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Abstract 
In this article we enter the house of popular wisdom and, inside it, many different doors and side doors open to show the reader that 
Basque culture is created by those who use Basque in their lives; that popular wisdom provides real evidence and not just vague 
statements; that storytelling is not anonymous; that the ellipsis is very powerful in oral language; that the Biscayan dialect used in the 
oral tradition is exemplary; that the definitions given by popular wisdom are brilliant. And it is in that context that ‘Idaho, airean joan 
eta behea jo’1 (Idaho, fly and crash) comes up.  

Laburpena 
Artikulu honetan sartzen gara herri jakituriaren etxe barrura, baina ez barrenera. Era askotako ate eta albateak zabaltzen zaizkio 
irakurleari, erakusteko: euskaraz bizi denak sortzen duela euskal kultura; egiazko testigantzak jaso ditugula, ez, ostera, esperientzia 
neutroak; kontu kontaria ez dela anonimoa; ahozkoan elipsiak indar itzela duela; bizkaiera eredugarria darabiltela; definizioak bikain 
moldatzen dituztela. Halako giroan asmatua dela: “Idaho, airean joan eta behea jo”. 2 
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1 The words Idaho and jo rhyme. 
2 Popular wisdom: linguistic variety and nature 
Idaho: go flying and crash (In the Basque version, “Idaho, 
airean joan eta behea jo”, there is a play on words between 
Idaho and jo, made up by the speaker spontaneously. 
 

 
 
 

1. Abiapuntua 
Pedro Bilbao Arrietakoaren ahotik jaso dut 

izenburuko esaldi hori, Amerikara ardi-jagole joan 
zenarenetik. Pedro izatez, euskalduna da, euskaraduna, 
globalizazio aroan ere, doala doan lekura unibertsoa 
euskal bilakatzen duena; hizkuntzaren kanpaiari euskal 
hotsa, berbotsa ateratzen diona. 

Arrietako Pedro artzainak euskal kultura zabaltzen 
du, euskaraz pentsatzen du –ingelesa ere jakinik-. 
Zelan, bestela burutara etorri: Aidajo, airian joan eta 
beia jo? ] 

 Berez, gure azterlan honetan abiatzen gara uste 
izanik idiolektoa dela dialektologoak aurkitzen duen 
errealitate bakarra, hots, gizaki batek une jakinean 
egiten dituen hizkuntzako erabilerak. Hala ere, 
suposatutzat ematen dugunez, Arrietako biztanleak 
hizkera berberekoak direla, Pedroren gaineko 
baieztapenak hiztun guztientzat hartuko ditugu 
baliozkotzat, edo baita haienak  ere beronentzat, nahiz 
eta badakigun aldaketak gertatzen direla auzoen artean 
ere. Esate baterako, “t”ren palatalizazioan, 

informatzaile batzuek “tt” aldakia erabiltzen dute; beste 
batzuek, aldiz, “tx”: “andittu”; “anditxu”.  

 Nor eta zer da Arrietako biztanle hori? Zer kultura 
eta berbeta ditu? Zer du ematekorik? Zer gainerako 
kulturetatik hartzekorik?  

2. Atarikoa 
Gure iker bidean, Arrietako historia dakienak berak 

konta dezan, herritarrei eurei eman diegu berbea eta 
sinets beza irakurle argiak, zurtz egiteko beste ikasi 
dugula bertoko bizilagunen jakituriatik, bai hizkuntzaz: 
Gero gora joan nozu, ba!; baita kulturaz ere: Sorginen 
itxurea ez dakigu zelakoa dan. Ez dira ikusten. Usaina 
eta zaratea eta hori bai. Besterik ez! 
 Hasieran, aurrean dagoen arrietarra nor den ez 
dakizu. Hatzak luzatuz gerratean esku bonbak erabili 
zituela diotsu. Alboko andreak jarraitzen dio esanik, 
hanka bat agerian lurpeturiko gudaria ikusia dela 
Sollubeko aldatzean; Luisek, berriz, bera amak 
emaneko plegazinoa –hiztegietan ez datorrena- hartua 
dela gazte denboran zutunik paratuta; Milak, azkenik, 
bere aldikoari errepublikako bandera zein Frankorena 
ezagutu beharra tokatu zitzaiola eskolan. Eta den-denak, 
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umezaroko begiz azaltzen dizkizute gerrateko gertaera 
saminak edo eskola denborako ahaleginak nahiz 
errezoak  zein olgetak. Finean eta buruan, hotz bezain 
urrun abiatu den harremana, kutunegi ere bilaka liteke, 
hainbesteraino non norberak iragazi beharko duen 
mezua irakurlearengana aurretik ze, tankera honetako 
gertaerak izen abizenez ematen baitituzte: Joan zan nire 
aita Bilbora ze, atxina be gizonei behin Bilbora ezkero, 
etxean andrak euki arren, andratxuak-eta ikustea 
gustetan jaken.  

 Ikusi, ezagutu, usaindu ez dugun aurrekoen mundu 
egiazko baizen ezezaguna jasotzen gabiltza minidiskera 
eta paperera. Ze misterio azkuragilea  den kontu kontari 
herritarrak entzutea, batez ere, eurentzat egia dena, 
alegia baino ez denean norberarentzat; eurentzat orduko 
pasadizoak barrea dakarrenean edo negarra edo esan 
ezina. 

Lehenago, inoren historia, bizitza, ohiturak irakatsi 
zizkiguten eskolan gu mutu ginela. Inoren himnoak, 
besteren erreinuak ikasaraziz. Horretara lorturik, 
egunero ikusten duguna ez ikastea eta ikasten duguna 
inon ez ikustea. Geroagoetara kontatu digute eta kontatu 
diete Arrietakoei –baita Pedro Bilbaori ere- euren  
historia, baina inork beti. Erbestekoak esan digu 
euskaldunoi zer egin dugun geure etxean eta zelan.  

