sinpleak dituzten bitartean . Gehienetan erabilitako taktika ondokoa da, alegia, terminologia
zientifikoa -edo hobeki esanda sasizientifikoa- erabiltzea,
berorren esanahiaz arduratu gabe .
(ii) Giza-zientzietan eta gizarte-zientzietan natur zientziei soilik dagozkien kontzeptuak aplikatzea, inolako justifikazio
kontzeptualik edo enpirikorik gabe .
(iii) Azaleko erudizioa barra-barra erabiltzea, inolako lotsarik
gabe, testuinguruan erabat kongruentziarik gabekoak diren termino tekniko mordoa hedatuz .
(iv) Esanahi gabeko esaldiak manipulatzea . Zenbait autoreengan hitzen toxikapenaz mintza daiteke, hitzen esanahiez
inongo ardurarik gabe erabiltzen dutelako .
Aipaturiko autoreek lotsagabeko idazten dute inongo konpetentzia zientifikorik gabe . Hortaz, berriz ere, "erregea biluzik dago(ela)" esan behar da . Izan ere, iruzur eta zantarkeria intelektual horiek salatu behar dira, inolako dudarik gabe .
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Baina gure Euskal Herri txiki honetan Sokal fisikaria amerikar
inperialismoko enbaxadore gisa, ia ClAkotzat, aurkeztu dute
zenbait bazterretan . Ez dute jakin, agian ez dute jakin nahi, Sokal
Nikaraguan egona dela, sandinistek eskatua propio, matematikari buruzko irakaskuntza programa bat prestatzearren, (etxean
daukat programa eder horren kopia bat, berari eskatua eta berak
-"with my compliments"- niri bidalitakoa) .
Gizarte- eta giza-zientzietan -edo dena delako arlo horretanmurgiltzen diren progreen, modernoen, post-modernoen eta gainerako jendilaiaren hitzontzikeria agerian gelditu da Sokal-en
parodiarekin eta liburuarekin.

5 . Sokal-en parodia eta iruzur intelektualak
Sokal-ek aipatzen dituen autoreak barregarri utzi ditu matematika eta natur zientziak -fisika batez ere- aipatzean egindako
hanka sartzeagatik eta lekuz kanpoko aipamen berezi eta ulergaitzengatik . Hainbat aipamen oso berezi agerian utziz, liburua
barrez lehertzeko modukoa da .
Gure unibertsitateetan nagusi diren irrazionalkeriak eta erlatibismo epistemologikoak erantzun zuzen eta gogor bat behar
dute . Horretarako, Sokal-ek eta Bricmont-ek gizarte-zientzietan
beste zenbait zientzietan -matematikan eta fisikan batez ere- erabiltzen diren kontzeptuak era desegoki batez erabiltzen direla
salatu eta frogatu dute . Izan ere, ondoko gehiegikeriak azpimarratzen dituzte :
(i)

Matematikazko eta fisikazko kontzeptuak gehiegi erabiltzea, gehienetan beraien edukiak ulertu gabe ;

(ii) Gizarte-zientzietan natur zientzietatik datozen analogiak
justifikatu gabe erabiltzea ;
(iii) kontzeptu tekniko gehiegi lekuz kanpo erabiltzea, irakurlea beldurtzeko edo liluratzeko asmoarekin; eta

(iv) zentzugabeko esaldiak erabiltzea, hizkera esoterikoa era
oso ilun eta nahasian usatuz .

Izatez, autore askok ondoko bost arazo ezberdin nahasten dituzte :

(a) Ontologiari dagozkionak : Zer-nolako gauzak daude munduan? Guregandik kanpo dauden gauza horiei buruzko
baieztapenen artean, zeintzuk dira benetakoak?

(b) Epistemologiari lotuta daudenak : Nola lortzen dute gizakiek
munduari buruzko benetako ezaguera? Nola neurtzen dute ezaguera horren egiatasun-maila?

(c) Ezagueraren soziologiari dagozkionak : Gizakiek ezagutzen
dituzten egia partzial eta behin-behineko horiek, zein neurritan daude faktore sozial, ekonomiko, politiko, kultural
edo ideologikoek baldintzatuta? Galdera berbera egin daiteke egiazkotzat hartzen diren ezaguera faltsuei buruz .

(d) Etika indibiduala : Zer-nolako ikerketa-motak has¡ (edo alboratu) beharko lituzke zientzialari batek?

(e) Etika soziala: Zer-nolako ikerketa-motak finantzatu, bultzatu eta lagundu beharko lituzke gizarteak fondo publikoen bidez -edo, alderantziz, zer nolakoak alboratu, debekatu eta zigortu-?

Kasurako, mekanika kuantikoak egoera solidoko fisika ahalbidetu du, zeinak elektronika kuantikoaren bidez konputagailua
ekarri duen . Konputagailua onerako -informazio eta komunikazio arloan, adibidez, Ian hau plazaratzeko- ala txarrerako -armagintzan edo eta jendea kontrolatzeko- erabil daiteke . Beraz, informatikari dagokionez, hamaika galdera etiko egin daitezke -gizabanakoen aldetik eta maila sozialean -, baina galdera horiek guztiek ez daukate zerikusirik ezaguera zientifikoarekin, alegia, gure
kasuan, mekanika kuantikoarekin . Azken hau naturan dauden
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lege probabilistiko berezi batzuei dagokie . Besterik ez . Legeak
izanik, ez dagozkio inolako erlatibismo-motari -ez kultural, ez
etiko, ez metodologikoari- .
Sokal-en eta Bricmont-en liburuaren bukaeran zenbait aholku
ematen dute nahasketa horietatik irteteko :
(1) idazten denaz jakitun izatea ;
(2) iluna dena ez da halabeharrez sakona, beraz, iluntasuna
ez erabiltzea ;
(3) zientzia ez hartzea 'testu' gisa ;
(4) ez imitatzea zientzia zehatzak gizarte-zientzietan aritzean ;
(5) autoritatearen kontrako argudioak eta kritikak erabiltzea ; eta
(6) eszeptizismo metodologikoa eta eszeptizismo erradikala ez nahastea .
Hortaz,
(i) natur zientziak erabiltzekotan, oso ongi eta sakon ezagutu
behar dira;
(ii) gauzak azaltzeko, ahalik eta hizkera errazena erabili behar da
-hizkera korapilatsuaren atzean gehienetan, beti ez esatearren,
autorearen ezjakintasuna eta harrokeria besterik ez dago -;
(iii) zientzian erabiltzen diren kontzeptuak hizkera arruntetik
urrun daudenez, testuinguruan erabili behar dira, daukatenen zentzu espezifikoa gal ez dezaten; eta
(iv) alor bakoitzak bere metodologia duenez, alor konkretu batean lorturiko ondorioak eta emaitzak ezin dira besterik gabe
extrapolatu beste arlo batzuetara .
Laburbilduz, Sokal-en eta Bricmont-en lanaren funtsa ezaguera
zientifikoari objektibotasuna ukatzen dioten kritika sendoa (eta
barregarria) da . Sokal-ek dioenez (1998), " . . .the article is screamingly
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funny [ . . .] but the most hilarious parts of my article were not written by
me . Rather, they're direct quotations from the postmodern Masters . . ."
Maisu horien interpretazioaren lehen araua ondokoa izanik :
"Ezein esaldik ez du esan nazi berak dioena" .
Sokal-ek (1998) salatzen duenez, "intelektual" berezi horiek
zientzia "narrazioak" eta "mitoak" produzitzeko praktika soziala
besterik ez dela diote : " . . .they want to see science as just another social

practice, which produces "narrations" and myths that are not more valid
than those produced by other social practices . . ." .
Azken batean, natur zientzietan eta gizarte-zientzietan egia objektiboak ez daudela diotenei, eta edozein baieztapen zientifiko
baieztapen zientifiko hori sortu duen gizabanakoarekiko erlatiboa dela, edo zientzialari hori dagokion talde sozial, politiko,
ekonomiko, edo genero eta talde kulturalarekiko erlatibo dela aldarrikatzen diotenei kritika zorrotza egiten diete gure autoreek .
Gainera bi autoreen ustez, iluntasuna eta puntako erlatibismo
horrek ezker politikari kaltea besterik ez dio ekartzen . Izan ere,
ezkerrak bere eragina areagotu nahi badu, hiritarrei sistema ekonomiko, sozial eta politikoaren analisi zuzen bat badaukala erakutsi behar die, eta proposatzen duen proiektuak emaitza egokiak izan behar ditu gizartea hobetzeko dauden nahikundeak eta
desirak edo nahiak asez .
Chomsky-k (1995) gauza bera salatu du ezaguera produzitu
egin behar dela eta haren aide borrokatu egin behar dela esaten
duenean :
". . .we've implicitly

accepted the legitimacy of rational inquiry . If they are to be abandoned, then we cannot proceed until we learn what replaces the commitment to consistency, responsibility to fact, another outdated notion . " . . .Quite regularly, "my eyes glaze over" when I read polysyllabic discourse on the
themes of poststrueturalism and postmodernism . . ."

Chomsky-ren iritziz (1995), gaurko sasiintelektual horiek atzerakoiak besterik ez dira' :
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". . .It strikes me as remarkable that 1 . . . they] should seek to deprive oppressed people not only of the joys of understanding and insight, but also of tools of emancipation, informing us that the "project of the Enlightenment" as dead, that we
must abandon the "illusions" of science and rationality a message that will
gladden the hearts of the powerful, delighted to monopolize these instruments for
their own use."

Egun gure gizarteak pairatzen dituen gaitzak -hasi langabeziarekin, eta inflazioa, kanpo-zorra, eta moneten arteko ezegonkortasunarekin bukatu, arlo ekonomikoa soilik aipatzearren- ez dira
inolako mirari esoterikoaren bidez desagertuko .
Desirak, nahiak eta gurariak edonolakoak direla ere, maila sozialean proiektu konkretu bat edo batzuen bidez bideratu, bete
edo ase beharko lirateke . I-lorretarako, gero eta zientzia sakonagoa
eta konplexuagoa behar dela ez dago batere dudarik . Sorginkeriarekin ez goaz inora . Hobeto esanda, iluntasunak eta esoterismoak
totalitarismora eta faxismo berri batera eraman gaitzakete .
Arazoa funtsezkoa da, ez txantxetakoa . Izan ere, Andreski-k
(1972) jadanik gizarte-zientzietan zegoen sorginkeriazko joera salatu zuen . Andreski-k frogatu duenez, gizarte-zientzietan azaltzen den balizko zorroztasuna antzinako sorginkeriaren baliokide hutsa da, hitzontzikeria eta argota nagusiak izanik .
Andreski-k ondoko "hitzontzikeria-mailaren ekuazioa" proposatu zuen :

H = h/e - 1 (non H hitzontzikeria-maila den, h handinahia eta e ezaguera .)

Handinahia beti zero baino handiagoa da; norberaren handikeria zero baldin bada, ez du idazten eta berari ezin aplika dakioke
ekuazioa . Ezaguera ere beti zero baino handiagoa da, zeren inor
ez baita gai guztiez ezertxo ere ez ezagutzeko . Zer dela-eta jarri
da (-1)? Ezaguerak handinahia berdintzen duenean, ez dagoelako
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inolako hitzontzikeriarik . Ezaguera handinahia baino handiagoa denean, hitzontzikeria negatiboa da : Hitzontzikeria negatiboak zehaztasuna esan nahi du. Dena dela, zehaztasunerako muga bat dagoenez, H ezin da inoiz (-1) baino txikiagoa izan . Hitzontzikeriak,
aldiz, ez du inolako mugarik : etengabe gehitzen da, handinahiaren
areagotzearekin eta ezagueraren murrizketarekin batera .
Goiko ekuazioa edozein irakasle, idazle edo/eta kideri aplika
dakioke. Saia zaitezte horretan!

6 . Ondorio gisa
Sorgindutako mundu intelektualean agertzen den irrazionalkeria-mota puntakoa da . Arazoa ez da soilik gure txoko honetan
azaltzen, gure basamortu intelektual honetan agertzen, zoritxarrez arazoa mundu mailakoa da .
Zientzia ulertzeko zenbait ahalegin sendo eta tinko egin behar
dira, eta urte askoan gainera . Beraz, askoz hobea da inolako eginahalik egin gabe bospasei txorakeria botatzea edozein giza- edo gizarte-arlotan : matematika eta politika nahastuko dira; ekonomia eta
psikologia parekatuko; fisika eta herri-mugimenduak maila berean
jarriko; arlo guztiak eta jakintza-mota desberdinak erlatibo modura
agerraraziko nahi izanen dizkigute . Kasurako, faxista nazkagarri
hutsak izan direnak pentsalari sakon gisa aurkeztuko dira etika berezi baten azpian estalita eta erlatibismo etikoa azken kontraesaneraino eramanez. . . Dena da posible Granadan, hau da Euskal Herrian . Izan ere, Sokal-en hitzetan postmodemoentzat, "no sentence

means what is says ."
Edozein zientziatan egiten diren barne-kritikak onuragarriak
dira oso . Kanpokoak, aldiz, hau da, zientzia mito gisa edo eta
sorginkeria modura aurkeztu nahi digutenak salatu beharrean
gaude hamaika argudiorengatik, batez ere, zientziari buruz ez
dutelako ezer ulertzen .
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Gure aldetik, Sokal-ekin eta Bricmont-ekin batera ondokoa
esan behar dugu, ozenki gainera :

(i) Gure asmoa diziplina guztietan komunak diren -edo izan
beharko líratekeen- arrazionaltasunaren eta zintzotasun
intelektualaren ezaugarriak defendatzea da; eta
(ii) Gertakari zientifikoak, balore etikoak eta interes ekonomikoak aintzakotzat hartzen ez baditu, mugimendu ezkertiarra ezin izan daiteke eraginkorra .

