HERRI BAT: HIZKUNTZA BAT

AMAREN
Oraindik gogoratzen naiz, eta nekez abaztuko zait, leben
eta etxerako lanak ematen
-ailako ikasketetaD niharduela
zenzkidatela, Dola Deure amak erdal aditza ikas arazten
Tf'nta').

Ez nedukan nik, sasoi hartan, "ri g,ttti haiek gogoaa
bartzerik; baina a¡¡ak, pazieutzia ikaragarriaz' honetan ere

beste edozeobat arazotan legez, bidea erah¡tsi zeutan. Be-.
rari etsi etsian jaramon eginez, lehenengo, aditz denbora
edo aldi bakoitza eskola üburuan non zegoen ikasi nuen,
eta gero zeintzuk era zeuden leku bakoitzea¡" Honela ikasi
nuen, orriaren hasieran eta ezker aldean "Presente de Ind.icativo" delakoa zegoelz, haren eskui¡¡ea¡r "Pretérito Per-

fecto", azpian "Pretérito Imperfecto', eta abar' Zer esan
gttr. z,tt"u eta zergaük ez oekien; baina itar¡n* orduko ba
nekien, goikoa ala behekoa, ezker ala eskuinekoa, zeil- z'erl
erantzua behar nuena; eta horixe zen jhkitekoa' ez besterik'

lrlET0DUA
Honetan har dezagun lehene,lgo adigarria berrl¡o ere'
BATASUNAREN KÜTXA, slegiar. ¡o¡f, rrl¡4 deza&e, libunr
horr€taJ¡ irakurri ahal dr¡gun edozenbat formari gearrrezko
itxura deritzakegula? EnpXastoak balira bezala. "Hum-.. bo'
nek behintzat ez daduka benetako kr¡tsr¡rik; asmazio hutsa
ez oie da? Onenea¡ ere. liburu zahar¡etatik galbahean hartutako erak izan daitezke; baina ba ote da benetan, holrela
berba egin ohi due¡r herririk?" Honelako kezkak etortzeD

AimGiL- Kezka biziak, bidezkoak, giza'legezkoakHilabete pasatua da, Nafarroan egon riintzela. Nere

a¡reba, gure senar-esn:zteak eta laurok Baztanera joanak
ginen. handik ipar aldera iragatekor as¡uotaú.; eta haDtxe,
inguru ikusgarri haieta¡,, Ar¡ñameudiko ipar n:ahiz hego
begaletan, badaezpadakor hitz eta esaera askotxo egazl:''
tzeko aukera ukanr genuen. Huraxe pozat "Hau, hori eta

bestea egia biribitak dihü', geniotsau* elkarri, barteko
ametsak egia büurtuko baili¡en" Harritü¡ik giueú, entzun
eta entzun aspertzekei, noiz it¿ain edo base¡rita¡ bat au¡'

kituko, berareki¡ be¡rüe
Ez dakit nik ner¡¡e ama¡en "sisti.ma" hark sikologiaren
aldetik oina¡ririk zedukan ala s,, eta zeubaterainoho ko
menigarria izan zitekeerl Iz2n el€, ¡ahiko¿ zatekeen* liburua aldatzea, Deut€ iakiDtza gwtia hutsean gelditzeko'
Baina, hala ta ggztiz ere, oetodo bat z*t, ona edo xarra,
bai¡a metodoa, beste edozein izan zitekeeo moduau; eta
metodoaren balioa edo praltikotasuna bere ondorioetatik
¡reurtzen da, bere ondorioen arauera* hain zr:zen Eta ezin
uka, nerekiko* behintzat, em2r'en 5i5 im¡ hura onena, beharbada ezin bestekoa, zela

e.

egiteko.

Beharbada, hau guzti hau askorentzat gauza jakinekoa
izan Uteke. "Hu¡."a lelokeria, haraiao joan beharao, esEngo
daukute. Era berean, Ameriketa¡a joaa behar ote dugu, hao
dagoela sinesteko? E;z, eg¡az a,; bai¡l, osterar ene, joan
ez den lnork ezin esan han ez dagoedk"

Azkenik, ama, Nafa¡roa et¿ he¡ri berbetaz arir gareoez,
eta herri edo amaren hizkuntza moda¡ bider dagoenca,

Bz naiz ni logika¡eu etsai*, ezta guttiagorik ere. Baina
sarri nere amareD metodo "xelebre" haren falta haundia
somatzen dut 8¡¡re arteaD, "nola" den aztertz€á' askoz ere

hona hemen Zugarramurditar gazte lerden batekin edukitako* elkarrizketa- Heldu ginen herriko plazara He¡ri¿L
lotan zi¡udiea; ez bide* zegoeu inor. Halako bateaa, ate
batetik hamabost urte inguruko ga'!e bat atera zeu. Begi
urdi¡ eta ile argi argiduna, turista horietako bat beili¡26¡¡
Haratu ñintzen, galdetzen ¡iolarik (guztia bit?Ez, ütz e.
bada ere):

praktikoari.

-Anatsaldeon(buruaz agurhr ninduen).
-...
lezea non do?
-Zugarramurdiko
duzu. Aitzineko bide hortatik xuxen xuxeo be'
-Belaxe
hera. Berrehu¡en bat metrora bidegunrtze bat duzu- Bata
eskuin* aldehoa; llTZ ZAZV BERE GISAR¡. Hartar (?)
ezkerrekoa. Bsrtau zara-

Orai¡tsu argitaratu berri den liburu bat aipa genezake
adigarri, hau da, BATASUNAREN KUTXA. Xarra edo oua,
berdin zaigu, haren ontasuna judikatzeko garaia oraingoz
heldu a buta*i baina metodo bat da, eta ez da berau gutti.
Edozein metodok ukan* ohi ditueu aba¡tailekin, gainera;
irakasle nahiz ikaslearentzat bide metodotsuek abantaila*
izugarriak baitituztet.

Hauxe hau esateko modua Ez ote zen errazago, lehenengoz ezkerrekoa hartzeko esatea? Poeta samarra bide'
zen gnre gaztea. Baina, hala tz gttztiz ere, Lizardik berat se
ez zukeen halakorik esango, berba egiterakoarl Jakine' Li-

praktikoagoa izanik, amornt hau¡diz ibiltzen baikara* "ze¡gatik" den ikertzen*. Edozeri buruz, "zergatik' bota ohi
dugu aurr,etik, hiru edo lau urteko umeak bagina legetxe*Ez dagozkigun bamaikatxo bunüauste ha¡tzen ditugu gure
gain. Ez ote dugu lagatzeko ordu¿? Laga dezagun, bada,
behingoan "zergatík" zoriooekoa eta lot gakizkion "nola"

bi oiloren xitak ditugu Ba'
koitza berre amaren semea da. eta 2ma bakoit'2l( bef'e hiz'
kuntza eta... bere metodoa.

zardi eta Zugarramurditarra

Baina jarailri dezagun antntra, amak erakutsi zeutan
sistim'arekin, metodo butsa ezezik, beste zertxobait osaga-

rritzat ba zedukan eta: hots*, "bista", begien zeregina
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na-

gusiena baita*. Esate baterako,

nik neuk ner¡re begiez aditzaren aldi bakoitzaren lekua eta erak ikusi beharrean,

neure amak esan baleuzkit, hain erraz ikasiko ote Dituzke?
Ez, eta lrmaika bider ez, mila azalpen ema¡ baler:zkit ere.
Ez baitago norberak ikus.t9a lakorik. Inoren es¡nak, nor-
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