Oraingoan, ostera, Arrietako bizilagunak dihardute 
kontu kontari, era bizi-bizian, eurak parte direla.  Ez 
azaldurik, seguru asko, historia osoa, bai eurena osorik. 

Horretarako, herritarrak ipini ditugu elkarrizketan, 
geuk jardunerako gaiak eskainirik. Liburu honetan –
aztergairako eduki dugunean- ez dira isildu inor 
entzuteko. Euren ahotik dakigu ARRIETAKO 
EUSKALDUNEN JAKITURIA liburuan dakarguna3, 
nahiz eta eurak onartu: Honeek hemen esaten gabiltzan 
kontuok ez doguz pentsamentuan be eduki aspaldian!. 

   Ezagutu izan duten bizimoduko berri jasotzeko, hiru 
etorri gara –ia beti Edurne alkate andreak lagundurik- 
Bego Bilbao, Iñaki Gaminde eta Juan Luis Goikoetxea. 
Egun bakoitzeko saiora sei arrietar edo gehiago ere batu 
izan dira. Iñakik mikrofonoa ipintzen izan dio bati eta 
Juan Luisek minidiska mahai gainean ondokoari, Bego 
bideoa grabatzen dabilela. Komediak gero, 
lekukoetariko dozena erdik esanekoa paperera 
pasatukeran, ordenadorean entzuten hastean. Badakizue 
zer den une berean sei batera berbaz ibiltzea? Ofizioz 
dakigu, maisu edo maistra bati 25 umek apunteak ederto 
hartzen dizkiotena, baina zortzi Arrietako berbetan 
batera zer dela? Honek kontu bat, horrek berari pasatu 
zitzaiona, hark gerra denborakoa… Hemengoak ideia 
bat, horkoak beste bat. Honantz txita bat, horrantz beste 
bat. Zelan batu hegaztiok? Zuek ederto dakizue, txitak 
                                                   
3 Goikoetxea J.L.; Bilbao B.; Gaminde, I.: Arrietako 
euskaldunen jakituria. Kontuak, kantak, bizimodua. 
Mendebalde Kultura Alkartea eta Arrietako udala, Bilbao, 
2008. 

batu oilalokak egiten dituena. Hara gure oilaloka 
beharra, arrietarren ideiak banan bana batzen. 

 Arrietako bizilagunen –gizonezkoak gehienak- 
%70a Ameriketa dolarrezkoan ibilia  da –Pedro Bilbao 
euren artean-. Badira egun hutsa sei hilabetean den 
lurretara bidaian joanak ere edo laurogei  egunez 
uretatik lehorrik ikusi bakoak. Arrietan ez dira falta 
andrazkoak eguzkia udan nondik igarotzen den eta 
neguan noraino doan markatuta daukatenak edo altzoan 
hamar seme-alaba mundura ekarririk haziak. Arrietako 
andre-gizonek badakite tradizio aberatsak jagoten, 
memoria harrigarrian kantak eta kontuak erabiltzen. 

Guk ez dugu eskuetan, ez begietan sua amatatzen 
joan ziren orduko ordua; bai, ostera, erlojua, sasoiko 
argazkia, gogoan diren esaerak, behinolakoen izaera 
zirenak. 

Inportantziarik eman ez orduan, dena segituan 
izango zela-eta, eguneroko orduko bizimodua eta 
mundua beti antzera joango zirelakoan aurrera. Baina 
osteko urteak ez dira artekoen bidetik etorri. Ordukoa 
galtzeko arriskua gero jarri da agirian. Burutara etorri 
izan bajakun halako ustea, beste era batera jokatuko 
genduan. 

Ezagun da Arrietako bizilagunentzat eurak dakiten 
guztia berezkoa dena, berezkoak diren modu berean  
bide hegaletako sasiak, soloetako txomin-belarrak edo 
basoko irak, naturak emanak, ez eskolak. 

Kultura arrotzak eta bertokoen jokabide ulergaitzak,  
isilarazi  du, behien hausnarra, itsasoaren eragina, 
sendabelarren mesedea, ez daukala-eta baliorik. Harik 
eta itaunka hasi garen arte, sinesgarri den euskalduna, 
bere gurasoez ia ezer ez dakiena, aitita-amamak ahaztu 
dituena, Euskal Herriaren historia ezezagun zaiona. 
Zelan onar genitzake gure artera emigrazioz etorriak 
nahiz bertoko jatorrikoak Gernikako Picassoren 
interesik erakusten ez dutenak, sorginen zaratarik 
entzun bakoak? Norberarenik ez daukanak kontatzeko, 
inorena erabiliko du ahotan. Nortasun bako edo 
nortasun galduko izango da. Uriko umea, ama 
ordekoaren bila dabilena. 

Jakina da Arrietan zer kontatu gehiago ere 
badagoena. Ezin baina dena liburu baten sartu ze, 
liburuak itxiak dira eta bizitza beti zabalik dirauen atea, 
epilogorik ez daukana. Gainera, isiltzen diren 
gorabeherak ere egon litezke. Eta horiexek ere isilune 
beteak dira, ezer badira, zeozergaitik adieraztera ekarri 
ez direnak, herriko edo herritarren sekretu liratekeenak, 
hau da, etxeko sua etxeko hautsez estaltzekoak.  

3. Esperientzia neutroak? 
Arrieta goi lurretan etzaten denaren gaineko artikulu 

honetan, euskaldunen berbetaz gainera, jakintza ere jaso 
dugu: Ameriketara joanekoena -Pedro Bilbaorena 
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kasurako-, eskola denborakoa, gerrate aldikoa, 
eguneroko bizimoduari dagokiona. 

Horretarako, iturburura jo dugu –gaur bizirik 
dirautenenera, asko dira-eta historiaren denboratik alde 
eginik gure artean ez direnak-, egoera haietan iraun 
zutenengana. Gehienetan taldean elkartu izan gara, 
pentsaera bakanekoena baino interesgarriagoa suerta 
dakigukeelakoan taldearena, batez ere, gerrateko 
gorabeherak-eta biltzerakoan. 