Azken finean gure esperantza honako hau da, alegia, kultura
intelektuala arrazionalista eta ez-dogmatikoa bultzatzea, jarrera
zientifikoarekin eta ez-zientifistarekin arazoak ikertzea, jarrera
hori bere ikuspegian zabala eta ez azalekoa, politikoki aurrerakoía eta ez sektarioa izanik .
Ezkerraren inguruan irakurtzen diren sinplekeriak eta sasianalisiak oso kezkagarriak dira . Azken finean hitzontzi hutsak besterik ez dira lelokeria horiek plazaratzen dituzten sasiintelektualak, hitzontzikeria hutsari amaigabeko handikeria gehituz behin
eta berriz plazan agertzen direlarik .
Ailedi euskal gazteria berria sorginkeria guzti horien erabateko
garailea izan . Hala biz!
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OHARRAK

1 . Ezaguna da Freud oso idazle ona zela, hainbeste ezen Alemaniako prosa
zientifikoaren sariak beraren izena baitauka .
2 . Ikus helbide oso interesgarri bat : w ww.zmag .org/chomsky. Bertara joan eta
Chomsky-ren hamaika artikulu, elkarrizketa eta abar luze bat topa daitezke. Beste aldetik, helbide horretan, www.zmag.hor. alegia, aldizkari eta editorial ezkertiarrak agertzen dira .
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KEPA ALTONAGA

Saiakera zientifikoa idazteko abiapuntu bat

1. Prosa zientifikoaren eredu baten bila
Nonedonondik hasteko, alorra mugatuko dugu . Horretarako,
inoiz Stephen Jay Gould-i berari irakurri dioguna' aldatuko dugu
hona, zelan edo halan . Haren hitzetan, "saiakera zientifikoa literatur generoa da, tipia, baina zahar eta ohoragarria ".
Bere laburrean oso garrantzi handikotzat daukat aurreko esaldi hori, prosa zientifikoa literarioa izan daitekeela gogorarazten
baitigu, edo saiakera zientifikoa bai behintzat . Hau da, prosa
zientifikotik abiatuta benetako literatura egitera irits gaitezkeela
diosku Gould-ek, eta izan ere, beraren kasuan horrelaxe gertatu
dela onartu ohi da, eta, izatez, hainbat errekonozimendu eta sari
irabazi ditu bere liburuekin . Idazle bikainaren fama du ingelesez
mintzo diren bazterretatik . Areago, bere aurkari batzuen iritziz,
Gould-ek idazle gisa duen bikaintasuna eta erabilitako metafora
eta irudi batzuen indarra izan dira Gould zientzialari prestigiotsuaren zenbait uste oker zabaldu dituztenak : literatura onaren
sedukzio-gaitasuna omen. Horixe adierazi du, esaterako, Richard
Dawkins' bere aspaldiko aurkari zientifikoak, besteak beste Gene
berekoia liburu oso ezagunaren egilea denak . Tamalez hemen ezin
gara saiogile zientifiko bi horien eztabaidetan murgildu, baina,
esan dezagun liskar horiek eboluzioa ulertzeko modu desberdin bi
edukitzetik datozela, alegia, Dawkins hiperdarwindarra izatetik,
eta Gould, ostera, eboluzionista pluralista.
Auzokoa momentuz utzita, etor gaitezen etxe-barrukoa aztertzera . Zer esan etxeko prosa zientifikoaren gainean? Lehenengo
eta behin, euskal prosa zientifikoa ez da zaharra, edo hobeto,
atzo goizekoa dela esango nuke. Zer esanik ez, aitzindarien bila
has gaitezke, eta honako hau eta bestea prosagile zientifiko mo95

dura aurkeztu, baina, orotara ezer gutxi batzea lortuko genuke .
Gure artean, saiakera zientifikoa, zoritxarrez, genero literario tipia
barik ezdeusa suertatu da, beranduegi sortua eta ez oso emankorra . Nolabait esatearren, jakite-hegoek XX. mendearen hasi-hasieran jaso zuten gure hizkuntza larrekoa zientziaren alorretaraino,
edo zehazkiago, jasotzen ahalegindu esan beharko genuke, jaso
baino hobeto . Kontuak kontu, ordukoak dira kutsu zientifikoa
eduki nahi duten euskarazko lehen idazkiak . Izatez, ez dira idazlan berritzaileak inondik ere, baina, badute zientziaren inguruko
gaiak azaltzeko gogoa, horretarako bertoko herri-hizkuntza erabiliz . Bat edo beste aipatzeko, zenbait mediku-izen ekarriko ditugu :
P. Bruzain-en lanak 3 edota Aranburu eta Bago Agirreren liburuaa .
1 .1. Aitzindariak
Aipatutako adibideen artean, Aranburu eta Bago Agirreren liburua da errazena eskuratu ahal izateko, eta berori erabiliko dugu hasierako urrats horien gaineko zertzelada batzuk egiteko . Liburua Gipuzkoako Foru Aldundiaren babespean plazaratu zen,
eta izatez, atal bitan banatuta zegoen : lehenengoa erdaraz eta bigarrena, eta laburragoa, euskaraz, aurrekoaren itzulpena-edo .
Izenburuak berak dioskunez, herriaren zerbitzurako idatzi zuten
liburua, jende xehea osasun eta garbitasunean hezitzeko asmoz .
Euskal Klasikoen ediziorako paratutako sarreran, Isabel Arrigainek, besteak beste, ondokoa diosku :
". . .gaztelaniazko testuaren nolabaiteko zientifisno-kutsuari ihes eginez, maila nabarmenki apalago batean kokatzen dute beren azalpena . Baina apaltasunez ari garenean, kantzeptuez eta gaien tajukeraz ari gara, eta ez inolaz ere darabilten euskara rnailaz, idazti honen baliorik handiena baitatza, gum ustez, jatortasunarz uko
egin gabe, teknizismo aslcoren itzulpenari eman dioten irtenbidean" (xviii . orri) .

Eta berriro geroago :
" . . .euskara jator eta errazean dago idatzia, aipatzeko eta mirestekn izanik oso, hainbat hitz eta kontzeptu itzultzeko nolako esapideak erabili dituzten" (xxi . orr.) .
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Ez nator bat horko iritziarekin . Klasikoen ediziorako euskarazko testua soilik erabili delarik, ez dut jatorrizkoa eskueran eduki
konparaketa zehatza egiteko, baina, Arrigainek berak jarritako
adibide asko nire ustez ez dira inor miresteko modukoaks : gaur
eguneko erabilera posible baten aldetik, oso eskasak direla iruditzen zait, gehien-gehienak .
Dena dela, badago beranduagoko kasu bat, nire iritzirako aipamen berezia merezi duena . Euskarazko prosa zientifikoaren basamortu kiskalian, halako batean, ia-ia urte berean idazle bik, bata hegoaldekoa, bestea iparraldekoa, gai berberaz idatzi zuten .
Batetik, Jokin Zaitegik Kizkiña6 idatzi (edo itzuli?) zuen, Berrezarpen lexikal ilun horrekin izendaturiko artikuluan (egun "Zelula" esango genioke zalantzarik gabe), Zaitegik zitologiaren
hastapenik sinpleenak eskaini zituen, orduko batxilergorako eskuliburuek egin bezalaxe . Edozelan ere, horretarako erabili zuen
hizkera garbizaleegiak (Olabideri jarraituz) konpreniezin bihurtu zuen berez erakargarri eta ulerterraza behar zuen testua, eta
hori, are eta formazioz biologoa den pertsonarentzat ere . Bigarrena, Jean Etxepare medikua dugu, Zelulak' izeneko artikulua
Eskualduna aldizkarian argitaratu zuena . Gaia modu guztiz dibulgatiboan landuta dago, orduko irakurle xeheari zuzenduta,
eta artez-artez irakurtzen da, euskalkia dela-eta egon daitekeen
zailtasunen bat aparte .
Zaitegik eta Etxeparek sujet kasik berbera aukeratu zuten ia-ia
urte berean; hala ere, gaia garatzeko orduan erabilitako hizkuntz
ereduaren aldetik nekez aurki ditzakegu hizkera desberdinagoz
ehundutako testuak . Hizkuntza berekoak direla ere ez dirudi oso
sinesgarria : euskallden arteko aldeak ezer gutxi dira, aipatutako testu bien arteko trokak eta amildegiak aintzat hartuta . Idaztankera alde batera utzita ere, ezin dugu hemen idazlan bi horien hitzez-hitzezko konparaketa sakonik egin . Adibide bakar baterako, aipa dezagun Zaitegi txiki-ikuskin motako lexikoaz baliatu zen bitartean,
Etxepare medikuak, ostera, mikroskopa erabili zuela, 1625etik aurre-

97

ra Europako hizkuntza nagusietan izen horrekin-edo ezagutzen
zen tresna izendatzeko8 . Zaitegi eta Etxepareren idazlan bi horiek
irakurtzean hiztegi erabat bestelakoak topatuko dituzue gauza
berberetarako, eta haria bideratu eta esaldiak eroateko moduak
ere ez zaizkizue antzekoak begitanduko .
1 .2 . Gure prosa zientifikoaren eredugarritasun-eza
Aurreko adibide hauek hona ekarri nahi izan ditut gure prosa
zientifikoaren makaleria, edo hobeto beharbada, eredugarritasun-eza adierazteko . Eskukada bete idazle aipa bagenitzake ere,
eta niretzat eurotako bat edo beste oso gustukoak, ez zuten denen artean kontu zientifikoez euskaraz aritzeko molde berezirik
itxuratu, gerora erabilgarri suertatuko zenik . Ahalegin ohoragarri batzuk egon ziren, bai, ezin da hori ukatu, eta beren apurrean
merezimendu handiko lanak burutu ziren, areago bizi izandako
testuinguruaren idorra kontuan hartuta, baina nolanahi ere, aitzindari horiek guztiek ezin izan zuten prosa zientifikoa egiteko
modu bat plasmatu .
Hau da, atzetik iritsitakook ez dugu eredu kontsagraturik aurkitu, idazten hasteko beste barik . Behin eta berriro zerotik abiatu
beharrean egon gara, eta hori, ez da izan ezjakintasun hutsez kasu guztietan . Eredu-falta ikaragarria bizi izan da : zein lexiko-mota erabili eta noiz erabili ; zeintzuk esamolde, klixe eta komodin ;
noiz esaldi luzeak, noiz laburrak ; noiz jator, noiz mordoilo ; zelan
jokatu anaforikoekaz; zer egin menpekoak elkarrekin kateatzen
direnean; Altuberi jaramonik egin ala ez; eta beste makina bat,
denoi berehalakoan bururatzen zaizkigunak .
Laburtuz, prosa zientifikorako eredu bat gauzatu beharrean
aurkitu gara, eta, seguru nago, horrek kamustu egin ditu zenbait
luma, idazten barik bestelako zereginetan aritu behar izan dutenak, alorra prestatuz . Hortik ere, demasako eztabaidak etorri
dira, nire ustez gauzak larregi argitu ez dituztenak 9 .
Esate baterako, oso deigarri suertatu zitzaidan Ibon Sarasola98

ren liburu polemikoa irakurtzean, zerebelo berbaren ustezko desegokitasuna dela-eta, argudiaketaren harian ondokoa irakurtzea :
"Gainerako hizkuntzetan, gore artean nzedikuntzaz ongien eta txukunen idatzi
duen jean Etxepare idazie handiak erabili zuena aurkitzen dugu : garuntxo ."

Eta beherago :
" . . .horrela jokatuz, gure medikuntza tradiziotxoa arbuiatzen . . .

Emilio Lopez Adanek bildu ditu Etxepare medikuak here idazlanetan noiz edo behin erabili zituen berba "teknikoak" 1 ; 279
sarrera daude zerrenda horretan, eta eurotatik, UZEIko hiztegietarako erabiltzen diren irizpide terminologikoak aplikatuz soilik 124
"salbatu" daitezke gaur egungo erabilera teknikoetarako . Zernahi
gisaz, ezin dut ondo ulertu zergatik edo zelan "arbuiatzen" den
gure "medikuntza tradiziotxoa ", desegokitzat jotzen den termino
bat baztertzean . Lopez Adanek osatutako zerrenda horretako berba asko, seguruenez, Etxeparek berak ere besterik ezean hartuko
zituen, ze, aurreko tradizio-faltaz gauzak zelan edo halan izendatu beharko zituen, eta berba horietara joko zuen, aproba moduraedo. Jakina, ez dut uste Jean Etxepare gure prosagile handiak han
edo hemen erabilitako berba guztiak geureganatu beharko genituzkeenik, begirune itsu-itsuaz . Gure medikuntza-tradiziotxoa hobeto zainduko genuke eta berorren ekarpena aberatsagoa izango
litzateke Etxepare irakurriz, hau da, Etxepareren idazlanen estiloaren azterketa xehe eta praktiko batetik abiatuta, eta ez haren
berba "teknikoen" erreskate bortxatutik .

1 .3 . Gai zientifikoetarako idaztankera
Eredua aipatu dugu, eta eredu-gabezia ere bai . Zernolako idaztankera erabili gai zientifikoak aitzurtu nahi baditugu? Hutsune
hori betetzeko ahalegin handiak egin izan dira denbora laburrean 12 , baina ez ditugu hemen aipatuko, ez dira-eta gaurko autua,
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bestela, "euskara zientifikoaren" historia egin beharko nuke, urrats
nabarmenak eta protagonista nagusiak azpimarratuz . Esan gabe
doa, eredu bila urratu den bideak gainerako hizkuntzetan amankomuna den egiteko modu baterantz eroan gaitu, eta hori, prosa zientifikoaren berezko ezaugarriek hala eskatuta.
Izan ere, hizkera teknikoek aurpegiera berezia daukate : testumailan, joskeran, hiztegian eta sinbolizazio-mailan dituzten berezitasunak tarteko, hizkera teknikoek fisionomia espezifikoa aurkezten dute hizkuntza orokorraren baitan . Areago, funtzio berbera betetzera doazenez, konbergentzia galanta gertatu da hizkuntza desberdinetako prosa zientifikoen artean, eta molde berean
itxuratutakoak direla esan daiteke, aldeak alde . Zer esanik ez,
historiak ere pisuzko zeresana eduki du konbergentzia-prozesuan, ezin baita ahaztu hamazazpigarren mendetik aurrera zientzia modernoa Europako mendebaldean garatu dela, eta bertako
hizkuntza nagusiek apurka-apurka latina baztertu dutela komunitate zientifikoaren komunikazio-zereginetarako .
Beste horrenbeste jazo ei da literatura-munduan ere . Ez dakit
non irakurri edota entzun dudan, Europako idazle guztiek hizkera literario berbera-edo erabiltzen dutela, eta testu guztien azpitik doazen hizkuntz baliabideak amankomunak direla, hizkuntza desberdinetan idatzita egon arren .
Ahalegin horiek hezurmamitu egin dira, eta dagoenekoz eta
asko kostatuta badaukagu euskarazko prosa zientifikoaren nolabaiteko karakterizazioa, inoiz Leioako euskalkia 73 deitu izan dena
hisi-puntu batekin . Edozelan ere, gaur-gaurkoz badakigu zein
den zelaia eta zeintzuk jokoaren arauak'4 . Badugu, beraz, kanon
bat horren arabera aritu ahal izateko, baina, oraindinokarren ez
dago erabat estereotipatuta, eta horrela izanik, sarri askotan gertatzen zaigu gauza batzuk irakurtzean, ez dakigula begien aurrean daukaguna egilearen akats hutsa izan den ala transgresioan
aritu den . Modu berean, hainbat kontu daude eztabaidan, izan
ere, erabiltzaileen arteko ikuspuntuak ez datoz bat, eta beste gau-
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za asko ere errodaian ditugu, praktikan ea ondo egokitzen diren
egiaztatzeko .
Ahaleginak ahalegin, joan den mendeko azken laurdena nahikoa emankor suertatu da, eta jakintza-alor gehienetan sortu da
arean, batzuetan eskuliburu asko . Produkzioa emendatu egin da
euskara eta "unibertsitatea" uztartu zirenetik (ikus, esaterako,
UEUren eta Elhuyar-en katalogoa), baina ezin dugu ahaztu, testu
horiek guztiak prosa zientifikoa zelan egiten den "ikasten" gauden bitartean idatzi direla neurri batean, eta aide horretatik, nekez lortuko dela Gould-en gainean mintzatu garenean aipatu dugun maila literario gorena. Dena dela, ez da gutxi, prosa-eredu
horren erabilgarritasuna bera eskuratzea .
Hala eta guztiz ere, nire ustez arinkeria galanta da ondu den prosa zientifikoa txikanoa dela esatea, eta nahiko narrasa dela 15, eta hori, esan den moduan esatea . Besteak beste, ezin da bide batez bezala zapuztu her dagoen ahalegin ikaragarria : egindako guztia berba
bitan lorrindu! Zeren, aspaldiko Axularrek idatzita utzi zigunez :
"enseiukarrean bezala egiten diren lehenbiziko obrek eta enseiuek, zenbait huts eta
falta izanagatik ere, badirudi ezen, zeren lehenak diren, barkhakizim direla, eta bat
bederak disimulatzeko, ez ikhusi iduri egiteko, eta are desenkusatzeko dituela " .

2. Ze gai aukeratu eta zein mailatan idatzi
2.1. Zein mailatan idatzi
Beste ezer baino lehenago, berriro ere Could-en hitzetara joko
dut, zeren, idazteko gaiarekin batera zein mailatan idatzi erabaki beharko baitugu hasi orduko . Gould-en ustean16, "idatzi egin
ditzakegu aldi berean barruko profesionalentzat eta kanpoko zaleentzat
egoki eta eskuragarriak diren liburu zientifikoak ", irakurleria zabale-

an pentsatuz Galileok, Huxleyk eta Darwinek idatzi zuten bezalaxe .
"Zientzian darabiltzagun kontzeptuak, beren aberastasun eta anbiguotasun osoan,
distortsiorik sortuko duen inolako kanpromisorik gabe, inolako sinplifikaziorik ga101

be aurkez daitezke, edozein pertsona adirnentsuri ulergarri zaion hizkera erabiliz .
Zer esanik ez, hítzek mota askotakoak izan beharko dote, zientzia-apaizgotik kanpoko edonor nahasarazi egingo luketen kalansatrika eta fraseologia ezabatzeko ; baina sakontasun kontzeptuala ez da zertan aldatu argitalpen profesionaletik azalpen
orokorrera " .

