
 

 

Mailukada: ekintza eta keinua 

 

 

Orri zuri baten pareko harrian idazten ari naiz. 

 

Keinuaren aurrean ekintza dagoela zioen Oteizak. 

 

Idazleak aulkian esertzen denean ez du harridurarik sortarazten, ezta bertsolariak zutitzen denean ere, idazmahaiaren aurreko aulkia idazlearen 

ekintzarako lekua baita, edonon dagoela ere, bertsolariak zutituta bat-batean mezua bidaltzen duen lekuaren pare. Behin eserita edo zutituta 

sortzailea bihurtzen da ekintza, lekuan kokaturik dela. Leku hori konposatuta, osatuta ageri zaigu. Espazioaren arrazonamendu honek 

sortzailea loturik mantenduko du, altxatzen edo esertzen ez den artean, ekintza berriro keinura ekarriz, denbora kolpatuz. Bi arrazoiketa aurki 

ditzakegu beraz, geometrikoa edo geometriko eza, bata espazioaren amarru eta bestea denborarena. Sortzaile orok hauekin dute sortu, ekin. 

 

Bizitzaren ekintza guztietatik, ez ote dira keinuak osatuenak? 

 

Komunikazio lurralde horietan ekintza eta keinuaren muga ez da mugatua eta neurtua, mugikorra eta nahastua baizik. Keinua sortzen denean 

beste guztiarengan eragina du, keinuek konprometitzen baitute, galdetu, hunkitu eta ukitu ere. Keinu desberdinak ditugu giza-mami, keinu 

fisikoak aski ondo ulertzen ditugu zenbaitetan, zailagoak dira baina ulermenerako hortik kanpo dauden keinuak, sailkagaitzagoak bederen. 

 

Keinu batzuek egiturak puskatzen dituzte hitzaren indarrez. Bertsolaritzan kasu, bertsolaria, betiko bertsokeran, pototik ihesi dabil. Betiko 

bertsokeran, potoa nahita bertsoratzen denean, ordea, keinu argi bat ageri zaigu; ekintzak kontra, berezitasun edo erresistentzia bat duelako 

betikotasunaren aurrean, edo entzuleen belarrietan kolpatzen duen harridura bat, entzuleak bertsolaritzaren kodea, jolas aukera eta araudia 

ezagutzen baititu. Keinu aukeratu hori ekintzaren bitartez ageri zaigu, potoa egin eta harekin elarazpen bat dakar bertsolariak. Ekintzaren 

bitartez jarrera plazaratu zaigu eta mezu bat harekin batera. Hitzen bitartez keinuak sor ditzakegu, begiak igurzten ditugun pare edo bekokia 

ximurtzen dugun modura. Hitzak espazio eta denbora ez ezik moduak baititu, eta bizimoduak baita ere. Eta hitz haiek denak dute haien 

hizkuntza adierazle eta okel. 

Arestik idatzi zuen hickunza batez ez dakiena, hickunza horretan minzaceko labur izanen da. Hitz haien aurrean gizakia buru hutsik gelditzen 

da, ulermenik ez duenean. Hamaika hizkuntza dira munduan, makina bat fonema eta hitz gauza berari izena emateko. Izenek izan bat izanen 

dutelako hizkuntza barrenetan, eta esan horretan dihoa eraldatuz, mantso, belaunaldiz belaunaldi. Horregatik itzultzaileei begirune handia 

diet, hizkuntzen esana haiek zabaltzen baitute. 

Nire ama-hizkuntza euskara da, gurasoek emana, euskaraz da nire esana, nire izana eta nire izena. Beste hizkuntza batzuk ikasi ditut jada, eta 

ikasiko anitz gerora, denak nire maite, ez dut ulertzen nola batzutan euskaldunok euskaraz hitz egitean, euskara maitatzean, euskara 

defenditzean, zenbait erdaldun harritzen, mintzen eta sumintzen diren. 

Keinua besteengan deigarri izaten da, ekintza bat da, mugimendu bat, jarrera bat, itzulpena zuri uztea akaso, hustea. Besteen 

axolagabetasunean jo eta erantzutera konprometitzen duena, esku hartzera. Badira keinu zuriak ere, hitz ezak sortuak, eta zuritasun horretan 

hasten gara ikasten gizakiok. 

 

Aurrean, keinua. Itzulpen zuria alboan. 

 

Euskera hutsean bete. Hitza. 

Esanen diet. Egia. 

Zutik, zein eserita. Mailu bat da. 

 

 

 

 

 

 

 

 