Ez genuke Erromako Inperioaren aroan legez jokatu 
gura, ezen Erromako enperadoreek beren 
agintaldiarekin batera hasarazi ohi zuten denboraren 
kontaketa, arterik eta artekoek ez balira bezala 
jokaturik.  

Beraz, gure ikerlan honetan ere, emaitzak ez 
dirateke, agian, atal guztietan berri-berriak, arterik ere 
batze lan ederrak gauzatu dira-eta. Jakingarriak bai, 
ordea, eta ez autoktonoentzat bakarrik, ezpada baita 
aloktonoentzat ere, gure kulturaren zein hizkuntzaren 
berri izan gura dutenentzat. 

Den moduan dela, ederto baten ohartzen gara, ez 
dagoela “esperientzia soilik” hizkuntzarik (edo 
interpretaziorik) gabeko esperientziarik. Ez da giza 
esperientziarik edo mundu esperientzia neutrorik; ez 
dira liburu honetakoak kronika desinteresatuak, 
inpartzialak, nahiz-eta berbak eta ekintzak bere horretan 
jaso askotan, ezen, gainera, iraganaren esperientziak 
badira ere, oraingo esperientziatik behatzen baititugu. 
Dena den, guk testu orotan,  Arrietako bizilagunen 
“ipsissima berba” jaso ditugu. 

4. Egiazko testigantzak 
Guk ez dugu kronikarik idazten, metodo zientifikoei 

lotuz, aldi bateko andre-gizonen testigantzak jasotzen 
ditugu, beti ere, eurak esana doitasunez eskuratuta. Era 
horretara, gertakari eta adierazpen jakinen historia 
zehatza batukeran, biografia oparoak geureganatzea 
lortzen da.  

 Herri xeheak ez zuen idazten erromatarren inperio 
aroan, eta gaur ere ez du egiten. Gure betebeharra 
dateke, orduan, eurak ahoz esana idatzira aldatzea. 

 Egiazko testigantzak jasotzen ditugula badiogu, 
erantzun beharrean gara zeri deritzagun egia. Metodo 
positiboz ikusi eta esperimentatu daitekeena? Ala 
“egia” positiboak baino askoz ere sakonago eta 
zabalago izan daitekeen egia? Haurrei -baita helduei 
ere- barre eta negar eragiten dieten hainbat ipuin eder 
ez ote dira egia? Eleberri on bateko zenbait pasadizo 
eta kontu, inon halaxe “gertatuak” ez izanagatik, ez ote 
dira eguneroko albistegietan ematen dizkiguten 
munduko berriak bezain egiazko? (...) Bihotza ukitzen 
duena, eskuzabalago eta zoriontsuago egiten gaituena: 

horixe da azken baten egia. Eta egia horren 
kontakizuna da azken batean historia. 4 

 Bestalde, egiazko testigantzen atal honetan, “ei” 
partikula darabilte lekuko kontalariek. 

- Sorginen batzarrak barikuetan egiten ei ziran 
“Otsagidxako” landan. 

 Hala ere, “egiten ziran” baino “egiten eI ziran” esan 
arren, Otsagaraiko landa –“Otsagixakoa”- ez da edozein 
landa, sorginen barikuetako batzar lekua da-eta, 
itzaltasuna ematen duena. 

- Lehenago bere, ez dakit sorginak izango ziran ala 
ez, baina neuri pasaukoa da – dino Josek. Hor 
hamaseiren bat urte edo hamazazpi eukiko nituan eta 
nire koinatua Pedro, Pedro koinatua dot. Biok joan, 
biok egiten genduan egotaldia ni etxera joateko, 
jesarrita plantauta. Eta zuen koinatuak Jesusek etxe 
barria eginda daukan zuen solotik: dzot!, holan gauza 
bat ondora: dzu! Ondora etorri jatan. Hau egia santua 
da e! Eta ni ez naz ikaraorra izan ezertara bere. Kauen! 

- Txakurren bat izango zoan! –aldamenekoak. 

- Bai, txakurra izango dok! Haonen tamainuko 
gauza bat, biribil-biribila. Ez eskurik, ez ostirik ez eban 
euki. Neu holan begira. Ze osti da hau ba? Geldi 
bertan, geldi bertan. Hori egia santua da gero! Atzera 
bueltea hartuta joan eta hantxe. 

- Amari deitu neutsan, eta: bakean dagoanari 
bakean itxi behar jakola. 

- Bai, hori esaten eben! –aldamenekoak. 

- Hainbeste denporan holan egon zan neure kontra. 
Atzenean neuk joan behar izan neban etxera. Hori egia 
santua da, eta ni ez naz bildurduna izan. Inoz be ez! 
Gaueko hirurak inguruan izan zan, goizaldean. Ez zan 
egon haizerik, ez ezer. Joan hogei metro, atzera etorri 
eta hantxe egon zan, kontra-kontran. Zein da 
soldaduskan egoten dan zaku baten modukoa. Holantxe 
biribil-biribil-biribila. 

 Dio Anuntxi Aranak: Mito zaharren sinesmena ez 
da Tertulianoren “Credo quia absurdum”; alderantziz, 
sinesgarritasunean finkatzen da. Eta sinesgarria da 
garaiko ezagutzak eta uste sozialak onartzen dutena. 
Iritzi kolektiboak norberaren pertzepzioa baldintzatzen 
du gero, begiek ikusten dutena eta belarriek entzuten 
dutena; eta atzera ere berriz, ikusiak denen 
segurtamena bermatzen du. 5 

 Kontakizun honetan erraza da jakitea zeri deritzagun 
egia, zergatik hartzen dugun egiatzat. Neuri pasaukoa 
da –dio Josek. Lekuko bat ere badauka: Pedro koinatua. 
Baita bigarren bat ere, nahiz eta ez egon bertan: Amari 
                                                   
4 Arregi, J. Nazareteko Jesús, Deustuko Unibertsitatea, 
Bilbao, 2004, 2. argitaraldia, 43 or. 
5 Arana, A. Euskal Mitologiaz, Elkar, Baiona, 2008, 87 or. 
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deitu neutsan. Gainera, kontrairitzia adierazi baino, aldi 
hartakoen artean holakoetarako erabiltzen zen maxima 
diotso: Bakean dagoenari bakean itxi behar jako!. 