Argi dagoenez, Gould-ek goi-mailako saiakera zientifikoaren
hautua egin du . Baina, jakina, ez da hori daukagun aukera bakarra . Baldin eta jendea beste barik aditu eta ez-aditu modura sailkatuko bagenu, Petôfi-k" dioskunez, ondoko komunikazio-motak lortuko genituzke sakontasunari begira :
a) jakintza-alor bereko adituen arteko komunikazioa, jakintza-alor amankomuneko gaien gainekoa ;
b) jakintza-alor desberdinetako adituen arteko komunikazioa, gai disziplinartekoei buruzkoa ;
c) aditu eta ez-adituen arteko komunikazioa, adituen esparruko gaien gainekoa ; eta
d) ez-aditu eta ez-adituen arteko komunikazioa, adituen
gaien ingurukoa .

Begi-bistakoa denez, sailkapen honetako maila bakoitzeko komunikaziorako hizkerak osagai desberdinak beharko ditu, lortu
nahi den zehaztasunak hala eskatuta, eta, horrenbestez, gorago
aipatu dugun euskara zientifikoaren eredua zorrozkiago edo laxokiago aplikatu beharko da, zehaztasunaren arabera . Ez dago
esan beharrik, sailkapen horretako lau atalak gradiente baten
barruko ondoz ondoko lau segmentu gisara uler ditzakegu, eta
sarri askotan atalen arteko mugak ez dira batere garbiak .
Nolanahi, a) mailarantz goazela, gaiari gero eta zehazkiago
helduko diogu, eta beraz, ezinbestekoa dugu ezagutzea kontzeptuak elkarrekin nola gardeinatzen diren, nola eskluditzen diren,
zelan gainjartzen eta teilakatzen diren . Hau da, d) mailako "gutxigorabeherakotasuna" edota zehazgabetasuna gradualki gal102

duz joango da, diskurtsua mailaz goratu ahala, eta horrela izanik, adituen arteko hizkera oso idor eta ulergaitz bilakatzen da
ez-adituentzat. Horrelakoxea izaten da artikulu zientifikoetan
eta argitalpen teknikoetan ikus daitekeen berbakera .
Alde horretatik, handia da Gould-en merezimendua, zeren,
goiko sailkapenean ¡a-¡a b) mailan kokatuko genituzkeen idazlanak ehundu arren, guztiz erakargarri eta argi suertatzen baitira
hainbat eta hainbat irakurle "ez-profesionalentzat" ere .
Kontura gaitezen, bestalde, c) mailako prosa zientifikoaren arazoak dira gaitzat hartu ditudanak, orain arte horrelakorik esplizitatu ez badugu ere . Berez, c) maila hori oso garrantzi handikoa
da, erabat murgilduta baikaude gizarte teknifikatu batean, eta
eguneroko bizitzan aide guztietatik insten zaizkigu era horretako mezuak, tantaka bada ere . Nolanahi, hemen saiakera zientifikoaren c) maila aipatu nahi dut garbiro, alegia, nolabaiteko adituak jende-modu zabalago batentzat idatzitako komunikazioa .
2 .2 . Ze gai erabili
Jende arruntari zer kontatu? Izan ere, pertsona gehienentzat
interesbakoak dira zientzialariaren eguneroko lanak : laboratorioko ataza aspergarriak, proba eta proba gehiagoren errepikapen
mekanikoa, gaur eguneko zientziaren matematika eta estatistikaren handia, edozertarako derrigorrezko bilerak eta batzarrak,
proiektu berrietarako dirua lortzeko idatzi beharreko txostenak,
ekipo zaharkituak ordezteko eskariak, eta abar . Horiek guztiak,
zer esanik ez, gogaikarriak dira edonorentzat, bai zientzialarientzat eurentzat eta areago jende arruntarentzat . Hor ez bide dago
ezer erakargarri inori kontatzekorik .
Saiakera zientifikorako beste zeredozer behar izaten da . Idazteko orduan hobe duzu aparta den zientzialaria, esperimentu ikusgarria, edota aurkikunde iraultzailea, eta ez eguneroko lana . Horren froga izan daitezke, fikzio zientifikoan agertzen diren estereotipoak . Kasurako, zientzialariak jakintsu eta onak dira, Irla
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misteriotsuan ezagutu genuen Ciro Smith zen bezalaxe, ala zoro
eta arriskutsuak Frankenstein doktorearen kasuan legez .
Baina ez dago zertan fikzio zientifikoaren esparrura joan beharrik . Esaterako, momentu honetan liburudenda batera bazoaz
askoz titulu gehiago aurkituko dituzu dinosauroen suntsipenaz
edota biodibertsitatearen galeraz, beste gai arruntagoez baino .
Bere saio laburretarako Gould-ek ia-ia edozein gai hartuko dizu . Izan ere, inoiz idatzi duenez, orokortasunen eta kontzeptu
abstraktuen azalpenerako biderik egokiena, ez da eraso zuzena
izaten ; ilustraziorik onena, adibide sinpleenetan datza, hori bai,
baldin-eta adibideak ondo aukeratuta badaude eta ganoraz dokumentatuta badaude, halatan non, kontzeptua ulertzeko egon
daitezkeen oztopoak inguru-minguruka gaindituko baitira konturatu barik irakurketan zehar . Batzuetan pasadizo arrunt eta
xumeren batetik abiatzen da, bestetzuetan beisbolaren gorabeheraren batetik ; sarri askotan, alde humanistikotik jotzen du bere
saioak hariltzeko . Esanak esan, Gould-ek artez-artez edo zeharka
eboluzioaren zernolakoaz idazten du, prozesu horren inguruko
zoko-moko eta okoilu guztiak argituz, ezin argiago gainera .
Nik neuk idazgaia aukeratzeko, baldintza bi-edo egoten dira .
Batetik, idatzita aurkitzea gustatuko litzaizkidakeen gaiak izatea,
hau da, gogoz baino gogozago irakurriko nituzkeenak . Ez dago
esan beharrik, atsegin osoz idatziko nituzke Gould-en Bai bizi zoragarria!' ", edo David Quammen-en The Song of the Dodo", zein
Edward O . Wilson-en La diversidad de la vida", eta beste asko . Baina, dagoenekoz, eta zorionez, argitaratuta egoteaz gainera, norberaren gaitasuna kamutsegia da horrelako maisu-lanei ekiteko .
Zeren ez baita bakarrik zer gurako genukeen, badago-eta bigarren
baldintza bat : noraino irits naitekeen, hau da, norberaren mugak .
Eta horrek bai ixten duela, eta zehazki itxi!, nire aukera-esparrua:
ezagun ditudan gaiak hartzen ditut soilik . Ezpabere ez nabil eroso.
Izatez, idazketa bera bada nahikoa nekosoa, gainera hankasartzen
ari zarela gogotik ezin kenduz ibiltzeko, laprastada egingo duzu104

lako beldurra aldetik uxatu ezinik aritzeko . Segurtasunik ezak etorria agortzen dit . Bigarren baldintza hau, Peter D . Ward paleontologo ezagunak zorrozkiago betetzen du, idazgaiarekiko familiaritatea behar baitu letrak paperean etzaten hasteko 21 .
Baldintza bi horiek daude abiapuntuan . Eta behin eta gai posiblea erabaki ostean, orduan dokumentazioa dator . Ideiak eta gaiak
onak eta erakargarriak izan daitezke buruan biraka, baina paperera ekartzeko substantziatu egin behar dira, ganoraz elikatu . Horrek idazketa aurreko lana dakar, nire iritzirako prozesu osoan
atseginena dena, izan ere, hasierako ideia itxuratuz joango da bibliografiarekin kontrastatzean, eta, areago, aidez aurretik pentsatubako bestelako meandroak sortuko dira isurian, gehienetan aberasgarri suertatzen zaizkizunak. Esan gabe doa, iturri bibliografikoen bilaketa oso atsegina izaten da gehienetan, nahiz eta ez izan,
jakina, Nilo ibaiaren iturrien bilaketa bezain zirraragarria.
Dokumentazio-lana etsigarria ere bada, beste aide batetik. Batzuetan, aurkitzen ez duzulako beharko zenukeen oinarri bibliografiko
egokia, esku artean darabilzuna biribiltzeko. Bestetzuetan, ostera, ito
egingo zaitu informazio-oldeak. Mutur biek idazteko gogoa kentzen
dizute, era desberdinetara izan arren . Lehenengo kasuan, datu-faltaz
istorio on bat osatu ezinean gera zaitezke . Bigarrenean, kasik ez duzu
modurik aurkituko ezer originalik idazteko, den-dena esanda baitago .
Edozelan ere, bigarren horren gaineko gogoeta txiki bat egin nahi
dut. Bibliografia ugari dagoenean idazketa erraztu egiten da hein
batean, artikulu-neurriko saioa egiten bazabiltza . Informazio asko
dago eta nolabaiteko "bakanketa" eginez lortuko duzu artikulua,
zure ukitua ere erantsiz . Jakina, beste ikuspegi batetik, bigarren kasu
hori oso komenigarria da zabalkunde-aldizkarietarako, material
franko eskuratuko baitute ondoz ondoko zenbakiak betetzeko .
Dena dela, bibliografia ugaria gehienetan gaiaren unibertsaltasunarekin lotuta joaten da, eta saiakera zientifikorako konkurrentzia
handikoak izaten dira horrelako gaiak. Adibide baterako, biodibertsitatearen gaineko problematika aipatuko dugu . Gaur-gaurkoz gai
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beroa da, aide askotatik ikertzen ari dena, eta datu-uholdea sortzen
ari da . Jakina, gai ezin hobea duzu jendaurreko saiakerarako, baina
gu geu "txarto kokatuta" gaude biodibertsitatearen inguruko
pisuzko idazlanik egiteko: periferian gaude, hau da, biodibertsitateari buruzko informazioaren fokoetatik urrun bizi gara, eta gai
horiek Wilson eta kasta horretakoen idazlanetan aurkitzen ditugu .
Berorien saiakerak irakurtzean atoan konturatuko zara gafa agortuta-edo dagoela, hau da, izen handiko lumek honezkero ida-tzita
utzi dute idatz zitekeena, eta hortik aurrera gehienez rímeikak egitea besterik ez duzu . Ez dakit ondo adierazi dudan osan gura dudana, baina, Wilson-en La diversidad de la vida irakurri duenak, badaki
liburu horretakoa ostetik beste hainbatetan ere aurkitu due-la . Filo¡
emankorra da, bai, gizartearentzat garrantzizkoa ere, baina idazle
gisa menpekotasunezkoa, ezin gara-eta gai horretan lehen eskuko
adituak izan : informazioa beste nonbait sortu eta lantzen da
gehienbat, eta geuk ostean eskuratuko dugu .
Gai unibertsalak "komeni" ez zaizkigularik, gai lokaletara jo
beharko al genuke? Gorago aipatu dugun Richard Dawkins-en
iritzian ez litzateke horrelakorik egin behar, edo, behintzat, horrelaxe idatzi du 22 :
"Por lo general evito discutir tin tema de actualidad por miedo a quedar desfasado,
o sobre un tema local por miedo a ser provinciano. . ."

Zer egin beraz? Gai unibertsaletan ezin lehiakide izan eta gai
lokalekin arlote gertatu? Ni neu gai lokaletatik abiatuta gai globaletarantz joaten naiz, edo ahalegindu behintzat . Hau da, jakeeta ezin garen New York edo Londresko aireportuetatik zeruratu,
horrek dauzkan abantaila guztiekin, Loiukotik aireratzen garenean ez da izaten tramite hutsezko hegaldi domestikoetarako,
ezen ez mundu zabaleko kontu zirraragarriez mintzatzeko . Esate
baterako, nire Folin tnarkesa', bertokoa-edo izan arren, eta barraskiloez aritzeko aitzakia eman bazidan ere, era askotako kontuetarako protagonista egokia suertatu zen, besteak beste, biodibertsitatearena ikuspegi geureago batez aztertzeko . Eta, izatez, eduki
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izan zituen irakurle gutxietako batek aipatu zidanez, liburuaren gaia
unibertsala zela begitandu zitzaion. Bestalde, Armand David' Txinara doan ezpeletarra dugu, eta, ekintza gehiena urruneko atzerri horretan gertatzean, liburua berez da kosmopolitagoa, nahiz eta euskalduntasunaren gaineko digresio luzea egiteko parada eskaini didan.
Hurbileko gaiak, bestalde, argazkiak eta irudiak eskuratzeko
errazagoak izaten dira . Nire ustez, garrantzi handikoa da aide
grafikoa, ez apaingarri hutsa .
Esanak esan, argitaratu ostean berriro irakurri ditut bai Folin
nzarkesa eta bai Pandaren aita ere, eta, ez dut harrokeriatan hasi
gura, baina, uste dut bai betetzen dutela, a posteriori, gorago
aipatu dudan baldintza : badira biak, izan, idatzita aurkitzea gustatuko litzaizkidakeen modukoak, puntakoak izan ez arren .
Egindakoak, onde, ala eskas, hor daude . Hurrengo lerrootan,
baina, idazteko aukeratuko nituzkeen gai bi aitortuko ditut laburzki, oztopoak, beldurrak eta enparauak hobeto azalduta utzi
aidera . Badago pertsonaia bat, niretzako Folin markesa edota
Armand David bezain erakargarria dena, horiek baino erakargarriagoa ez bada . Jean Etxepare medikua da protagonistatzat hartuko nukeena . Alabaina, bere ekarpena medikuntzaren alorrekoa
izan zenez, ezin naiz ausartu, edo ez naiz ausartzen gai modura
oratzen, alor horretako nire ezjakintasuna erabatekoa baita, eta
ez dut ikusten ekarpen horiekaz zelan jokatu . Aide horretatik,
beraz, ez naiz gai sentitzen . Bestalde, gaur-gaurkoz gogoan dudan Etxepare medikua guztiz lokala da, alagalakoa baita hogeigarren mendeko hasieraren euskal kulturaz jarduteko, edota euskarazko zientzi zabalkundearen gaineko azterketarako, eta abar,
baina momentuz, ez dakit nola gaindi nezakeen dimentsio parrokial hori eta interes ekumenikokoa egin .
Hau da, ez dut begietaratzen zelan gara nezakeen saiakera luze
bat hari horretatik tiratuta . Hala ere, Etxepare medikuak geure baitako gauza asko argituko lizkiguke, besteak beste, zergatik idatzi
eta zergatik euskaraz idatzi: berak zer dela-eta egingo ote zuen 25 .
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Esan bezala, badago bigarren gai bat aukeratuko nukeena, unibertsala eta gaurkotasun handikoa dena . Orain 65 milioi urte gertatutako dinosauroen suntsipena oso erakargarria da ikuspegi
askotatik, eta honezkero hainbat liburu zoragarri plazaratu dira,
gai horretako adituen eskutik . Jakina, guretzat ezinezkoa litzateke Raup2f edota Walter Alvarez-en27 liburuen antzeko idazlanik
osatzea, ez dugu-eta ikerketa horien lehen eskuko ezaguerarik .
Bestelako hurbilketa bat beharko genuke gai horretaz idazteko,
alegia, hurbilketa lokalagoren bat . Kontuak holantxe, nonedonoiz Zumaiatik abiatutako liburugaia bururatu zait .
Bai . Dinosauro eta beste hainbat bizidunen desagerpena, dirudienez, Lurrarekin talka egin zuen kometa edota meteoritoren
baten ondorioz etorri zen . Talka horren eraginez-edo iridiozko
geruza ñimiño bat jalki zen lurrazalean, eta horren aztarnategirik
onenetakoak Zumaian eta Miarritzen ditugu . Zer esanik ez, geruzatxo horrek aitzaki galanta ematen digu orduko suntsipenarena
"gurea" egiteko . Hortik aurrera, gaiaren inguruko topiko unibertsalekin batera (K/T muga, katastrofismoa, Chicxulub kraterra,
gainerako suntsipen masiboak . . .), bertoko hainbat kontu txerta
daitezke, eta beste era bateko idazlana bilbatu . Sartu egin litezke,
kasurako, inguru hauetako plaka-tektonikaren gorabeherak, edo
Peter Ward-en amoniteen ikerketak, edota, Zumaiako marearteko zabaluneko ornogabeen fauna, edo Beribilez 28 Zumaiatik ere
pasatu zela profitatuz jean Etxeparerenganaino iritsi, eta bide
batez txertatu eta osatu arestian aipatu dizuedan mediku baxenabartarraren gaineko saioa . Jakina, batez ere azken lotura hori
dela-eta esan dugu Zumaia, Miarritze izendatu beharrean ;
Miarritzek beste konexio batzuk eskaintzen dizkigu .

