
J o x e m a r i  A r a n a l d e

Juan Garcia Garmendia
(Legazpi 1 9 5 5 )

0
ARSO urtekariaren irakurleari ez zaizkio 

arrotz izen-abizen edo izen-deitura horiek. 

Lehengo urtekoan bertan hortxe agertzen 

ziren, Errenteriako Xenpelar ahotan eta 

"film e baterako" ideiak buruan.

Baina iazko horretan, orria ldearen barrenenean 

ageri dira. Aurten goienera ekarri d itugu, bista- 

goan jarri, erakusgarritan bezala. Ez izen-abizen 

horiek aparteko edertasunik dute lako. Ez dute 

beste m unduko d izd irarik. Edozein da hemen 

Garzia, eta edozein Garmendia, eta zer esanik ez 

Juan, nahiz orain bakantzen hasia den zertxobait.

Baina izen horiek banaka eta bakarka nonahi 

aurki badaitezke ere, h irurek batera izendatzen 

duten jauna ez da edozein, eta horregatik dakar- 

gu OARSO honen orria ldetara.

Eta edozein ez delako pub lika tu  digu ora ind ik- 

orain liburu mardul eta jan tz i eta bete bat ,euska- 

raren erabilera egokiari dagozkion zenbait puntu 

aztertuz eta argituz. "JOSKERA LANTEGI" du 

izena, eta gero berak esango digu zertaz dihar- 

duen.

Egia esan ez zegoen liburu  horren zai egon 

beharrik gure Juan nonahiko  o rria lde ta ra  ekar- 

tzeko. Bazuen lehendik ere irakasle eta itzu ltza i- 

le eta idazle den honek edozein lekutan lotsarik 

gäbe agertzeko m e ritu rik  eta m erezim endurik. 

OARSO honen irakurleak badakike zein duten 

guraso AKASO, ITZALEN ITZAL, FADOA COIM- 

BRAN, eta TXIRRITAREN BARATZEA NORTEKO 

TRENBIDETIK liburuek. Eta beste hainbat a rtiku - 

luk eta abarrek!

Beraz ez geneukan a itzakia bila ¡bili beharrik 

legazpiar hau orria lde  hauetara ekartzeko. Hala 

ere laugarren urne haundi hau - zer izen duen 

galdetu d iogunean, "JOSKERA LANTEGI" duela 

esan d igu - besoetan duela ikusi dugunean, ter- 

tu li berezi bat egin nahi izan dugu a itarekin . la 

zer dioen Juan Garcia Garmendia irakasle eta 

idazleak.

Aranalde: Kabira haundiko irakaslea eta idazlea 

dela Juan Garcia esatea, ondo esana al legoke?

Garcia: Ez -dio, kom entzim endu haundirik gäbe, 

nik uste Gramatikalari fama puska bat bada hör, 

baina... (Guretzat, kabira izatea, norbera dabilen 

lekuetan eta sailetan itzala eta eragina izatea da; 

eta Juanek hori baduela ez dago ukatzerik)

A.: Eta asko kabitzen zaiona ?

G: Bai, hori bai -dio, zinez eta b irib ilk i - Esanahia 

garbi dago. Kabitu gehiegi behar bada. (Ehun bat 

kiloren hornidurak gehiegi itsusten ez duen 

bihankako puska ere badugu legazpiar erdi-gas- 

tronom o m okofin  hau).

A: Eta esango banu, ja k ite  asko eta dogmatismo  

gu tx i duen no rba it dugula Juan, zer?

G: Hala nahiko nuke -dio-, batez ere bigarren 

horretan. Gero eta zer-ikasi gehiago nabaritzen 

da. Zerbait ikasteak, ikasteke dauzkagun sailak 

ikusterazi besterik ez du egiten.

A: Eta gizon -gizonagora etorriz, ezkerrekoa al du 

bere joera  gure legazpiarrak?

G: (Irripar-puntu bat dariola) Inork baleki honez 

gero zer den ezkerra eta zer den eskubia... Garai 

batean, ora ind ik po litika  edo horretan sinesten 

nuenean, alde horretara jo tzen nuen.
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Behar bada, nere ¡zaera kritikoa da horren kau- 

sante.

A: Gainera, PATRICIO ECHEVERRIA .S.A. enpresa- 

ko langile baten biloba izanda...

G: Ginera! Bai, aita ferrob iarioa  du t età aitona 

fabrika sonatu horretako langile nuen.

Horrenbestez, liburura egiten dugu jauzi.

A: Ez du t dena irakurri -esaten diot. (Bezpera - bez- 

peran erosi nuen, berak ez baitzidan opari eman, 

demontre horrek; età 40ren orrialde neuzkan baka- 

rrik irakurririk, liburuak dituen 600juxtuetatik).

G: Ez d io t inori opa osoa irakurtzerik -botatzen du 

brasta. (Berak benetan bezala esaten du, baina 

guk badakigu ez dela egia).

A: Nere i rud i pena bakarrik ote da, Juan, lite ra tu r- 

gile ere bazarela libu ru  honetan?

G: Ni ez naiz egokiena hori esateko -dio - baina, 

tira... Egia da, pasarte batzutan, gaia arindu beha- 

rrez età, horrelako zarbait badela; età liburu 

batek norbera isladatzen duela. Gainera hizkun- 

tza gizartearen islada da, età horko joera batzuk- 

eta kom entatu behar ziren, età orduan ba...

Bestetik akademikoegia ez egiten ere 

saiatu naiz term ino log ia  aldetik-eta.

Saiakera estilo pixka batekin egin 

dut. Gero, zenbait jende bada erreze- 

ta rio  m oduko zerbaiten bila ib iltzen 

dena, età hari esan behar zitzaion 

errezetarik ez dagoela. Hala ere 

kontu oso zehatzak badaude, jakina.