 Kokagunea ere deskribatzen du: Biok egiten 
genduan egotaldia jesarrita plantauta. Oharturik 
ingurukoren baten irribarreaz, erantzuten du: Hau egia 
santua da, e! Eta ni ez naz ikaraorra izan!. 

 Beste alboko adinkideak ihardestean: Txakurren bat 
izango zoan!. Josek, ezetz.  

 Gogotan darabiltena indartzeko zehaztasun gehiago 
ere ekartzen du: Goizeko hirurak inguruan izan zan. Ez 
zan egon haizerik ez ezer!. 

 Egiazko testigantzak dira halakoak, alegia, metodo 
positiboz ikusi eta esperimenta daitezkeenak baino 
harago doazenak. Se me concederá sin dificultad, 
espero,  sin necesidad de acogerme a la autoridad de 
filósofos eminentes, que hay distintas clases de realidad 
y hasta grados muy diferentes, dentro de cada una de 
ellas. Así se ha podido sostener, sin mayor paradoja, 
que don Quijote es más real que Cervantes, aunque no 
evidentemente de la misma manera. 6  

 Edonola ere, kontalarien artean agertu den ezbai 
giroan, Milagros Abaunzak amaituko du esanez, Guk 
sustrai gehiagogaz horreek entzun behar genduzan 
baina…. 

5. Pasadizoen benetakotasuna 
 “Abade barria” deritzan atalean kontalari bi agertzen dira. 
Antzerakoak diren arren, pasadizo bik osotzen dute. 
Desberdinak badira ere, jatorri bera dute, istorio 
zaharrago batetik datoz, eta etorri ere apaiz biren 
kontaketa dute iturri. Bata Lekeitiokoa eta bestea 
Markinarra Larrabetzun zela kontatu ohi zuena. 
Gertatzen da, ordea, Lekeitiokoak Idahon zela kontatu 
zuela, mexikanoak ere entzuleen artean zituela. Beraz, 
egokitu egiten du istorioa entzuleen erara eta girora. 
Ondorioz, aldaeratzat hartzen ditugu eta bata ez da 
bestea baino egiago. 

Hortik landa, edozein gutarikok pentsa lezake 
liburua irakurtzerakoan, ea zer izan daitekeen benetako 
eta zer kontalari herritarrak berak asmatua. Erantzuna 
emateko, bada logikaren koherentziara jota eskaintzen 
zaigun metodo egokia. 

Jesus Oar errotariak kontatzen digu, nola 
gerratean euren etxean soldadu frankistak ziren eta 
zelan izekoa haientzat arrozesnea egiten ari zela obusak 
Derio aldetik gorriek jaurtiak jo eta hil zuten. 

 Gorpuzti egunean –dio Jesusek- hil euskuen 
guri izekoa  obusegaz, etxean. Hamendik Derio aldetik 
botata. Gorriak ataketan eben hona. Eske frente biren 
erdian egon zan. Gorpuzti eguna eta gurean izekoa 

                                                   
6 Mitxelana, K.  Estudio sobre las fuentes del diccionario de 
Azkue, R.S.V.A.P., Bilbao, 1970, 24 or.  

ofizialei arrozkoletxea-eta egiten eutsien, etxean egoten 
ziran frentea zertu artean. Arrozkoletxe piloa eginda 
euki eban gelan eta obusa etorri zan. Hamar metro 
atzerago jo baeban, ehun soldadu garbituko zituan, 
lastegian egon ziran danak bazkalostean deskantsetan-
eta. Baina oheak ipinten dabilela, goiko banda-bandan 
jo eta bertan errementauta hil eban. 

Jesusen entzuleria Arrietako udalean gara, 
alkate nazionalista ere entzule dela. Testuinguru 
horretan, Jesus kontalariak ezin asma dezake amama 
bizkaitarra izanik frankotarrentzat “arroskoletxea” 
egiten zebilenik, inork behartu gabe hamar pertsonako 
multzoan bakoitza gura duena esaten ari dela. 

Horrez gainera, nekezago sor zezakeen beraren 
gerrakideek hil zutela. 

Beraz, jarri dugun adibideak darakusana 
aintzat harturik, baiezta daiteke, gure Arrietako 
lekukoek egiari loturik ematen dutela herriko berri. 

Gainera, lekuko kontalariek jarrera zintzoa 
darakutsate berri ematean: Orduan zorriak bere aldean 
eskola-umeak; maisuak bere bai!. Neu be astoaren 
esneagaz hazikoa naz, ama gaixotu jatanelako. 

 

 

ABADE BARRIA. 

Abade barri bat etorri zala herrira eta abadeak ez 
ekian hango pekatu klaseak-eta zer diran, barria izan 
zan-eta. Eta andrazko batek dinotso ze, ene! ez dakit 
zein lekutan laprastadea. Beste batek bere: ez dakit non 
laprastadea. Eta hiru-lau andrak laprastadak egin. 

Hori alkateori aireau behar dot datorrenean, ikusten 
dodanean. Ea herrian zelako bideak edo zelako laprast 
egiteko lekuak dagozen. 

Hurrengo domekan badator alkatea eleizara eta 
dinotso abadeak lehenengo lehenengo:  

Zu, gauza guztiak baino arinago esan behar deutsut 
gauza bat: Zelako bideak edo zelako inguruak 
daukazuz herrian? 

Zer ba? 

Ba, hiru-lau andrak hauxe eta hauxe eta hauxe esan 
deustie-eta! 