3. Norentzat idatzi eta zelan
Gaiaren hautaketaren ostean irakurlearen gaira etorriko naiz
hurrengo orrialdeotan. Nork irakurriko du, norberak hainbeste
izerdirekin paratutakoa . Nor dugu buruan idazketa-fasean gau1 08

dela . Izatez, irakurle-motaren bat dugu gogoan, Axularrek eduki
izan zuen erara :

"Eztut liburutto hour letratu handientzat egiten . Eta ez xoil, deus
eztakitenentzat ere" .
Hasteko, hemen ere Gould aipatuko dut, Jose Ramon Etxeberriaren itzulpenetik hartuta, aldez aurretik buruan duen irakurle
ideal posibleen multzoa ikus dezagun : "Espero dut liburu hau
onuraz irakurri ahal izatea, bai ikasle postgraduatuen mintegietan
eta bai Tokio-rako bidean doazen negozio-gizonentzako klase bereziko hegaldietan -baldin zinema-filma txarra bada eta lo egiteko
pilulak ahantzi badituzu-" . Esaldi horretan eta beste askotan,
Gould-ek argi eta garbi adierazi du norentzat ari den . Ez dago esan
beharrik, goi-mailako irakurlea du helburu : postgraduatua eta klase bereziko hegaldietan joan daitekeen irakurle jantzia .
Geurera gatozelarik, denboran atzera egingo dugu Jean Etxeparek zernolako irakurleak zeuzkan ikusteko29 :

"Laborari guti da alabainan, eusknraz, ontsa irakurtzen dakienik ; hanbatenaz gutiago non lumaz ezarria den hitzak, ahotik airatzen denarenetik bertze hots bat baiterakar, irakurtzearekin, beharrirat . Ezin jarriz, zonbaitt urte emanen du oraino herritarrak.
Mintzo donaren ahoko eta zintzurreko erasiaren entzuteko orde, haren ezpain, begi,
begitarte, eta esku-keinuen orde, irakurtzen ari denak, ez ditu bertzalde ikusten, letra larri batzu baizik, guneka Lita mokordo bitxi batzuekin, artetan, saheskatuak .
Ohartzen bazakote ere, guziz gehienetan, ez daki batere baserritarrak, zertako diroi, eta zeri dauden, marka larri eta tanto fiimiiio horiek.
lostagarri zaiku, hanitz etxetan, Eskualdunaron, behinik behin, igandetako irakurtzearen entzutea. Amok edo hour batek dauka ardurenik eskuetan, eta ari do "dardar-dar" ; bertze guziak hari so, begi beharriak zabalik . Irakurle gaixoak badu cite,
hain berdinki baitoa eta artetan hoja zalu, ibaiari behera, nihun trabarikgabe, doan
xalant batekin . Bizkitartean, ez derama osoki alfer bere lana : aitak hartzen ditu gogoan zonbait hitz, haurride batek bertze zonbait, bera ere ohartzen da bertze bat
zuen ikurrari; eta irakurtzea bururatu denean, solas egiten dute orok : hunek konprenitu baitu zati bat, harek kantail bat, hirugarrenak buztana, guziek, berert argi
bakotxak elgarretaratuz, badute azkenean, artikuluaren argi betea . Irakurlearen eta
entzule guzien gogoa, idazlearen gogoarekin aurrintzen da azkenekotz " .
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Konturatu garenez, Etxepareren irakurleen artean ez dago
postgraduaturik, ez Tokiorako bidean doan goi-mailako lagunik,
eta hori, zer esanik ez, oso kontuan hartzekoa da, erabili zuen
lexiko medikoa gaur eguneko beharrizan teknikoekin aurrintzeko orduan . Dena dela, Etxeparek zirriborratu dizkigun irakurle
errealez gainera, Jon Casenavek3p mediku saiogilearen irakurle
idealen zerrenda bat aurkitu du Bruzain eta Lakonberen arteko
eskutitzak arakatuz . Brusainek Buriixkak31 liburua probetxuz irakur zezaketen hogeitabi irakurle ideal zerrendatu zituen denetara, tartean medikuak, notarioak, errientak, errentadunak edota
botikariak . Eta, hau poza! Bruzainen zerrendan Armand David
Hazparneko botikarioa aurkitu izan dut, hain zuzen ere, Armand
David esploradore ezpeletar handiaren iloba . Horrelako sorpresa
atseginak edukitzen ditu bibliografia arakatzeak .
Nik ez dakit zelangoak diren gaur egungo irakurleak . Oso etsita sumatzen dudan Itxaro Bordak dioskunez 32, "irakurlego abertzaleak" -hau da merkatua alabaina- irentsi nahi dituen hitzak
plazaratzen dira" . Neure aldetik, begien aurrean unibertsitatemailako irakurlea edukitzen dut, batik bat natur zientziak eta
historia gustukoak dituena, eta denetarik asko irakurtzen duena .
Hau da, nire testuetan atseginez eta eroso ibiliko den pertsona
bilatzen dut . Dentara izango al dira, ba, hogeitabi baino gehiago?
Ala, nire irakurleak esker onen zerrendan agertzen diren horiek
bakarrik dira? Nolanahi, lagun gutxirentzat aritu zarela jakiteak
nolabaiteko askatasuna ematen dizu nahi beste libertate eta lizentzia hartzeko, dela gaien trataeran, dela erabilitako euskaran .
Goi-mailako irakurleentzako idazlanak egin arren, Gould-ek 33
erraztu-edo egiten ditu bere saioak :
"Zer esanik ez, hizkluntza argittiko dut, batez ere fende arr uitak idertzea oztopatzen duen argota baztertuz " .

Ideia berbera darabil aitzinsolas desberdinetan, eta egia da, bai,
lexiko teknikoa oso murriztuta agertzen dela bere liburuetan,
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baina, ez pentsatu horregatik hiztegi eruditoari muzin egiten dionik . Izan ere, parra-parra erabiltzen ditu epitomea, oximoronikoa,
irenikoa eta mota horretako hogei ogerlekotako berbak, irakurlearentzako inolako begirunerik gabe . Hiztegiak zertarako daude
ba? Noski, eguneroko lexikoa ere badaki, baina ez du edozeinentzat idazten .
Dena dela, eta hizkuntz mailaren kontu honekin gabiltzala, utzi
egidazue Gould-en inguruko txikikeriatxo bat eransten . Kaleratu
duen azken liburua The lying stones of Marrakech deitu da ingelesez;
gaztelaniaz Las piedras falaces de Marrakech jarri diote. Kontura zaitezte, ingelesezko gezurti arrunt hori emateko zelango berba aukeratu duen itzultzaileak . Edozelan ere, badirudi zalantzaren bat
eduki duela horrela itzultzeko, zeren, liburuaren atzeko aurkibidean zuzendu barik joan zaien okerrean Las piedras mendaces de
Marrakech irakurriko baituzue . Osin hondargabea dago jatorrizko
lying eta erdarazko mendaz horren artean .
Geure baratzera etorrita zer esan horren gainean? Nire iritziz,
ezin da irakurle arruntaren esperoan prosa zientifikoa larregi
erraztu . Batetik, geurean horrelako irakurlerik ez dagoelako, eta
aide horretatik, debaldetan ibiliko ginateke, eztakitnor erakarri
nahian . Gorago esan dut : hain justu irakurle-urritasun horretatik
sortzen da hizkuntz mailarekin "lasaiago" ibiltzeko aukera . Bestalde, nire ustez lexiko teknikoaren lagin zabala erabili beharko
genuke saiakera zientifikoak idaztean, zeren, horrela egitean ezagutaraziko baita bestela oso nekez plazara daitekeen euskarazko
hiztegi hori, eta bai dagokion hizkeraren eredua ere . Jakina, neurriz jokatu beharko litzateke horretan, eta hor dago zailtasun nagusia, besteak beste neurri desberdinak dauzkagu-eta .
Edozelan ere, aipatzen ari naizen guzti honetarako, ezin ahaztuzkoa da gorago aipatu dugun Petbfi-ren sailkapena, aditu eta
ez-adituen kategorizazioa eskaini diguna . Izatez, sailkapen horretako c)-tik b)-ranzko hurbilketatxo bat proposatu dut gure
saiakera zientifikoarentzat .
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Gould-ek "hizkuntza argitu" esan badigu ere, eta berak zelan
edo halan argitu egiten du, berak badu ondo ezarritako eredu linguistikoa berorretatik abiatuta jokatu ahal izateko, alegia, argitu
zein na-hastu egiteko . Geurean kontua ez da horrelakoa . Aurreko
atal batean mintzatu naiz euskarazko prosa zientifikoaren ereduaren eraketaz, eta nahikoa gauzatuta dagoela aipatu dut,
horrelaxe baiteritzot, baina puntu batean ez dut guztiz finkatuta
ikusten . Lexikoaren eitea da, hain zuzen ere, puntu hori . Izatez,
Xabier Amurizak' euskararen lexiko osoa "deskolokatuta" daukagula uste du : "indefinizio etsigarria" eta "anbiguotasun gogaikarria" egotzi dio gure hiztegietan agertzen den lexikoari .
Amurizak dinoenez :
"Erdal hitzei euskal ordainak ematean, soluzio berdinak edo berdjntsuak emango
balitzaizkie, gaitz erdi genuke . Okerrena da askotan (hiztegil bakoitzalc soluzio ezberdinak ematen dituela . Edo neologismo diferentea asmatzen dute edo gutxi gorabeherako euskal hitz bat esanahi horretara korriarazten dute, bakoitzak hor ere aukera ezberdinei tiraturik . Hiztegitik hiztegira diferentzia handiegiak ageri dira . . . " .

Areago, Amurizaren ustez :
"Inguruko hizkuntza hain ezberdin eta indartsuek [gaztelania,frantsesa,ingelesa
eta alemana] komimki daukaten unibertso kontzeptuala euskara bezalako hizkuntza txiki eta is agoniko bat bere baitatik asmatzen hasten ausarkeria suizida bat da" .

Zer esanik ez, hizkuntza estandarreko indefinizio eta anbiguotasuna esparru teknikoan larriagotu egiten da. Testu edo diskurtsu
zientifiko batean zehaztasun-falta terminologikoa arazo nahiko negatiboa da, izan ere, zehaztasun-falta terminologikoa zehaztasun
kontzeptualarekin joaten da estuki lotuta . Lexiko estandarreko arazoez gainera, genre alorrean hiru joera desberdin ikusten ditut, sarritan elkarregaz nahasian doazenak, testu zientifikoen zehaztasun
terminologikoa lorrintzen dutenak . Ondokoak dituzu : babelizazioa,
teutonizazioa eta plebifikazioa. Banaka-banaka aztertuko ditut, baina, arestian esan bezala guztiz korapilatuta datoz, batera txirikordatuta, eta soka bakarra direla begitanduko zaigu .
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3.1 . Babelizazioa, teutonizazioa eta plebifikazioa
Nozio berbera izendatzeko hainbat denominazio erabiltzetik
etorriko da babelizazioa'', eta ondorioz ez dago nozio eta denominazio arteko biunibokotasunik . Modu askotara sortzen da babelizazio-efektu hori gure artean . Adibidez, fakultate desberdinetan
kontzeptu berberak izendatzeko tradizio desberdinak eratu direlako. Adibidez, Kubrick-en odisea espazialaren urtean idazten aritu
eta 1976. urtean argitaratu zen Natur Zientziak3Ghiztegira jotzen duzulako, ostetik etorri diren berrikuntza guztiak ahaztuta . Adibidez,
Euskaltzaindiak aginduta 37 digestio edota txegoste erabili behar direnean, eta ez erabat finkatuta dagoen liseriketa . Eta abar. Denok
ezagutzen dugu makina bat adibide.
Baten batek pentsa dezake sinonimoak edukitzea, babelizazio barik, aberasgarria dela 38. Uste dut oso kontu handiz mugitu behar garela puntu horretan, zeren-eta, termino kanonikoa zein den ondo
ezarri eta guztiz zabalduta ez dagoen artean, horrelako sinonimoak
traba baitira eta inolaz ere ez aberastasuna . Txegoste, kasurako, neuk
umore-puntu batez erabil nezake testuren batean betekada ikaragarriaren osteko liseriketa izerditsua adierazteko, baina, kanon-faltaz
tonua ez litzateke agerian geratuko seguraski . Areago, baten batek
txegoste kanonikotzat joko luke : gaizki ulertuko litzateke .
Teutonizazio 3' berba erabili da termino zientifikoen germanizazioa
izendatzeko . Kasurako, kultur erroez osatutako teleskopioari Fernrohr
esatea . Andrews-ek ingeles zientifikoaren historia egitean dinoenez,
hasiera batean ingelesek, hots, anglosaxoiek, itzuli egiten zituzten latinetiko termino zientifikoak, baina normandoen inbasioarekin frantsesa nagusitu zen Ingalaterran, eta zorionez goiz ezabatu zen joera
hori ingeles hizkuntzatik. Alabaina, kontinenteko ahaideek termino
zientifikoak itzultzen segitu zuten, tamalez segitu ere . Hainbat arrazoi aipatzen ditu alemanaren joera horren iraupenerako, hala nola,
hasierako tradizioaren pisua, jingoismoa Qoseba Sarrionandiaren hiztegiko berbaz adierazteko), sasoi labur bateko alemanaren lidergo
zientifikoa, edo-ta, nazismoaren bultzada azken aldi batean .
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Nolanahi, gaur egun teutonizazioa aldetik ezin kendu duen zama itogarria ei da alemanarentzat . Era horretara eratutako hainbat eta hainbat termino tradizioz jaso dira, eta hiztegiak horiez
beteta agertu arren, ahaleginak egiten ari dira teutonizazioaren
ondorio luzeak arintzeko .
Teutonizaziorako joera ikusten dut nik euskarazko lexiko zientifiko garbizalean : adibidez, natur zientzien alorrerako oskoldun,
soinbera, koskodun, sabel-oindun eta mota bereko makina bat neologismo proposatu dira . Fenomeno honen historia geurean alemanarenean baino askoz laburragoa da`, eta horrenbestez, pentsatzekoa da eduki izan dituen ondorioak askoz azalekoagoak
izango direla . Izan ere, nire ustez, guk bizi izan dugun sasoian
garbizaletasunaren ondorioak gehiago izan dira psikologikoak,
praktikoak baino . Alegia, uste dut gehiago dela garbizaletasunerako predisposizioa, benetako erabilera erreala baino: horrelako
neologismoak normalean apalategiko hiztegietan uzten ditugu .
Nik dakidala, Elena Martínez Rubio-k4' gogorarazi digu oraintsu,
teutonizazioaren bidea euskaraz oso emankorra izan daitekeela hitz
berriak sortzeko, alemanieraz (izan) den bezala . Ni neu ez naiz oso
aldekoa . Bestelako kontuak aparte utzita ere`, batetik, alemanieraz
joera hori asko moteldu ei da joan den mendeko bigarren zatian
zehar`; zergatikoren bat egongo da atzerakada horren ostetik, eta,
zer esanik ez, jakin beharko genuke zein izan den. Eta bestetik, eta
nire ustez hauxe da garrantzizkoena, hutsaren hurrengoa da euskaldunen artean dugun alemanieraren ezagutza . Hau da, ez dakigu,
jakin, alemanieraz de facto zer egiten den, kasuan kasu zein mekanismo linguistikoz baliatu izan diren, eta zergatik . Egoera horretan,
alemanierarena inbokatzea magiaren alde egitea da : gehienez igarri
egingo dugu Txan magoak ze truku erabili duen, baina ez ditugu
bere trikimailuak ezagutzen . Hizkuntza bat eredu hartzekotan, eredu horren baitako gorabeherak ezin dira guretzat magikoak izan,
gauzak ganoraz egin nahi baditugu . Luzaro mintza gaitezke honetaz, baina, mozteko, sinesgogor nagoela errepikatuko dut .
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Hortaz, hirugarren joera ekarriko dizuet, hots, plebifikazioa . Plebifikazioa, Nybakken-ek' ulertu bezala, kultur erroez osaturiko termino zientifikoak termino "bemakularrez" ordeztea da, folk-term
horiek errazago ulertuko direlakoan-edo . Kasurako, takikardiari