A: Esaldi labur batzuetan esan al dai- 

teke, Juan, JOSKERA LANTEGI azter- 

ketaren b ita rtez zertan lagundu nahi 

diozun euskara erabiltzen duenari?

G: Aide batetik, ondorio  zintzoak 

atera behar direla adierazi nahi nuke.

A lboko erdarak età gure euskara oso 

desberdinak direla-eta, oso harro ib ili 

ohi gara, età beti aipatzen dugu hori; 

baina gero jende askok, praktikan, 

m ekanikoki egin nahi luke erdaratik 

euskararako aldaketa, hitzez hitz, 

hitzen trukaketa  hutsarekin, egiazko 

itzulpen batek eskatzen d ituen azpi- 

ko menkanismoak ezagutu gabe, età 

horrek ez du balio.

Ez da berria, A ltube età abarren ahale- 

gina ere hori izan zen. Hestutxo ibili 

zirela? Ez dakit. Orduko giroa ezagutu 

beharko litzateke. Itzultzaileon espe- 

rientziatik ateratako ondorioak dira.

Bestetik, euskara gaur esparru askotara ari denez 

zabaltzen, joskera standard bat lortzeko ahalegi- 

na izan nahi luke liburuak. Età hori, ez nere erre- 

zetak erabiliz bezala, trad iz ioz dato rk igune tik  

hartuta baizik. Età bidè batez , euskara dejenera- 

tzen d iguten zenbait joera ere salatzen da.

A: Gatozen orain euskarazko literaturara. Gaur 

sorten den horren barnean zer moduz senditzen 

da Juan idazlea? Aurrera al goaz?

G: Bai. Nik uste aurrera egin dela nabarmen. Età 

bereziki lite ra turan. Jauzi ikaragarria zegoen 

gurearen età kanpokoaren artean, età bi hegi 

horien arteko zubia egiteko asmoa garbia da, età 

etekinak ere bai nik uste. Età nik esan behar banu, 

itzu ltza ileari zor zaio batez ere zubigintza hori: 

norbere hizkuntzara pasatzea beste hizkuntzetan 

dagoen hori. Hori egiten duen guztia da itzu ltza i- 

le. Età hori, jatortasuna inoiz baino gehiago zain- 

duz egiten dela uste dut.

A: Ahalegin horre tan ari direnen izenik emango 

al lidake Juanek?

G: Bi. Nik uste denak ari direla; baina hor daude 

beren sorkuntzazko lanak beste h izkuntzutan ere 

ateratzen d ituztenak: Andu, Atxaga, Saizarbito- 

ria... Andurenak, gainera, itzu lpe-itzu lpenak dira,
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ez dira egokitzen.Gaur gure lite ra tu ra rik  hobere- 

nak ez du t uste inbiria haundirik d ion ik kanpoko 

hoberenari.

A: Ni horretan. Eta irakurlegoa, Juan? Zenbait 

jende  ez al da konform atzen etxe tik  dakien eus- 

kararekin eta horren arabera juzgatzen lite ra tura  

berria, guztia  balekibezala?

G: Bai, bai. Nik uste hori dela. Bi kontu dira hör. 

Bat da euskarari iraunaraztea, betiko kontua. 

Horretarako lagunarteko euskara aski da, etxe- 

koa. Beste kontua da euskara lantzea Lehenengo- 

ari ez dio mesederik egiten bigarrena ez egiteak. 

Eta bataren eta bestearen aide egiten den ahale- 

gin horretan desoreka haundia ikusten da. Eta 

bigarren hori gäbe, gaurko egunean, hizkuntza 

batek bere etorkizuna ez dauka batere garbi. Kul- 

tur-h izkuntza eginez joan behar dugu aurrera.

A: Eta kritika  ?

G: Irakurlearen eta idazlearen arteko lokera hori 

fa lta  da. Ez dago kritika rik . Ahoz-aho egiten da, 

baina besterik ez. L iteraturaren zirku itoa  itxi 

gäbe dago. Gehienez ere erreseinak egiten dira 

bakarrik. K ritika rik  ez.

A: A je kontuak hör dabiltza, Juan: prantzi-euskara  

omen dela hangoa eta espainol-euskara hemen- 

goa eta ba t eta beste.

G: Bai. Beti egin izan du euskarak ingurukoa ego- 

kitze hori, la tine tik  hasi eta besteetatik segi. 

Diglosia hor dago. Eragin hori hor dago eta ahale- 

ginak egin behar dira gehiago ez urruntzeko.

A: Eta Matias jaunaren zapàrrada hori?

G: Bai. Hor egia batzuk badaude. Gero nola admi- 

nistratzen diren... Hori da bestea. Ni neroni ere ez 

naiz oso optim ista. Printzipioz, hipokresia eta 

beste zera batzuk, nik uste, horrelaxe direla. Bere 

a ldetik ere ez dute garbi ikusten zer nahi duen... 

morala jo tze  hori... nik beh in tzat lehendik ere ez 

daukat oso altu...

A: Eta Juanek eskuartea eta aukera ba litu  gusto- 

koen duen hura egiteko, zertan ihardungo luke?

G: Itzulpengintzan. Nik uste du t nere burua ez 

dagoela erabat sorkuntza-lanera jartzerik.

Honetan bukatzen dugu gure te rtu lia . Bazuen 

gauza gehiago esanik eta esatekorik Juanek; 

baina non du lekua "kabira haundiko" gizon 

honen guztia sartzeko

Udaran bere burua langabezian ikus dezakeenak, 

hor du JOSKERA LANTEGI entre tenitzeko. Egilea, 

JUAN GARZIA GARMENDIA.
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