A, gixajoa! Hemen herrian horreri ez jako esaten 
hori, hau esaten jako -erantzun deutso.  

Hori baino diferentea, hemendik joaneko abade 
euskaldun batek kontau euskun guri han Ameriketan. 
Harek be hori esan eban: herri txiki baten abade bat 
egon zala eta, seguru, abadea destinau eben beste leku 
batera. Abade barria etorteko zana oraindino etorteko 
eta ha ikusteko zerik ez eukan eta alkateari emon 
deutso ordena, ba, zelan konfesinoan, ba: “Padre en el 
camino del cementerio me he caido una vez”. Beste 
batek be bardin, birritan jausi dala; hirugarren batek 
hiru bider. Abade zaharrak alkateari esan deutso, abade 
barriari hori esan deiola, emon deutso ordena. 
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      Seguru, hurrengo zerean abade barria etorri da 
lehenengo sermoia egiten eta parau danean handik-eta, 
konfesetan-eta hango andrak joanta-eta, ea herriko 
autoridadeak eta alkateak hartzeko kargu ze, baztarrak 
henbrak “camino del cementerio” jausten dirala. Abade 
batek esan euskun hori, Don Santosek, Don Santos 
Rekaldek lekeitiarrak, Amoroton egonekoak. Abadeak 
halakoak esaten.  

Gero alkateak barre eta barre egiten ei eban eleizan. 
Esan deutsie urten dauenean kanpora eleizpean edo, 
barreka ibili dala alkatea-edo.  

Joan jako abadea. Hasi jako esaten haxe bidea 
konpondu egin behar dala ze, hau eta hau pasetan dala. 
Alkateak barre eta barre. 

Halako baten besteak: “Pues no se ría señor 
alcalde, que su señora también ha dicho que se ha 
caído dos veces”. 

Neuri bere abade batek esanta, Larrabetzun egon 
zan Don Julian Olazabalagak  

 

6. Kontu kontaria, anonimoa ala 
ezaguna? 

Kontari diharduen euskaldunak bere aldiko 
bizimodua erakusten digu istorioan. Ez da, 
horrenbestez, ageriko pasadizo hutsa, apur bat arakatuez 
gero, ezkutuan benetako bizitza eskaintzen delako. 
Gertakari biziak dira “Kriada egon nintzanekoa”ren 
erakoak, ipuina itxura baten, benetako biografia 
sakonagora begiratuez gero –neskame joatea 
zenbateraino zegoen hedatua-: Neu be pozik ba, beste 
ahiztea be kriada eta neu be gitxiago ez izateko, kriada! 
Halakoetan, bestalde, ezin da mezua edo irakaspena 
jaso eta kontakizuna utzi; intxaurraren mamia hartu eta 
oskola botatzen den bezala, kontakizuna bera baita 
mezu. Honelako pasadizoak, barruan sartuz entzun 
behar dira, haurrek ipuinak edo edozein kontakizun 
entzuten duten bezala. 

Beti ere, dena den, istorioak kontatzeko talentu 
aparta eduki behar da, pasadizoen jatorria edozein 
izanik ere. Arrietako Irenek badu, itxura guztien 
arabera, talentu hori. Halaxe kontatzen digu San Roke 
santuarena: 

San Rokeak Meñakan izaten dira. Ba, hautsak 
kenduten dabizela San Roke egunerako, San Roke 
apurtu egin jake. Eta gero pentsau dabe hantxe dagoala 
gizontxu bat bere tamainu inguruko bat eta haxe 
plantauko leitekela. 

- Bai! –esan deutse gizon horrek.  

Emon deutsie “estidxe” santutxuaren kolorea 
“imintteko” eta abadea hasi da, ba, sermoika –dio 

Irenek- ze, lehenago ogiak egoten ei ziran sepulturetan 
abadeentzako. 

- Dirua barik ogiak! 

- Bai ogiak izaten ei ziran –ondoko lagunak. 

Hasi da, ba, sermoika eta, ba, San Roke Santua be, 
hara!, ia nahikoak eginda dago hori be. Pazientzia San 
Roke! –dino abadeak. Ikusi egiten eban holan dabilela, 
“eulidxek pikau estidxeri”. Pazientzia San Roke, 
pazientzia! Eta badakizue zergaitik dabilen hori holan? 
Aspaldian ogiak txikitu diralako limosnan. Egunean 
baino egunean txikiagoak ogiak eta horrexegaitik da. 

- Hartu pazientzia San Roke! 

- Ezin, jauna, gehiago, ezin! 

San Rokek saltau dau altaratik eta danak kanpora. 

 Norberak, baina, Federiko Krutwigen ikaslea izanik 
sakonago arakatu guran galdetuz erantzuten du Irenek: 
Halako kontuak osaba batek kontetan euskuzan umetan. 
Osaba hori sakristaua be izan zan. Beraz, iturriama 
zein den jakin izan dugu arlo baten. 

Era horretara, koherenteago gelditzen da istorioen 
jatorria, ezen Krutwigengana itzulirik, hark errepikatzen 
baitzuen, herri literaturaren sortzailea anonimoa dela  
aipatzen denean, anonimotzat hartzen dugun hori 
norbait jakinek sortua dela, eskatu ere trebetasun 
berezia eskatzen baitio egileari. 

Ahozko literaturako egileek, idazleek bezalatsu, 
herri xehea baino ohartuagoak behar dute izan 
literaturgintzaren alorrean, eta dohain berezien jabe. 
Halatxu gertatu ohi da ahoz-ahozko kulturetan, hango 
eta hemengoetan: rabbi hebreoak, rapsoda griegoak, 
brahaman induak, poeta arabeak, “guslar” errusoak, 
tuaregs bertsolariak, Erdi Aroko juglarrak, Argentina 
eta Hego Amerikako payadoreak, eta abar; eta hauen 
artean jarri behar ditugu Euskal Herriko bertsolari, 
koplari, teatrogile eta kontalariak, memoria 
harrigarriaren jabe direnez, testugile jaioak, eta 
jendaurreko langintza literarioak eskatzen dituen 
dohain jakinen jabe. 7   

Guk, hortaz, Arrietako bilketa honetan ere, etiketa 
aldendu zaion atorra dela pentsatu behar dugu herri 
literaturako ipuina edo narrazioa. 