heart hurry esatea . Plebifikazio berba entzutean denok konturatu garenez, fenomeno horrekiko arbuio-dosiren bat dago, izendapenak
konnotazio txarra baitarama, plebea gogoraraziz, eta, izan ere, Nybakken-ek definizioaren ondotxotik zenbat-eta zazpi objekzio jartzen dizkio plebifikazioari, bata bestearen atzetik .
Jakina, folk-term horien bekatuen ostetik, greziera eta latinezko elementuez osaturiko berba teknikoen bertute eta abantailak gogorarazten dizkigu, liburua, izatez, horiei buruzkoa baita. Abantaila horietako bat bakarra ekarriko dut hona : kultur erroez eratutako berbak
irakurri edota entzun eta berahalakoan, atoan, identifikatzen dira termino tekniko gisa, eta, horrenbestez, euren agerpena bera gomendio
bat da adi-adi ibiltzeko . Areago, Nybakken-ek dioskunez, arrotzizate horren, arroztasun hori edukitzearen desioak ekarri du batzuetan, oso hurbilekotzat jo izan diren latin-errozko terminoak utzi eta
grezierazkoak hobestea (herbiboro: fctofago ; multilingue : poliglota) .
Nolanahi, denok dakigu zoater-loving (hidrofiloa) edo egg-laying
(obiparoa) moduko folk-term horiek txitean-pitean agertzen direla
ingelesezko bibliografian . Gehienbat ulerketa erraztearren erabiltzen direnez, maiztasunaren aldetik gutxituz doaz arakatutako
testuaren maila goratu ahala . Hau da, Petbfi-ren sailkapenean kokatuz, folk-term horiek askoz arruntagoak dira d) mailan a) mailan
baino . Esaten ari garena kuantifikatu egin daiteke hein batean .
Honezkero zuotako baten batek pentsatu egin du, plebifikazioa
eta lehengo teutonizazioa berdin-antzekoak direla . Badago, baina,
diferentzia nabarmena bion artean : ingelesezko hiztegietan ez da
horrelako terminoen sarrerarik jasotzen . Argigarria da, guztiz, Ox-

ford English Dictionarykas omisio horretarako ematen digun azalpena : oso nekez bereiz daiteke hitz-elkarketa horiek noraino diren lexikografoarentzako langai edota zein neurritan diren gramatika-
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lak, alegia, ez dute argi hiztegirako "hitzak" ote diren . Edozelan
ere, guztiz tautologikoak izaten dira, self-explanatory izaten dira eta
ez dute inolako definizio beharrik edukitzen, izatez mikrodefinizioak baitira benetako hitzak bainoago ; horrenbestez, ez dute sarrerarik hiztegietan, eta gehienez jasota agertzen dira konbinazioaren lehen elementuaren arabera .
Nire ustez, plebifikazioaren esparrukoak dira haragíjale, zelulanitz,
hostogabe edota historiaurre modukoak. Ingelesezko hiztegietan ez
bezala, ehunka aurkituko dituzu euskarazko hiztegietan, zeren gure hiztegigile lotsor eta etxezaleen garbizaletasunerako predisposizioak ezin izan baitu gainditu horrelako terminoak "euskaratzeko"
tentazioa . Areago, askotan euskarazko itzulpen jatorra bai, baina
jatorrizko termino teknikorik ez da jaso gare hiztegietan, ingelesezko hiztegietan egin denaren kontrara . Eta horrek, zer esanik ez, eragin handia izan du prosa zientifikoaren fisionomian : etxezuloa eta
itxia izaten da sarritan eta sarritan, zalutasunbakoa .
Edozelan ere, eredurako hobea da ingelesaren plebifikazioa
alemanaren teutonizazioa baino . Labur esateko, arrazoi bi aipatuko ditut . Batetik, alor zientifikoetan-eta ingelesak duen nagusitasuna ez da inorentzako eztabaidagarria, eta aide horretatik, berez da esamoldeetarako eredua eta maileguetarako iturria inguruko hizkuntza guztientzat . Bestetik, gardentasuna da abantaila :
hobeto ala kaskarrago, denok dakigu ingeles apurren bat, eta horrenbestez, ingelesaren baitara begiratu eta ikusi egin genezake,
hau da, gauzak ulertuta imita ditzakegu . Alde horretatik, ingelesa alemana baino askoz egokiagoa dugu .
Besteak beste, eta hiztegi-kontuak aparte utzita, ikusi egin dezakegu ingelesez zelan moldatzen diren termino tekniko eta folktermn direlakoekin, zelan dosifikatzen dituzten . Hau da, oso interesgarria da Petbfi-ren eskalan zehar mota bakoitzeko lexikoen
maiztasunak eta agerpen-moduak aztertzea, euskaraz jokatzeko
argibide guztiz erabilgarriak baitaude . Kasurako, begi-bistakoa
da termino teknikoen maiztasuna handiagotu egiten dela a) mai-
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larantz hurbiltzean, eta folk-term direlakoen proportzioa aldi berean gutxitu egiten dela, idazle bakoitzaren idiosinkrasiak-eta
eraginik eduki arren .
Nire ustez, bikoiztasun mailakatu hori oso-oso erabilgarria
suertatzen da euskaraz, eta horrela egiten ahalegindu naiz . Hau
da, bai karniboro erakoek eta bai haragijale erakoek badute zeregin
jakin bana testu-mota jakin banatan : hala uste dut eta halaxe erabili izan ditut . Bide horretatik gainditu daitezke orain arteko eztabaida batzuk . Beste kontu bat da hiztegietan mailak eta zereginak zelan adierazi, hitz kanonikoaren eta bestelako sinonimoen
zentzua erraz adierazteko4b.

3 .2 . Transgresioak
Jakina, prosa zientifikoaren fisionomia kanonikoa badaukazunean, orduan duzu posible transgresioa, ez aurretik, Esate baterako,
David Quammen-i °' dodophagy irakurtzean, badakizu dodoa lurrazaletik betirako garbitu zuten marinel gosekilen dietaz ari dela,
ironia-puntu batez baina . Edota, Armand Davidek48 umorez dioskula marmiticide bat "kometitzeko" prest dagoela, lapiko bat apurtu nahi duela-eta . Adibide biotan transgresioa kanon argi baten
kontra dator . Euskarazko hiztegietan, ostera, inolako marka barik
aurkituko dituzu, adibidez, azpijale eta lurjale, bata guztiz konnotatua eta bestea guztiz teknikoa izan nahi duena (geofagoa), edota,
areago, haragijale bera, batzuen erabileran teknikoa dena eta Etxepare medikuak bifteka jalearen49 sinonimo gisa erabiltzen zuena .
Alde horretatik, hitzen adierazkortasuna nahikoa kamustuta gelditzen da nire gusturako : erabilera teknikoek ez dirudite bain tekniko, eta gainerakoak indargetuta daude neurri batean .
Ea argitzen dudan esan nahi dudana. Kasurako, erabilera tradizionaleko jaledunak itxuraz nahikoa erdeinuzkoak-edo izan dira,
adibidez, hitzjale, paperjale, gibeljale, jendejale, santujale, apez-jale,
argizarijale, jainkojale eta horien aldamenean, badirudi gorozjale koprofagoaz beste zeredozer izan beharko litzatekeela . Eta kontrara,
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haregijale, belarjale, errainjale, erlejale, armiarmajale, intsektujale eta
labekada bereko gainerakoek desaktibatu egiten dute aurrekoen
karga konnotatiboa . Alde horretatik, inoiz Bella del señor (Belle du
Seigneur, 1968) eleberri famatuaren egilea den Albert Cohen-en
Mangeclous (Comeclavos 50 gaztelaniazko bertsioan) inoiz itzultzen
bada, Iltzejale posible hori guztiz epelotzo begitanduko zaigu,
irakurtzean ez baitugu jakingo ulertzeko zein mailatatik jo behar
dugun .
Baten batek arazo hipotetiko baten inguruan nabilela pentsa
badezake ere, ez da horrela, eta lantzean-lantzean egiatan agertzen zaigu . Adibide bat emango dut . Itxaro Bordaren azken eleberrian 51 hainbat eta hainbat transgresio aurkituko dituzu . Horietako ba-tzuk ekarriko ditut hona, oso argigarriak dira-eta ; jakina, adibideok ondo ulertzeko, Itxaroren nobela irakurri behar da,
baina tira . Aldatuko dudan lehen adibidean transgresioa ez dagokio lexikoari, baina, aipatu egingo dut, egileak berak aurkezten baititu bai kanona eta bai mimeta ere, biak elkarren ondoan :
Ontsa Hilçeco bidea eta Egociro masturbatçeco soroac (ikus 114 .
orrialdean) . Bigarren adibide batean (189 . orr.), Iraultzailea naiz .
Gasnaxnikova eskuan diosku . Kasu honetan nobelaren protagonista sinbolikoa den gasna transfiguratu egin du, kanona, hots, kalaxnikov fusila, inplizituki utziz, baina, hori bai, irakurleak deszifratzeko moduan . Era berekoak dira ondoren ekarriko ditugun
adibideak, eta bete-betean dagozkio aztertzen ari garen problematikari : artzain bakartien ardi ilia (17 . orr.) ; telepatie zein sinpatiaren ordez laketago zait urdepatia (106 . orr.) . Biotan argi dago jolasa .
Aitzitik, baditu "jale" bi nahikotxo ekiboko gelditu direnak, aurreko pasarteko kontuak direla-eta . Batetik, 40 . orrialdean gasnajale aristokratikoak diosku, eta 123 .ean ardi belarjale baten miseriez
dihardu . Alabaina, zer egin ote du : hurrenez hurren "kaseiboro"
eta herbiboro erabat transfiguratu ditu, ala, hizkuntzaren senari jarraitu dio beste ezer barik? Kanon-faltaz ez daukagu zehatz jakiterik.
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Beste adibide bat ere aipatuko dut, prosa zientifikoaren fisionomia kanonikoaren garrantzia hobeto adierazteko . Kasu honetan Primo Leviren Sistema periodikoa52 ekarriko dugu hona . Narrazio biografiko eder hori, kimikari militante baten kronika da (9 .
orr.) . Euskarazko bertsioa irakurtzean argizari-jale (26 . orr .), giza
jale, arrotz jale (127), eta pasta-jale (150) aurkituko dituzu, baina,
oraingo honetan ez gara horrelakoez arduratuko, oraingo honetan transgresioa barik kanona bera da ezinbestekoa, zeren Primo
Levik bere bizitzagaz batera kimikarien jardunbidea kontatu
nahi baitu, eta jakina, sarritan kimikarien txostenetako hizkeraz
baliatzen da narrazioan zehar. Areago, irakurle ideal gisara kimikari bat begietaratu duela ematen du; horrela zuzentzen zaio :
"irakurtzen ari zaren lankide hori, ez gehiegi txunditu kimika . . ."
(227) . Hala eta guztiz ere, euskarazko bertsioan kimikarien hizkera kanonikoa oso nekez ezagutuko dugu orrialdeak pasatu
ahala: argoi, xenoi, fluor (15), purueztasuna, puruezkeriak (55), zilarbízi, kristal-saretu (61), hautaketa natural (62), gizen-deposito (69), likintasun (79), ehuneko 95 aratz, destilazio (85), Banaketa-Bereizketaren burrunba (110), sutaltzairu (119), soinbera (129), sasialtzairuzkoa

(144), giltzurrun gaineko kapsula, maskor-giltzak (155), kromatozko
herdoil-aurkako (203), Prusiako Urdina (210), huts-neurgailua (216),
haizagailuaren maskorra, huts-etetekoa, xurgauspoa (218), satsukeria
(225), erreaktor (278), giharre-zunzño (302), erresalbu-gordailu (304),
kirio-zelula (306) . Zerrendatu ditugun adibideok eta beste asko ez

dagozkio kimikari euskaldunek darabilten lexiko kanonikoari,
izan ere, horietako batzuk oso-oso urrunekoak dira, gauzatu den
kimika-hizkerarekiko . Alde horretatik, euskarazko Sistema periodikoa nahikoa irreal gelditzen da kimikari baten irakurketan :
alor horretako prosaren fisionomia kanonikotik aldentzeak sinesgarritasuna ostu dio euskarazko itzulpenari, eta zientzietako irakurleak irrealtasuna edota demasako urruntasuna aurkitzen dio .
Laburtuz, ba, kontura gaitezen, kanon-falta delako horrek nolabaiteko babelizazioa sortzen digula, ez ditugu-eta erabilitako
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hitzak zehatz-mehatz deskodifikatzen . Prosa zientifikorako eredu argirik ez dugun bitartean ia ezinezkoak izango dira hainbat
eta hainbat ñabardura, idazle eta irakurle arteko komunikazioa
ez baita behar bezain ona . Eta alderantziz, kanona badugunean,
ezin gara kanonetik larregi urrundu .
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Euskarazko prosaren eta kimikaren arteko kimika

Hizkuntza bakoitzak bere prosa zientifikoa
Zientzia gizarte-ekintza izanik, gizartean zabaldu egin behar da .
Hori nola egin ez da txosten honen gaia eta ez gatzaizkio horri
lotuko . Zientziaren gizarteratze eta barraiatzea, gaur egun, Euskal
Herrian bizi-bizirik dugun eztabaida interesgarri baten gaia da .
Honen adibideetako bat, Durangoko Euskal Liburu eta Diskoaren
Azokan Gerediaga Fundazioak antolatu zuen mahai ingurua genuke, P.M. Etxenike, I . Irazabalbeitia eta J. Haritschelhar hizlari zirelarik .
Batera edo bectera, zientziak gizartean zabaltzeko prosa aukeratu du . Gainera, erretolika karga handia erantsi dio zientziak
diskurtsu zientifikoari. Inork besterik uste badu ere, jakin beza
zientzian konbentzitzeak erabateko garrantzia duela . Horretarako, nola ez, zientzilariak hizkuntzak dituen "amarru" guztiak
erabili ohi ditu eta askotan ere bereak "asmatu" egiten ditu, hizkuntza-arauak edozein hizkuntzalarik onartezinak deklaratuko
lituzkeen muturreraino luzatuz . Prozesu hau edozein hizkuntzatan gertatzen da .
Hizkuntza bakoitzak, beraz, sortu egiten du bere Prosa Zientifikoa, eta agerikoa da, hori ez dutela hizkuntzalariek egiten .
Zientzilarien jardunari darion zerbait da . Zientzia bera egitearekin batera datorrena .