Horrez gainera, Irene berberak argituko digu abesten 
dituen kanten jatorria: Honeek kanta-papelak nik trukea 
eginda euki dodaz. Beitu! Gurean txarria hilten zan 
urte guztietan eta nire lehengusuarenean ez zan 
txarririk hilten. Eta nik emoten neutsan perniltxua sikua 
hareri, eta harek aitita difuntuaren –oraindik aitita 
bizirik!- ogazeruan eukiten zituan kanta-papelak koiu 

                                                   
7 Lekuona, J. M. Ahozko euskal literatura, Erein, Donosita, 
1982, 24 or. 
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eta niri emon. Ni hareek kanta-papelak leiduta “la 
madre!”. Nik pernila jan baino gurago. Gustau!. 

Antzera argi genezake “Abade barria” izeneko 
kontuaren jatorria: Abade batek esan euskun hori, Don 
Santosek, Don Santos Rekalde lekeitiarrak, Amoroton 
egonekoak. Abadeak halakoak esaten.  

- Neuri bere abade batek esanta, Larrabetzun egon 
zan Don Julian Olazabalagak 

Honelaxe argi daiteke Arrietako Euskaldunen 
Jakituria deritzagun liburu honetan agertzen diren 
zenbait testuren jatorri ez hain anonimoa, beti ere, 
kanta-paperen egileengana hel bagintez. Ezen, metodo 
konparatiboa erabiliz, edo kanta berbera bizkaierako 
beste herri batzuetan topaturik, hartaz baliatuta konpon 
baikenezake kanton sortzailearen izena eta izana. 

Besterik eta bestela suerta liteke aho belarri 
amamengandik ilobengana menderik mende iritsiekin. 
Halakoetan nahikotzat hartu ohi dugu jatorrizko 
euskalkia zein den jakin ahal izatea edo Euskal Herria 
sorleku izan duen edo Grezia klasikotik etorria dugun 
edo kultura judu-kristautik. Alegia, euskal oinean 
finkatzen den edo grekoan. 

Kontakizunen jatorriaren ildoari jarraikirik, eder da 
oso Arrieta mendi magalekoan topatzea Jose Mari 
Satrustegi euskaltzainak Urdainen topaturiko sineskera 
berbera euskararen herriak orduan ere Euskal Herria 
osotzen zutela iragartzera damaiguna. San Juan 
egunean esaten eben joan iturrira. Lehenengo ura 
ekarri handik eta bota uretara arrautzea eta San 
Juanen burua ikusten zala. Ura artean inork hartu 
barik e! Lehenengo ura koiu behar zan. 

Gaur eguneko postmodernitate aroan, 
transmisiorako giroak eurak ere, ordea, aldatu egin dira. 
Atxina familiek lanesa gehiago kontatzen eban. Jaten 
gagozanean be telebisinoa dago andando. Zeozer 
agertuten bada, ixi!, ixi!, ezin entzun da-eta!. 

7. Zera, zertu eta elipsia 
 Hartzen badugu adibiderako Arrietako 
euskaldunaren berbeta ahozkoa gai baten azalpena 
ematerakoan, ohartuko gara, haren hizkera –era doituan 
adierazi arren- ez dela erabilera batzuetan teknolektoz 
baliatzen: Kinpulea ipini bertan ganean eta zaldarra 
zertu egiten eban. Zer da zertu? Entzule guztiek dakite. 
Nahiko da zertu generikoa esatea ze, entzuleek badakite 
zaldarrari zer egin behar zaion. 

 Kontrara da, kasurako, irakaskuntzan ezen, ikasleek 
gai berria ikasten ari direnean, gai berri horretara 
hizkuntza bidez baino ez doaz gehienetan. Nekez joan 
daitezke esperientziako ibilbideetatik. 

8. Euskara batua eta bizkaiera 
Euskaltzaindiak euskara batua arautu duenetik gora, 

bizkaieraz idazteak aukeratu beharra suposatzen du, 
zeren euskara idatzi bakarra euskalki desberdinen 
gainean eraikirik baitago eta enfokea euskalkian –
bizkaieran kasu honetan- jartzen den bakoitzeko, batetik 
besterako aldea ageriago agertzen baita. Euskara 
batuaren eta bizkaieraren arteko aldea, arrakala 
txikitzeko, autore ia bakoitzak bere konponbidea 
bilatzen du. Batzuk zubiaren batuko zutabean finkatzen 
dira zalantza bakoitzeko, beste batzuk bizkaieraren 
zutabean. 

Gainera, bizkaieraz diharduenak, corpus nagusia 
klasikoengandik datorrena –elizako mintzamoldean 
jendarteratua- oinarritzat hartu, beti gura izaten ditu 
lekuan lekuko berezitasunen batzuk ere papereratu. Hor 
are nabarmenagoa bizkaieratik baturako tartea.  

Angel Ugarteburuk eta Xabier Amurizak, kasurako, 
euskara batuan idazten dute hari nagusia eta tartekatu 
bizkaiera literarioan umezaroko gertaerak edo 
herrikoak.  

Beste batzuk –Iñaki Gaminde neurri handian- 
gogoko dute bizkaiera ahoz jasorik transkripzioa idaztea 
eta ondoan testu bera euskara batuan. 

Beste batzuk bizkaieraz idazten dute, baina ia batua 
den ereduan. Kasurako Luis Baraiazarrak. Aldea 
murrizteko uneetan, euskalkirantz baino euskara 
baturantz jota. 

Beste batzuk –geuk kasurako- Labayru-
Mendebalde-Bizkaie giroetan ia adostua dagoen 
bizkaiera literarioa erabiltzen dugu. 