Zientziaren eta itzulpenen hizkuntza ereduak
Ezin uka ingelesak eragin handia duela egiten ari fiaren zientzian. Batetik, zientzia idatzi egiten baita ingelesez eta bestetik,
noski, irakurri ere hein handi batean ingelesez egiten baita . Baina
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egin, zientzia egin, euskaraz egiten da, gure laborategian eta
beste askotan ere halaxe egiten da behintzat. Ingelesa eta euskara modu bitxian uztartzen ditugu . Ziur gara, bai ingeles hiztunei
baita euskal hiztunei ere zaila gertatuko zaiela gure taldean
esandakoen erdiak ere ulertzea, zer egiten ari garen ez badakite
behintzat.
Eta ume txikiei gaztelaniarekin gertatzen zaien antzera, guri
ere horrelaxe gertatzen zaigu ingelesarekin . Euskara zein ingelesa eta gaztelera hegoaldean edo frantsesa iparraldean dakizkigu
eta honenbestez hizkuntza bakoitzak duen erakargarritasunaren
arauera aukeratu ohi dugu bata edo bestea . Edo gutxienez, zein
proportziotan sartu bata zein bestea egiten dugun nahaste berezi horretan . Hauxe da euskal prosa eta kimikaren arteko kimika,
kimikarion ikuspuntutik, noski (gauza jakina da kimikariok zein
atsegin ditugun nahasketak eta kontu horiek) .
Itzulpenen munduan gaztelania nagusi dela iruditzen zaigu .
Eskola, ertainetako ikastetxe eta unibertsitaterako argitaratu diren liburuak begiratzea baino ez dago; berehala konturatuko gara gaztelaniaren aztarnak ugariak direla (ugariegi gehienetan)
bai joskera, bai lexikoan ere . Baina ez ditzagun ahaztu zientziarekin diharduten beste hainbat testu, itzulpenak ez direnak hain
zuzen ere, Ekaia, Elhuyar edo Formula aldizkariak adibidez .
Hauetan aipatzen diren erdal erreferentzietatik gaztelaniatik datozenak ez dira %lera iristen. Aldiz, ingelesetik hartutako erreferentziak %90etik gora dira .
Gainera, ez genuke aipatzeke utzi nahi beste kontutxo bat :
izan ere, euskal hiztunen artean ingelesez gehien idatzi dutenen
artean dauzkagu zientzilariak . Ez da harritzekoa edozein zientzilarik ingelesez 500 orritik gora idatzi izana eta 1000tik gora
idatzita dutenak ez dira gutxi . Orain aipatutakoa eta euskal aldizkari zientifikoetan agertutako ingelesezko erreferentzia mordoa, biak dira ingelesak euskal erkidego zientifikoan duen presentzia nabarmenaren lekuko .
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Zientzilariak euskara eraldatzen
Euskal erkidego zientifikoa, beraz, zientzilariek egiten duten legez,
euskara erabiltzen eta honenbestez eraldatzen ari da. Bata bestearen
eskutik dator, ez dezagun hori ahaztu. Modu honetan, herri hizkuntza zientifikoa sortzen ari da. Zientzilariok herritarrak baikara! Zientzilariok ezin dugu inolaz ere ahaztu idazten ari garenean (are gehiago
itzultzen ari baldin bagara) testua irakurriko duenak ez duela idazleak
esan nahi izan duena irakurriko, haren hitzak interpretatuko baizik.
Eta bestalde, testu zientifikoetan argitasunari eta zehazgabetasun ezari
begiratu behar zaio, beste ezeren gainetik, hau da, idatzitakoa bitara
edo gehiagotara ulertu ahal bada, jai dugu, zerbait oker egin dugu .
1. Euskaltzaindiaren lana
Dena den, hizkuntza kontuan, guztion gainetik Euskaltzaindia dago .
Aipagarriak dira benetan Euskaltzaindiak egindako ahaleginak duela
30-40 unte hartutako erabakiak herri-hizkerara egokitzeko, batez ere joskeraren alorrean . Euskara batuaren lehenengo aplikazioak gure prosara egindakoan erabaki asko ta asko arraro samarrak gertatzen ziren, herri-hizkerarekin alderatuz gero behintzat. Hona hemen zenbait adibide:
- Asko bezalako hitzei ez zitzaien mugagabeko deklinabidea baino
onartzen, betidanik herrian erabilitako askoan eta antzerakoak kontutan hartu gabe . Gaur egun aldiz forma hauek ere onartu ditu Euskaltzaindiak.
- Bi urte deklinatzerakoan mugagabea eta plurala erabil zitezkeen soilik . Orain berriz zilegi dira bi urtean eta antzerakoak .
- /kin/atzizkiak konpainia adierazteko balio zuena soilik, orain
ongi finkatuta geratu da badituela beste erabilpen asko, urteetan
onartuak izan ez direnak : pHa azido klorhidrikoarekin 7ra ekarri . . .
- Bat numeralaren deklinabidea proposatu zenean zeharo aldrebestuta eman zen, herriak erabiltzen zuen forma kontutan hartu
gabe . Gaur egun, aldiz, Euskaltzaindiak herri-hizkerari begiratu
dio deklinabide hori finkatzeko garaian .
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2. Zehaztugabeko alorra : hiztegigintza
Konponketa hauek eta beste asko direla-ta, asko hurbildu da
euskara idatzia herri euskarara eta aipatzekoa da hurbilketa hori
idatzizko tradizioari begiratuz gertatu dela . Halaber, ahozko
euskara, susmoa dugu, oso kontuan hartua izan da aldaketak
egiteko .
Zehaztugabeko beste alor bat hiztegigintzarena da; duela 40
urte zientzilarion lehenengo beharra hitz egokiak bilatzearena
zen, termino egokiak hain zuzen ere . Alor honetan proposatu diren zenbait bide eta emandako urrats ez dira guztiz egokiak gure
ustez. Aldaketa hauek egiteko ere testu-liburuak kontuan hartuak izan omen dira, baina paradoxikoki hiztegia urrundu egin
da hiztunek (zientzilariok hain zuzen ere) erabiltzen genuen euskaratik . Oso gutxi hartu da kontuan ahozko euskara eta gutxiago
euskal zientzilariok egunoro eskoletan erabiltzen duguna . Garbizaletasuna irten da nagusi hiztegigintzan eta honek zientzilariak hizkuntzari eskatzen dion malgutasuna ukatu egin du. Askotan hizkuntza igartua bailegoen ikusten baitugu . Gure ustez
bide hori zuzendu beharra dago . Itzulpenak egiteko beharrean
aurkitzen garenean, lagungarri gerta dakiguke teknologia berrien erabilera . Adibidez, Internet-en sartutako nazioarteko terminoen datu-bankuetara jo dezakegu, ez euskal ordaina bertan
aurkitzeko asmotan, ezta gutxiagorik ere, baina bai beste hizkuntzek kontzeptu horri izena jartzerakoan eman dioten eran-tzuna
ikusteko . Eta askotan garbizalekeriak baztertutako terminoak
onartu beharrean aurkituko ginateke eta beste askotan hizkuntzalariei jaramon egin eta euskal ordain peto petoak onartzera
behartuko gintuzke .
3. Zientzilarien irizpide zenbait
Agian ez litzateke guztiz txarra izango garai batean zientzilariok itzulpen edo egokitzakepen egiterakoan buruan erabiltzen
genituen zenbait irizpide on eta txar errepasatzea, esate baterako :
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- Gaztelaniazko (aipatu dugu orain baino lehen itzulpenetan
gaztelania dela nagusi) hitz bakoitzari bere ordaina aurkitzen saiatzen ginen. Ez bazegoen edo ezagutzen ez bagenuen behintzat,
nazioarteko hitza zela esanez onartu egiten genuen gaztelaniazko terminoa . Hori onartzeko garaian ez genien gehiegi begiratzen iparraldekoei, ezta Nafarroako edo Arabakoei, geure buruari begiratzen genion soilik, normala den bezala . Euskara gure
hizkuntza zenez, guk ezagutzen genuen moduan erabiltzen genuen. Gaur egun ere aukeratu beharrean aurkituko bagina, antzeko bidea hartuko genukeela uste dugu . Hitza aukeratzeko garaian euskaldun guztiok ulertu behar duguna behar badu izan,
benetan jai dugu . Lente galerazita dago iparraldekoek ulertuko ez
dutelako . Barrenetxeak Fontes Linguae Vasconum aldizkarian Azkueren lanari egiten dion kritikan idazten duena esan daiteke
orain ere : "Euskara euskaldunok hitz egiten duguna da" . Beraz
lente hitza kolpatu bezain euskara litzateke gure ustez . Zilarbizia
ulertuko al dute iparraldekoek? Merkurio hitza ere ez, seguruen,
baina aukeraketa hori gutxienez jakinaren gainean egiten genuen
eta ez ginen inor nahasten saiatzen . Garbizaletasunerako joera
eta gogoa igartzen zitzaigun noizpait (hori ere aitortu beharra
dago), hortik sortu genituen txandakazko hitza gaztelaniazko alternante esateko . Gaur egunean aldiz, behar bada alternante esango genuke edo hobeto esanda esaldi bat erabiliko genuke hori definitzeko (eskolak ematerakoan egiten dugunaren antzera) .
- Bestalde, lehen egindako oker asko ez genuke orain berriro
egingo . Adibidez, gaztelaniazko klitxeak errepikatzen saiatzen
ginen beti, hizkuntza zientifikoaren ezaugarri ezinbestekoak
izango balira bezala . Gaur egunean klitxeak kentzearen aide
agertuko ginateke, hau da, esaerari argitasuna ematean oinarrituko genuke gure aukeraketa . Azken finean, horixe bera egiten
dugu hitz egiten dugunean, baina zailtasunak ditugu berdin jokatzeko esandako hori paperean jartzeko unean . Klitxeak egin
nahi ditugulako gaztelaniaren arabera noski . 200 cm 3 de ácido sulfúrico 2N esateko ez dugu nahi eta ez 200 cm 3 azido sulfuriko 2N
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esan behar; badira beste soluzio asko eta asko ere bai, 2 N den 200
cm' azido sulfuriko . . .

Klitxe horiek errepikatu nahian askotan nominalizazioak erabili beharrarekin aurkitu gara eta oso tresna erabilgarria baldin bada ere, bere neurrian erabili beharrekoa dela deritzogu . Zergatik
asmatu behar euskaraz normalean erabili ez diren deklinabide
atzizkien bildumak? Ezin al da beste modu batean esan? Disolución acuosa de NaC1, uretango sodio kloruro disoluzioa? Zergatik ez
makulu aditzak erabili? Ad ., uretan eginiko Sodio kioruro disoluzioa
edo beste zerbait .
- Hitz baten ordez beste hitz bakarra jarri beharrak aditz berriak
asmatzera eraman gintuen bere garaian, handiagotu ¡aumentar esateko, ezin al dugu esan handiagoa egin? Honen kidekoa dugu txikiagotu ere bai, baina burutik ere ez zitzaigun pasatu txikiagoa egin,
azken hau bi hitzez osatuta zegoelako eta gu bakarraren bila genbiltzan. Aumentar la temperatura esateko tenperatura handiagotu eta

ez tenperatura igo, tenperatura handiago egin . . .
- Egindako hanka sartze hauek guztiak, hori bai, modan zeuden arauak beteaz : aditza, deklinabidea, denak proposatu bezala
onartzen baikenituen .

Azpimarratu beharra dago, bestalde, egiten genituen aukeraketak gure egunoroko lanean erabiltzeko asmotan egiten genituela eta halaxe gertatzen zen, hain zuzen ere .

Ondorio gisa
Txosten honen azken ondorio gisa zera esango genuke : euskal
joskera eta kimikaren arteko kimika ona da, baina terminologian
kontuz ibili behar dugu kimika ez dakigun gaiztotu eta leherketa desegokiak eragin . Zientzilariok hizkuntza bat baino gehiago
menderatzen dugun giza taldea gara eta batetik bestera oso erraz
pasa gintezke . Emaiogun bada euskarari behar diren beste Ii130

zentziak" erakargarri, erabilgarri eta liraina izan dadin. Ez dugu
hizkuntza traketsik nahi, hizkuntza traketsarekin bide traketsa
baino ez dugu egingo eta .
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Elkarrizketa :
Maite Gonzalez Esnal :

Salbador Garmendiarekin solasean

MAITE GONZALEZ ESNAL

Salbador Garmendiarekin solasean

Salbador Garmendia elkarrizketatzea erraza eta atsegina izan da,
eta aldi berean, bere jario oparoagatik, nahikoa zaila. Argi dezadan
kontraesana : erraza, Tere Irastortza lehendakariak, zaldibitarra bera
ere, herrikide-konplizitateaz baliatuta hitzordua finkatu zidalako .
Zaih, ordea, Salbador Garmendia solaskide izateak, euskal kulturari
aide desberdin askotatik heltzea eta luze, oso luze, hitz egitea eskatzen duelako . Izan ere, itzultzaile, zuzentzaile, eta moldatzaile izateaz
gain, here belaunaldiko askori bezala, kultura-kudeatzaile izatea ere
egokitu zaiolako. Ezkutuko Ian asko egina duelako -eta egiten jarraitzen duelako- ezin dira beraren Ian guztiak zerrenda batean bildu .
Maiz esango dizu : "nik mutil-morroi lana egin dut" . Behin eta berriz, apaltasun faltsurik gabe, gogoraraziko dizu itzulpen mardul
eta sonatu batzuk taldean eginak direla . Argi gera bedi, taldean egin
duela Ian gehienbat. Hitz egitean, ñabardura eta zehaztasunaren
mesedetan, deklinabidea goitik behera astintzen du, beti ere esapide goiherritarrez gozatua .
Gizon honi zor zaio, herri honek eman duen bolondres andanari
zor zaion neurri berean, urte askotan zehar euskara txukun argitaratua izanaren merezimendua .
Kazetaritza-erregistroaz

• 1977an Egin egunkaria ateratzera doa, eta albisteen euskaratze ardura hartzen duzu . Hizkuntzaren orduko egoera kontutan izanda, lana ez zen samurra izango?
Nik filologia erromanikoa ikasi nuen . Lau urte Erroman, eta gero,
komentua utzi ondoren, beste lau urtez Filologia Erromanikoa
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egin nuen eta bosgarrena egin gabe, Egin-etik deitu ninduten .
Nolabaiteko prestakuntza hizkuntzan banuen .
• Kazetaritzarekin lehen enkontrua, beraz . Euskara erregistro berrian landu behar zenuen .
Gauza bat esango dizut, aurreneko hamabost hilabeteak Egin-en,
txar-txarrak izan ziren niretzat .
• Ardura handiagatik?

Ez, hango giroagatik . Hango bilerak, hango diziplinarik eza, ez
diziplina-eza e! Agian fraide izan nintzelako, ni nentorren lekutik nentorrelako edo, niri gogorra egin zitzaidan hartara jartzea .
Hango saltsak, hango iskanbilak . Behin baino gehiagotan "non
sartu ote naizen!" pentsatu nuen . Lana ateratzen zen, baina ¡goal
arratsaldeko bostetan, batek esan : "goazen kafe bat hartzera", eta
joaten ginen, eta horrelako gauzak . Nik ez dut esaten txarra zenik, diferentea, horixe, diferentea . Lana bai ateratzen zen, baina
ni ez nengoen ohituta modu hartan lan egiten .
• Gauza asko gertatzen ari zen euskal gizartean, itxaropen
handia zegoen .
Iraultza zen, politikaren aldetik bakarrik ez, literaturaren aldetik
ere liburuak argitaratzen hasi ziren, ikastolak bazetozen ... Sekulako iraultza izan zen.
• Hizkuntza erromaniko batetik berriak egunero itzultzea,
presaka, zer-nolako esperientzia izan zen?
Guk egiten genuena zen : itzuli eta zuzendu .
• Arazo linguistikoak?

Artean euskara batzen hasia bazen ere, asko eta asko eztabaida136

tzen genuen. Hitz bat ala bestea aukeratu aurretik mila bira ematen genion, ondo pentsatzen genuen .
• Lagun ona ala txarra da gaztelania euskaratzeko?

Ezin diezazuket zuzenean erantzun. Euskara eta gaztelera ez dira familia berekoak, baina hala eta guztiz ere, euskarak, ondoan
izan duelako latinetik asko hartu du gaztelaniaren bidez, eta
frantsesaren bidez. Hirurak harremanetan daudenez, harremanak berak errazten du batetik bestera itzultzea . Euskarak, batik
bat, lexikoan asko du latinetik .
Literatur zaletasuna

• Hizkuntza kuttunik ba al duzu?

Hobekien ezagutzen dudan hizkuntza gaztelera da, baina egin
dut beste itzulpenik ere. Frantsesetik Camusen Les Justes itzuli
nuen; katalanetik Pedrolo-ren Gizonak eta ez, Printze Txikia ere itzuli nuen aspaldi .
• Garcia Marquez-en Iragarritako heriotza baten . ..
Ez. Heriotza iragarritalo baten kronika da . Egituxa jator-jatorra baita hau .
• Literatur zalea ere bazara .

Nik dezente irakurri dut, baina orain beste lanetan murgildurik vago .
• Antzerkia idatzi zenuen .

Egia esango dizut, hau ez da umildadea . Historia triste bat idatzi
nuen Maulen nengoela, eta oso txarra da . Balio literariorik ez du,
eta nik esan behar dut hori . Baina saritua izan zen Ondarroan,
iskanbila sortu zen apaiz batek halako gauzak esateagatik, -garai
hartan ez ziren gauza haiek esaten- . Tira, geroztik euria egin du .
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Zentsuratu zuten, 3 R jarri zioten . Alegiako apaizak debekatu
egin zuen, apaiz batek egindako lana beste apaiz batek debekatu
egin zuen (barre-algarak egiten ditu, paradoxak beste antzerki
obra bat idazteko ideia piztuko balio bezala) . Baina ezertxo ere ez
zuen esaten . Hori nik esan dezaket .

• Printze Txikiaz gogoratuko zara noski .
Liburu polita da, hura ere mandatuz egin nuen . Mezuaz gogoratzen naizen? Bada, gauzak, errealitatea, ume bagina bezala iku-si
behar direla esan nahi duela iruditzen zait. Harrokeria eta hantustearen kontrako mezua da ene irudiz . Gauzak pilatu eta pilatu egin ditugu . Zertarako behar dugu gero, pilo hori guztia?

• Ipuin batzuk ere idatzi zenituen, Beltza, Beltza esaterako .
Garai hartan nolako euskara egiten zen jakiteko proposatu zidaten argitaratzea . Nik esan behar dut hori : ipuin bezala ez du ezer
balio duenik . Ez du ezer balio .

• Mutiko baten ahotsa bilduz Amuarraina ipuina ere idatzi
zenuen .
Txarra hura ere . Eta beste batzuk ere baditut, ez ditut publikatu
eta ez ditut publikatuko. Hirurogeita hamar urte ditut, eta oraingo ikuspegiaz, bada, zertarako atera?

• Itzultzaile-lanaz sortzailearenaz baino seguruago zaude .
Nik oso gutxi argitaratu dut. Banuen erretiratu eta gero nire gisa
zerbait sortzeko asmoa, -nire memorioak idatz ditzadan animatzen naute- zeren, beti besteren mutil ibili bainaiz . Baina erretiroa
hartu eta geroztik ez dut egunik libre . Bukatu berri dut 250 era¡kin erlijiosoen katalogoa, oso pozik nago egindako lanaz . Zaila
izan da oso, lexikoan sekulako murriztasuna dugulako, arkitek138

turaz ezer gutxi idatzi delako . Juan San Martinek eta Lekuonak
zerbait egina dute, halako Ama Birjiña ederra da eta era horretako
deskripzioak . Baina denotazio-hizkuntza hutsean halako arkuak
halako garaiera du, datu teknikoak geometria zehatzez adierazita,
ez dago ezer. Sekulako lana izan da . Adibidez, gazteleraz "arco de
medio punto" esaten dena, beste hizkuntzetan "arco de medio círculo" esaten da . Beraz, guk "zirkulu erdiko arku" jarri dugu . Eta
ulertzen da . Bat nator Ibon Sarasolak Euskara batearen ajeak liburuan dioenarekin . Oso liburu ona da . Aldamenean dugulako, beti
gaztelaniaz nola esaten den ibiltzen gara, baina hizkuntza unibertsaletara jo behar da, frantsesez, ingelesez edo alemaneraz nola
esaten den begiratu, eta hiztegi bat osatzen joan . Baina, badakizu,
euskaran beti berehalaxe hasi behar duzu, presaka, eta hiztegirik
prestatu gabe egin dugu katalogoa . Asmatu al dugu? Puntu askotan bai, lexikoaren aldetik beste askotan ez . Orain, besteek esan bezate ondo dagoen ala ez . Eraikin erlijiosoena bukatu berria dugu,
eta gehiago datoz atzetik .

• Erronka berriak behar dituzu .
Ni oso pozik nago egindako lanaz . Orain beste berrehun eta berrogeita hamar eraikin industrial datoz, eta ondoren beste berrehun
eraikin zibil . Jauregiak, udaletxeak . . . Urtetako lana da . Erronka diozu? Euskara goimailara jasotzeko dauzkagun baliabideez baliatu
behar dugu . Hori da egin behar dena : baliabideez baliatu . Zeren,
kontuan izan behar dugu literarioki hizkuntza txikia dela euskara,
oain dela laurehun urte hasi zen idazten, eta hala eta guztiz ere,
munduan dauden beste hizkuntza txikiak baino aurrerago gaude .

• Zeintzuk baino aurrerago?
Afrikan egiten diren beltz guzti horien hizkuntzak baino aurrerago gaude, Hego Amerikako indiarrenak baino askozaz aurrerago . . .
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• Baina ez zaizu iruditzen gurea bezalako gizarte industrializatua konplexuagoa dela?
Dudarik gabe . Hemen industriaz inor gutxik idatzi zuen . Lizarragak
Ebanjehoak itzuli beharrean -eta ondo egin zuen-, orduko industriari zegokion libururik idatzi izan balu, aurrerapen handia izango zen.
Baina, ez zen horrelakorik gertatu . XIX. mendean has¡ zen zerbait
egiten; XX .ean gehiago egin da ; eta orain, gero eta gehiago egiten da .
Jendeak idatzi behar du, eta itzuli, eta urteen poderioz . . .

Uste okerrak zuzenduz :
Estatutuaren itzulpena talde-lana izan zen
Ez da egia Maulera erbesteratuta joan nintzenik
Irudipena daukat, elkarrizketari baietz esan dion unetik beretik,
erabakia duela aukeraz baliatu eta bi uste oker argitzea . Euskararen geroaz nondik jarraitu, gizon baikor honi zer gehiago galdetu pentsatzen ari naizela, baina betarik izan gabe bera lotu zaio
ondo hausnartua duen gaiari, soil soilik "nik" izenordaina kendu, eta "guk" bat aldarrikatzeko . Berriro ere, argi gera dadin .
Salbador Garmendia : Historia jakin behar da, eta datu historikoa da guk itzuli genuela Estatutua . Hortik zehar esan da nik
itzuli nuela . Ez baita egia Salbador Garmendiak itzuli zuenik,
egia osoa ez da . Parte hartu nuen, hori bai . Ondoan banuen talde
bat, eta halako batean Martin Ugalde etortzen zaigu : "aizue, Estatutua itzuli behar da, bost sei egunetan " . Halaxe, zatiak banatu
eta korrika egin genuen . Neronek goitik behera begiratu, orraztu
eta hori egin nuen . Esan behar da nire lana bakarrik ez zela izan .

• Kezkatzen zaituzte egiak ez diren usteek?
Bidenabar, beste uste oker bat zuzendu nahi dut : esan dizut Mauleko kolegioan urte batzuk eman nituela, ez dakit non zabaldu
zen arazo politikoengatik joan nintzela hara, eta hori ez da egia .
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Arazoak baneuzkan, baina beste eratakoak . Beste arrazoiengatik
joan nintzen . Hori ere argitu nahi nuen.

Zure jarduna

• Itzultzeaz aparte, testuak moldatu ere egin dituzu . Gaizki
idazten al da?
Sekula esan ez diren esapideak aditzen dira, gaztelaniaren kopia hutsak direnak. Mitxelenak esaten zuen : "Ikasi dugu diezazuekete eta
horrelakoak esaten, baina esapide jatorrak galtzen ari gara" .

• Lehenago esan duzu euskarak latinetik asko duela . Ez al da
beti horrela izan? Ez al da ordaindu beharko dugun zerbait?
Zoritxarrez bai! Baina . . . esateko modu batzuk . . . Hizkuntzek eboluzionatu behar dute, eboluzio ona behar dute gainera . Baina batzuetan eboluzioa txarra da . Tradizioari jarraitzen ez diogulako
egiten diren astakeriak! Eboluzioaren kontuan har ditzagun, adibidez, gaztelerazko egunkariak . Orain ez da idazten duela hogeita
hamar urte egiten zen bezala, hor ikusten da gazteleraren eboluzioa, baina tradizio baten barman . Kixote irakurri edo Baroja irakurri, eta hor, erro bera, egitura bertsua ikusten da . Badute halako
tradizio handi bat, beti lotura estu-estua dago esan dutena eta datorrenaren artean. Guk askotan, euskara ezagutzen ez dugulako,
tradizioarekin hautsi eta gazteleraz esaten dugu . (Sutu egiten da
nahikoa ezagunak diren adibideak ematean) . Noiz esan dugu hori? (Galdetzen dit nire onarpen bila, eta zeharka, nik esandako
"zerbait ordaindu behar ", ez zaiola gustatu iruditu zait) .
Nolanahi ere, ezkor azaltzea gustatzen ez zaiolako segituan zuzendu behar duen Hiztegi Etnografikoa ekarri du hizpidera . Gordin samarra dago testua, dauzkan 2900 hitz berri horiek erraz
ulertuko badira Salbadorrek perpausak soildu, amasaldiak tartekatu, joskera aldatu egingo du . Eta pozik : "ein, ein behar da ta" .
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Euskara Batua

• Euskara Batuaren aldeko mugimenduan ere parte harto zenuen.

Bai, baina, ezer gutxi egin nuen. Argituko dizut nola izan zen. Ni
Maulen bizi nintzen, Villasantek esan zidan : "Deklinabideaz txosten
bat presentatu beharko zenuke" . Nik erantzun pion: "Lehendabizi,
asko ikasi eta ondo preparatu beharko nuke" . Hau egia da . Eta prestatu nuen zerbait . Baionan egin zen bileran nik egindakoa aurkeztu
zen. Tamalez, nik ez nuen joaterik anal izan Mauleko kolegioan nengoelako, eta pena handia eman zidan. Baina hura ez zen ezer izan.
Esango duzu negatiboa naizela, baina hori egia da.
• Batuaz hitz egiteko lekuko bazara, behintzat .
Eskerrak egin zenik! Euskara Batuak euskara salbatuko duen ala ez, ez
dakit. Baina euskara batzen ez badugu ez dela salbatuko gauza segurua da. Oro har, Euskaltzaindiak sekulako lana egin du. Euskalkiei eutsi
behar zaiela esaten da, zergatik ez? Amurizak bizkaieraz Enaz, banaz
idatzitakoa oso liburu polita da. Literaturan zergatik ez? Orain, gauza
bat esango dizut, denotazio hutsezko testuetan batua erabili behar da.
• Urduri jartzen garenean alemaneraren prozesuari erreparatzeko esaten zaigu .
Alemanera, horixe! Guk suerte txarra izan dugu. Alemanian Luteroren bidez egin zen, ezta? Guk bagenuen Lizarraga, itzulpena
egin zuena, baina arraio! Higanota baitzen, eta bere lana baztertu egin zen, inor gutxik irakurriko zion .
Musika-zalea

Ni eseri naizen mahaiaren aldean, ia paper adina disko dauka . Zutitu
eta apaletan dauzkanak erakusten clizkit. Ezetz, musikak Ian egiteko
ez diola trabarik egiten, alderantziz . Behin baino gehiagotan, -aitor142

pen gisa esaten dit- "neure buruari galdetu diot, eta galdera tontoa da :
berriz jaioko banintz eta ahalbideak izango banitu, ni musikari lotuko
nintzaioke . Pianoa jotzen dut. Organoa ere bai herriko elizari ' .

• Mozart-zalea omen zara .
Mozart-zale amorratua . Mozart-ek denetik du, harrigarria da . Txarrik ez dauka . Sakona, tragikoa . . . Hogeigarren sinfonia zoro baten
musika da . Izugarria, izugarria .
Kultua deitzen den musika laudatzen du . Musikarien izenak,
bata bestearen ondoren jaulkitzen zaizkio, beti ere berarentzat
Mozart guztien gainetik dagoela azpimarratuz .

• Hizkuntzak ba al du musikarik?
Zergatik ez . Jon Gurutzekoaren poemek badute musika . Joyceren Ulyses-ek, musika asko du . Axularren prosak, ai zein ondo eta
gozo esaten dituen gauzak!
Mahai gainean duen Racontti de peregrino liburuxka erakutsiz,
esaten dit: "hau euskaratu nahi nuke . Oso liburu polita da, otoitz
jarraituaz da liburua, fraide ortodoxo batek idatzia . Baina errusieraz ez dakit, eta konturatu naiz batzuetan egia dela "traduttoretraditore" esaldia. Bertsio italiarra da gehien gustatu zaidana eta
ondo samar egin nahi nuke . Baina ez dut astirik .

• Luzimendurako aukera gehiago ematen al du literaturak?
Luzimendua ez dakit . Agian. Baina denotazio hutsezko hizkuntzan, arkitekturan bezala, zer egin handia dago .

Jardun aparo baten kronika

Bistan da belaunaldi baten emaitza dela Salbador Garmendia : eskolatuak eta zernahitarako prest beti euskararen izenean . Príntze
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Txikiaren prosa sotila euskaratzeak zer ekarri zion, edo zer eskatu zion galdetuta, ez dauka erantzun zehatzik . Egindako lanen
artean beste bat da, crantzungo dizu : "liburu horren alerik ez
daukat " . Beraz, zail egiten zaio arazo linguistikoaz hitz egitea .
Iñaki Beobideren eskaerari erantzun zion, eta kitto .
Beste horrenbeste erantzuten du Heriotza iragarritako baten kronika-z
galdetuta : "Gogoan dut Hego-Anleriketako literatura irakurri nuela
girotzeko, eta gogoan dut ere irudi batzuk zailak zirela itzultzeko.
Carpentier eta Rulfo irakurriagoak neuzkan, Garcia Marquez bain".
Ordea, gordetzen ditu oroitzapenak, eta sentipenak ere, Lurraren Kondaira-ri buruz . "Hau ere Iñaki Beobidek proposatu zidan .
Zajarova errusiarra zen baina nik gazteleratik itzuli nuen . Itzulpen lasaia egin nuen, zorrotz egin beharrean" -aitortzen du- "nik
teologia ikasi nuen, zientziaz ez nekien ezer . Baina Irigarai medikuak zoriondu ninduen " .
Esan daiteke gauza askotan antzematen zaiola belaunaldi baten emaitza dela ; nik galdetu, galdetu diot zergatik moldatzen
zituen testuak . Maitasunak eraginda? Zailtasunak eraginda? Hobeto esanda, zailtasunak saihesteko? Edo, hizkuntza goxatzeko?
Irakurterrazak egiteko testuak, ikastolen premiak aginduta? Bai,
denetik pixka bat . Beraz, irakurleak har beza nahi duen lekutik .
Izan ere, arrazoiek mataza trinko bat osatzen dutenean, nork
berea aurkitu behar du tiraka egin nahi izatekotan .

Lanen zerrenda

Jose Anton Artze "Hartzut" : Mundea gizonarentzat egina da,
boina ez gizona munduarentzat neurtitzaldia . Testuen gainbegirada : Salbador Garmendia .
Walt Disney, Izadiaren gauza harriagarriak, Gaisa, Valencia, 1967 .
Salbador Garmendiak itzulia .
Salbador Garmendia : Historia triste bat, Lur, Bilbo, In Euskal
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Elerti 1969 (Gabriel Arestiren ardurapean)
Antoine de Saint-Exupèry: Printze txikia, Salbador Garmendiak
itzulia . 197? .
Zajarova, T . : Lurraren kondaira, Herri Gogoa, Donostia, 1970 .
Salbador Garmendiak moldatua .
Chumillas, Jose: Kristau Ikasbidea, Morova, Madrid, 1975 . Jesus
Gaztañagak eta Salbador Garmendiak euskeratua .