ARRIETAKO EUSKALDUNEN JAKITURIA 
liburu honetan, corpus nagusia bizkaiera literarioan 
dator eta Arrietako aldaera datorrenean, komatxo artean 
seinalatzen da. Hala jokatzeko arrazoia, besteak beste, 
ahozkoa entzuteko CDa ere eskaintzen dugula. 

Badira, bestalde, hatxerik bako bizkaieran idazten 
dutenak. ZER aldizkaria,  kasurako. 

Azken baten, desideratuma da bizkaiera eta euskara 
batua uztartzea, definizioz dituzte desberdintasunak-eta. 

9. Erregistro aberatsa 
Idatziz laga digu Xabier Kaltzakortak:  Erregistro 

ugariko hizkuntza batetik erregistro bagako hizkera 
betibateko eta lauera aldatu garela. Euskera mehetu 
dan neurrian, jakina dan moduan, zehaztasunak galdu 
ditu. Egoera eta gertaera desberdinetara egoki eta 
ajutu moldatzen dan euskera batetik, zehaztasunik eta 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2008 62 

ñabardurarik eta baliapiderik bagako euskera batera 
aldatu gara askotan. 8 

Guk, beraz, mehetuz doakigun euskara sendotzera jo 
dugu arrietarrengana, euren bizitzako berbetaren 
ederrak eta kultura bildurik geroagoetara dezagun. 
Hauen mintzoak gatza eta berakatza ditu. Zein adibide 
erakusgarriagorik txosten honen izenburukoa baino?: 
Aidaho, airean joan eta behia jo; edo Irenek 
dakarkiguna: Jerez, ez zaitut ekarriko nik, ez bazatoz 
berez! Horixe be esan gizon plageak. Eta bape ekarri 
ez! Kittu! Hitz bakar bat ere tokiz kanpo ezarri barik 
sorturiko perpausak, sintagma hoskideak naturaltasunez 
sortuz. 

10. Hizkuntza eredua 
Arrietako bizilagunengana hurreratu garenean, gure 

jokabidea izan da, berbak datozen-datozenean jasotzea, 
horretarako, doitasun osoz jokaturik. Kontalariaren 
xedea, ostera, pasadizoa iragartzera eman ahal izatea da 
xedea. Honentzat, beraz, naturala gertatuko da erabat, 
istorio berbera ahotik ahora aldatzea. 

Horrela, “Abade barria”ren kontua, esate baterako, 
beti istorio berbera izango da, baina beti era 
desberdinean kontatua. Jokabide berbera erabiliko 
genuke geuk ere kontari hasiko bagina. 

Gu abiatuko bagina Arrietako lekukoen berbakera 
berbera imitatzen ere, hutsune nabarmenak jarriko 
genituzke agirian Koldo Mitxelena irakasleen maisuak 
Axularren gainean dioskunaren arabera: … queda todo 
un rico caudal oculto que nunca podrá aflorar, el de los 
términos que Axular pudo haber escogido y no escogió 
y el –probablemente más numeroso- de los que nunca 
se le ocurrió utilizar en esa obra. Guri ere kasu beretsua 
gertatuko litzaiguke Arrietako euskaldunen hizkera 
plagiatuz. 

Beraz, -jarraitzen du-: Un modelo no es algo que 
haya que copiar  o calcar. Es algo que está ahí, al lado 
de otros, como aguijón y acicate para que cada uno 
llegue a expresar lo que tiene que expresar de una 
manera personal y digna. 9 

Inork uste izan lezake, Arrietako euskararen 
gramatika idaztea ez dela hain zaila ze, azken baten, 
kontua dela, eurak diotena paperera eramatea. Gauzak, 
ordea, ez dira hain erraz jartzen, dakigun moduan 
dakigularik –artean esan bezala-, ez direla inon hiztun 
bi modu berean mintzo direnak.: Atea erdikinean itxi -
dio Luisek; ertzikinean -Milak. Nahiz-eta 
antzekotasunak aise handiagoak diren desberdintasunak 
baino. 
                                                   
8 Kaltzakorta, X. Euskaldun zaharren gorantzan berbatxo bi in 
Egokitasuna hizkuntzaren erabileran, Mendebalde Kultura 
Alkartea VIII. Jardunaldiak, 2004, 171 or.    
9 Mitxelena, K.  A propósito de “Axularren hiztegia”, in 
Fontes Linguae Vasconum, 1974, 104 or.  

Bestalde, 83 urteko amamaren eta 7 urteko ilobaren 
artean belaunaldien arteko desberdintasun handiak 
daude, batetik, gizarte aldaketek beraiekin dakartelako 
hizkuntza aldaketa; bestetik, hizkera guztiek, hizkuntza 
guztietan aldatzeko joera dutelako. Berez, baina, 
aldatzeko joera bada, batetik, aldi berean bada eredua 
bere horretan atxikitzeko joera, zoritxarrean, gure 
lekuko hainbatek gutxiesten dutena: Oraingo umeek 
esaten deuskue hori: “Ez da esaten holan amama! edo 
Hori erdera da!. Oraingo euskerea guk ez dogu 
ulertuten. Abioia be guk beti usau dogu esaten 
“Abioie”, eta orain “hegazkina”. Erretratua “lo 
mismo” eta orain argazkia. “Agirikie”ri ser esatotsie? 
Ollokotia edo ser esatotsie? 