Jesus, haundiekin batera zuregana goaz!, Idatz, Donostia, 1979 .
Anizeto Zugaztik itzulia eta Salbador Garmendiak euskara batura moldatua .
Dolors Bramon : Egipto : bizitza eta parajeak, Sendoa, Donostia,
1980 . Salbador Garmendiak itzulia .
tose Maria Carandell : Grezia : bizitza eta parajeak, Sendoa, Donostia, 1980 . Salbador Garmendiak itzulia .
Jose Maria Carandell : lapo :, bizitza eta parajeak. Sendoa, Donostia, 1980 . Salbador Garmendiak itzulia .
Joan Josep Margall i Ribas : Txina : bizitza eta parajeak . Sendoa,
Donostia, 1980 . Salbador Garmendiak itzulia .
Salvador Moreno : Mexiko, bizitza eta parajeak . Sendoa, Donostia,
1980 . Salbador Garmendiak itzulia .
Gabriel García Márquez : Heriotza iragarritako baten kronika . Sendoa, Donostia, 1982 . Salbador Garmendiak itzulia .
Salbador Garmendia : Beltza! Beltza! Erein, Donostia, 1990 .
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Liburu-iruzkinak
Mikel Zabala

TERE IRASTORTZA

Mikel Zabala : Euskaldunak matxino (Matxinadak ulertzeko gida)
Gaiak, 2001, Donostia

Historiazko irakaspen zenbait
Bakeaz gehitxo dihardugu, gauza onerako . Euskal Herrian hilabetean eta urtebetean eta batean baino gehiagotan ere bakarren
batek prentsa irakurriko ez balu, berriz irakurtzen hasi orduko
iritziko lioke edozein egunkari irakurrita komunikabideen errotari odol berberak eragiten diola .
Batzuetan nahiago nuke gerraz gehiago hitz egingo bagenu, Euskal Herrian izan diren gudu, mutin eta gatazkez ariko bagina . Uste
dut ez dela ariketa txarra eta gure oraingo konponezinetan jende
anonimoaren sentimenduak eta jende ezagunaren jokaerak errazago ulertzen baitira gureak ez diren garai batzuei begira .
Gai honekin lotuta ekingo diot, bada, GAIAK argitaletxeak plazaratu duen liburu baten aipamenari . Nahiago nuke iruzkin akademikotzat barik, liburu batek sor ditzakeen burutapenen adierazpidetzat hartuko balu irakurleak, izan ere, gogora dezadan, liburu baten eginkizunetako bat gauzak ulertzen eta bizitzen
laguntzea izan baitaiteke .

Euskaldunak matxino : bi hitzetan .

Esku artean darabilkidan liburua Mikel Zabalaren Euskaldunak
Matxino (Matxinadak ulertzeko gida) duzue . Liburuak XVII . eta
XVIII . mendean Euskal Herrian jasan eta eragin diren gatazken
errepasoa egiten du . Horretarako, Hitzaurre eta Ondorioen atal
hagitz laburren artean, lau ataletan banatzen ditu gatazken aurrekari, garapen eta zertzeladen berri ematea, testuinguru teoriko eta mendekotasunaren adierazpideekin batera .
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Aurreneko atala, "Testuinguru teorikoa" izenekoan konspirazio, errebolta eta gerra zibilaren arteko mugak, gutxi-asko berezi eta kausalitatea
eta aurrekariei buruzko teorien berri eman ondoren, 500 urteetan barrena Europako mugimenduei erreparatzen die, nahiko modu laburrean .
Bigarren eta hirugarren ataletan, Euskal Herriko matxinadak
hartzen ditu hizpide, eta haien artean, Bizkaia eta Gipuzkoakoak
sailkatzen ditu aide batean, eta bestean, Baionako mutina, Iturbideren konspirazioa eta Zuberoako erreboltaren berri ematen du.
Laugarren atalean, berriz, mendetasunaren bestelako adierazpideen gaia jorratzen du, mendekotasun ideologikoa, ekonomikoa, politikoa eta familiarekikoa aztertuz . Atal hau geratzen da
lehen atalaz geroztik landutako eskematik urrunen, nahiz eta
XVII-XVIII . mendeko eguneroko bizimodutik gertuago daudenenak argitzeak ez duen interes gutxiago sortzen .

Zabalkundeaz, edizioaz, arretaz eta arteaz : zenbait iritzi .
Dakigula, Bilboko historialari gazte honen lehen euskal liburua
dugu hau . Aurretik, liburu honetan aipatzen den aroan Bizkaian
bizi izandako gatazken azterketatan aritu izan da, hala ere .
Mikel Zabalak idatzi eta GAIAK-en argitaratu den liburua garrantzizko liburua delakoan nago, ez baita gatazka bakoitzaren
xehetasunean sartuz testuingurua kontutan hartzen ez duenetarikoa, baizik eta Euskal Herrian Aro Modernoan gertatu diren
gatazka garrantzizkoenen errepasoa egin eta irakurlea hausnarketarako bidean jartzen duenetarikoa .
Orokorrean, erraz irakurtzen den liburua dugu, erreferentziak
egiteko aukeratu duen bideak ez baitu irakurketa oztopatzen .
Hala ere, eta zabalkunde-lana izaki, ondorio edo hitzaurre orokorrago baten beharra sumatzen zaio, edo agian, eguneroko bizimodu eta matxinaden artean lotura gehiago eragin beharra . Horren ordez, ematen dituen teorien azalpenak, sarri, gaia argitu eta
harilkatzeko baino pentsatuago dirudite unibertsitate-mailako
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lan baten egituratze teoriko baten aurreko erreferentzia-errepasorako pentsatuak, hainbestetan gerta daitekeenez, zabalkundeko liburu baten irakurlea ondo begitantzen ez denean .
Egia da, berrehun urteren bueltan gertatutakoak berrehun orritan biltzen badituela lanak . Eta lanik hartu du Mikel Zabalak gertaerak labur adierazten . Oso interesgarri dira, aide horretatik, labur-labur adierazten diren akordio, matxinoen amore-emateen ondoren ezarritako araudiak
Oso interesgarri dira, orokorrean,
garaian jarritako paskin eta txartelen transkribaketak ere, nahiz eta
horretan argitaletxeak zaindu beharko zukeen gehixeago lauki grisetan agertzen diren hizki-tipoak .
Liburu honek GAIAK argitaletxea burutzen ari den behar-beharrezko lan-ildoan sakontzen laguntzen du . Alde batetik, zabalkunde-lan duin izateko beharrezko erreferentziez horniturik dator, eta inork gaia sakondu nahi badu, erreferentzia bibliografiko
ederra dakar. Beste aide batetik, alor zabal batetarako langa irekitzen du, aspaldian MURGIL taldeak Gordailu sailean egin zenbait gairekin egin zuen bezala . Alde horretatik, liburu honek eta
orokorrean GAIAK argitaletxea egiten ari den saiakera bikainak
merezi du jasotzen duen oihartzuna baino zabalagoa .
Hala ere, liburu honetan antzematen dira zenbait gaitz edo aje
aski zabalduak, ez direnak, inolaz ere, zuzenean liburuaren egileari egoztekoak. Bata, argitalpenari dagokiona . Liburua irudiz
ondo hornitua dago, baina irudi horien jatorririk ez da ¡non agertzen. Bestalde, irudien oinetan ez bada, ia beti letra tipo berbera
darama, eta kurtsibak eta espazioak arreta pixka bat gehiago
zainduz gero, bigarren edo hirugarren mailako irakurketak egiten lagunduko luke . Beste ajea euskal erreferentziarik eza .

Euskal erreferentziarik ez euskal historiara buruzko liburu askotan edo bakes eta gerra euskal letretan .
Neu ere liburua irakurtzen hasi aurretik, mala itzuli-mintzuli
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egiten dituenetarikoa naiz . Liburu honekin hasi aurretik, bada,
bibliografiari eman nion begiratu bat . Liburua irakurri ondoren
bibliografiari astindu bat ere eman nion, baina han ez zen euskarazko liburu-artikulurik aipatzen, bibliografiaren buruan agertzen zen J . Agirreazkuenagarena ez bazen .
Beraz, jabetu nintzen oraindik historiazko gaiak sakon antzean
tratatzerakoan euskarak zein aukera gutxi ematen dituen . Ez baitzen alferrik burlatzen Claveria bat Garibai eta Etxabez, euskal
gaiei buruz aritzeko gaztelania zerabiltelako liburu honek aztertzen duen garai modutsu hartan .
Modu honetan, hizkuntzaren mendekotasunaren zirkulua erdi
itxia dago : euskaldunei elebidun izatea eskatu zitzaien moren ordezkari (eta euskaldunen ordezkari) izateko eta jada ez da euskaldunen ahotsik apenas, historialarien lerroartean . Aurreneko mendekotasun hari, egun, beste mendekotasunik ere gehitu behar zaio .
Neurri handi batean, historiagileek ez dute ahozko eta idatzizko
euskal testuetan erreferentziak bilatzen saio gehiegirik egiten, eta
euskal liburuetan eta ahozko tradizioan (kantu eta bertsoetan) dagoenak ere ez du lekukotasun izatera iristeko biderik ere askotan .
Alde horretatik eta inork euskaldunek ia belaunaldiz belaunaldi utzitako testigantzak irakurtzeko, apaletan eskuerara ditudan
zenbait libururen berri eman nahi nuke .
Ezagunenak, inolaz ere, edozein kantutegitan aurki daitezke foruen galeren eta Frantziako Iraultzaz geroztikako bertso eta kantuak
dira, eta horien artean, ezagunenak Iparragirre handiarenak .
Baina XV mendeaz geroztik sarri gertatzen dira, zuzenean ez
bada saihetsetik guduaren eta gerraren ondorioak eguneroko
bizimoduan -eta bizi-ezinean-, eguneroko nekea areagotuz . Hala,
Erdi Aroaren amaierako eresiak, Alos-torrean esate batera, hala
Mondragoeko erreketaren erromantzean, zein Mila-Lastur-ren eresia
edo Bereterretxeren khantoria .
Beotibarko kantuan dioen bezala "Elur maluta ugaria /ugariago etsaia" eta modu batera edo bestera, euskal literatura, euskal
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liburugintzaren azterketak ere euskal gizartean bizi zen gatazkagiroaren berri ematen digu askotan, ahozko tradizioak bezalaxe .
XVI . mendean aurreneko euskal liburuan Mosen Bernat Etxeparek preso dela deklaratzen duenean, jean II . nafar erregearen garaian Gaztelako koroaren aide aritzeagatik, ziurrenera . Axular
eta Sarako eskolaren garrantzia uler ote daiteke Ipar Euskal Herri
osoan Leizarragaren garaiaz geroztik katolikoen higanoten kontra hasitako berkatekizatze eta Trentoko doktrina kontutan hartu
gabe? Eta Etxeberriren bertsoak, zeinetan infernuko penak kontatzean, ez diren kasik Inkisizio garaiko torturak baino kontatzen
uler ote daiteke gatazka haietaz fitsik esan gabe? Eta Oihenarten
lanak Notitia Utriusque Vasconiae batekin batera Nafarroako erresumaren eskubideen aide egindako idatziak gatazka hori gabe
uler ote daitezke? Bernat Gazteluzarren himnoak, Etxeberri Ziburukoarenak bezala hein batean, egun osoko eta kondizio guztietako jendeak bere Ian -eguna santifikatu aide egindakoak uler
ote daitezke elite erlijioso eta zibilak Erregimen Zaharraren ondorengo baloreen hastapenerako egindako ahaleginak kontutan
hartu gabe?
Adibide andana honekin beste ezertan aritu aurretik gogoratu
nahi nuke euskal gaiak tratatzerakoan hizkuntza-hausnarketak
duen garrantzia, eta zein garrantzizkoa den euskaraz idaztearekin batera, euskal iturriak (zentzu linguistikoan) erabiltzea, zeren
eta bestela historiaren berri ez dakien literaturzalearen bidea euskal testuak estimatzen ez dituen historialariarena bezain noragabe gera baitaiteke .

Historiako zenbait ikasgai .
Eta finitzeko, Mikel Zabalak hautatu duen gaiaren gaurkotasunaz baino ez ninteke mintza . Eta horretarako, oinarrian dudan
galdera ondorengo hau duzue : berdin kokatzen ote gara gure garaian galtzeko edo irabaztekoen aurrean?
Mikel Zabalak liburuaren hasieran egiten duen testuinguru
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teorikoan adierazi nahi da "euskaldunok munduan badugula parerik!", eta egiten den 500 urte horietako gatazken kontakizunean
agertzen dira Euskal Herrikoetan bezala burgesiak edo goseak sortutako matxinadak edo bestelako mutin eta konspirazioen berri.
Deigarria da Mikel Zabalak ez duela hitzaurre honetan teoria
bat beste baten aurretik jarri, historiari inolako kutsu eskatologiko edo finalistarik eman nahi ezta, eta bestalde kezkagarri, zeren
eta bai baitirudi gizarte batean gatazka eta konponezin batzuk
nola hasi ziren adierazteko eta konprenitzeko gauza sentitzen garenean -bailirudike, diot- gizarte horrek bere gatazkak konpontzeko bideren bat urra dezakeenik uste izatea . Litekeena da borroka armatua hasi zen garaian pentsatu izatea euskaldunak guda guztiak galdu izanagatik geundela hondoa jota eta guda bat
irabaziz gero beste gudarik beharko ez zela . Edonola, gizarte hartan sentitzen zen zer irabazirik bazegoela . Eta oraingoan ?
Lizarrako Egiunearen garaian euskal gizarteak -komunikabideetan gehitxo manifestatzen ez den euskal gizarte horrek- uste
zuen teoria politikoa eta praktika politikoa bat zetozkeela . Gehiengoak elkarrizketa nahi izatea aski zela elkarrizketa gauzatu
ahal izateko . Demokrazia- elizateetan irudikatzen dugun batzar
idiliko haietatik zetorrela . Demokraziaren bandera gehien astintzen dutenek demokraziaren gaineko interesik ezin izango dutela aldarrikatu, bakea nahi duela aldarrikatzen duten herritarraren aurrean .
Baina hara nola, Mikel Zabalak bere liburuan esplikatzen dituen
1766ko matxinadetan, konparazio batera, Peñafloridako Konde
jaun txit ilustratua bera izan zen "milicia urbana" delakoa Donostian antolaturik, Azpeitiraino joan eta "matxinatuen garbitasunean" nabarmendu zena, bai eta Gipuzkoako probintzian laurehun
lagun inguru atxilotzearen arduradunetako bat ere . A!, eta gainera, orduko Diputazioak agindu zuen ez inolako Udal-bilkurarik
egiteko, eta bertan ez onartzeko aitonen seme ez eta dirurik ez
zuen inor. Eta hori bai, Frantzisko Xabier Munibe Idiakezek, Pe1 54

ñafloridako Konde txit goren horrek, bere ikasketak medio entziklopedisten eragina jaso zuen, eta euskal ilustrazioaren pertsonaia nagusia izan zen, edozein hiztegi entziklopedikotan euskaldunek antzemanen dutenez . Baina gosearen merkatuan, garauaren prezioen askatasuna hobesten zuen herritarren bizi-ahaleginaren aldean . Gaurko Europar Batasunean bezalaxe beraz, ilustratuagoa zen merkantzien askatasuna gizakiena baino, eta nahiago zuen probintziako aitonen seme eta jakituria handiko gizonekin bildu, literatura, zientzia, filosofia edo historiaz hitz egitera, gose garaian gari-alea banatzearen aide ekiten zioten herriko
seme-alabekin horren gai arruntei buruz jardun baino . Kuanto,
aurreneko euskarazko opera El borracho burlado (1764) deitutako
hartan kantuak bakarrik ziren euskaraz . Baina Mikel Zabalak
dioenagatik matxinada haren kontra bertako,'Gipuzkoako jauntxoek egin nahi izan zuten justizia, Madrileko gortearen aurretik
eta bortizkeria handiagoaz .
Matxinoen gida hau irakurtzean beste historia-irakaspenik ere
atera dezakegu . Badirudi, momentu honetan, zenbait arduradun
politikoren jokaera gogorretik ekitea dela, egon litezkeen irtenbide guztiak ataka bilakatzea . Badirudi, azpian dagoen galdera zera dela, zer dugu galtzeko?
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