Ez da holan esaten amama baieztapen horrek 
jokabide akademiko jakina izan ohi du atzean, hala 
hiztegigintzan nola irakaskuntzan, “dakigunetik ez 
dakigunera” baino, “ez dakigunez, ikas dezagun” hartu 
denean metodotzat. Bizkaierazko berbei ikus ipinirik 
euskara batuko beste berba batera bidaltzen denean 
irakurlea, egiten dena da bizkaierazkoa ezabatu. Eta 
bizkaierazko berbekin gertatzen den berbera da 
gertatzen grekoko hitzekin. Hau da, euskarazko 
nekrofiliaren aldamenean –euskara erdara aldean 3.000 
hiztegikoan, adibiderako- ipintzen bada necrofilia, ondo 
goaz; baina oker, idazten badugu honela: nekrologia: h. 
hilberri ze, kasu horretan nekrologia ez dugu hartzen 
geure berbatzat. Hori da planteamendu okerra. Zuzena 
litzateke, honela: nekrologia: (h. hilberri) iz. 
necrología, noticia de defunción, gutxienez ze, 
normalena izango litzateke, nekrologia: iz. nekrología. 

2008ra arteko 3000 Hiztegi zaharrean, zaineria: 
neuralgia geneukan euskarazko partean, baina alde 
berean neuralgiara jotzen bagenuen, erdaraz neuralgia 
baino ez genuen sartzen eta zaineria ahaztu egiten 
zitzaigun, aintzat hartu gabe, beste alde batetik, maila 
bereko diren zaineria eta neuralgia berbak. 

Bestalde, ohartu gabeko joera izaten dugu 
pentsatzeko berbetak eta euskalkiak, hizkuntzaren 
ikuspuntutik, jakina, gauza itxiak direla, hesi argiak 
dituztenak. Dialektologiaz arduratzen direnek, ordea, 
aspalditik dakite hizkeren arteko mugak ez direla 
garbiak, aldatu ere mintzoak ezti-ezti aldatzen baitira 
leku batetik bestera. Alboko auzo bitan, gauza batzuetan 
berdin egingo dute eta beste batzuetan desberdin: 
galduten, batean, galtzen, bestean. 

Azpieuskalki baten gramatikaren barri eman nahi 
dugunean, gramatika horren ezaugarri eta berezitasunak 
zehazteko, zenbait parte bereizten ditugu, nahiz eta 
parte horien arteko mugak askotan nahiko lanbrotsuak 
izan: fonetika eta fonologia; morfologia, sintaxia, 
hiztegia. 

Fonetika eta fonologia arduratzen diren ahoskatze 
kontuez esan daiteke, Arrietako gure lekukoek 
jatorrizko mintzoaren ebakitzeko moduari eusten diotela 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2008 63 

orain ere; hauen belaunaldia ez dela ohartu gabe 
erdararen legeak darabiltzanera makurtu. Adibiderako 
bat harturik esango genuke, guretzat, goranzko tonuek 
enuntziatua ez dela amaitu adierazten dutela, hau da, 
berba egiten dabilenak jarraitu egin behar duela. 
Gazteen ahotan, ordea, goranzko tonu hori amaituko 
enuntziatuetan entzun ohi dugu.  

Morfologia, gramatikak duen hirugarren zatia da. 
Hitzek duten formaz eta itxuraz arduratzen da, batez 
ere, morfologia hori. Honetan, Pedro Bilbaok eta 
Arrietakoek hitzak multzoka egituratzeko darakutsaten 
trebetasuna mirestekoa da, dela izen sintagman 
egituratzerakoan, dela aditz sintagmak atontzerakoan. 
Izenen morfologian -batez ere, erakusleen eta 
izenordainen-  morfologian, Arrietako euskaldunek 
naturaltasun aberatsez darabiltzate pertsona izenordain 
indartuak, neu, geu, zeuek..., berez, -irakatsi behar 
zaienean hala euskaldun berriei nola beste 
euskalkietako idazleei- ez izanik gauza erraza zehaztea 
zein diren ingurune aproposak  izenordain hauek 
hautatzeko. 

Aditz sintagmen morfologiara etorririk, hika, zuka 
eta berorika jardutea baino deigarriagoa da zein abilezia 
estilistikoz baliatzen diren aditzaren elipsiaz, eta baliatu 
ere era sistematikoan:  

- Txarribaltzak eskandalua dagoz.  

- Txarribaltzak non?.  

- Non ez? 

Gramatikaren sintaxia indar handiko makina da,  
eta ez du mugarik perpausak bata bertzearen barnean 
txertatzeko. Mugak gure memoriak jartzen ditu: 
hainbertze perpaus segidan eta elkarren artean 
trabatuak kateatzen baditugu, ez gara gai behar bezala 
prozesatzeko, ez gara gai perpausak erran nahi duena 
ulertzeko.10 Hara horrelako adibidea: Tantora behar 
egitea da, esate baterako, ba, baso bat hartu dot, e, ba, 
esate baterako, hogei gizalaneko baso bat, eta bueno 
ba, pinu sartu behar dozu eta ba, hogei gizalanean, ba 
zeuk kalkuletan dozu, neuk neure kontura egin, ha 
beharra, ugazabari, eta hau basoa, ba, zenbat hau, hau 
zulotuteko, hogei gizalan, ba, esate baterako, ba, 
laurogei mila pezeta, zuk egin kontua, honenbeste zulo, 
honenbeste zera eta bera, ba laurogei mila pezeta, 
konforme? ez edo bai ze, ugazabagaz egiten dozu eta 
ba, hartu dozu ha tantora, haxe da tantora. 11  

                                                   
10 Salaburu, P. Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia, 
MENDAUR bilduma., 17. orrialdea 
11  Gaminde, Iñaki, Arrieta berbarik berba, Arrietako udala, 

Bilbao 2001, 272 or. 
11 Salaburu, P.  Baztango mintzoa, op., cit., 17 or. 

 

Dena dela, euskalkien eta mintzoen artean sintaxiak 
ez dakar hain desberdintasun handirik. Denborazko 
esaldiak edo erlatiboak, edo perpausa osagarriak, 
euskalki gehienetan antzera egiten dira, eta 
desberdintasunak zerikusi gehiago izaten dute 
morfologiaren edo fonologiaren arauekin, sintaxi 
arauekin baino. 12 Horrekin ez da adierazi gura 
desberdintasunik ez denik. 

Gero, hiztegia da hizkuntzaren gramatikaren beste 
atal handi bat. Arrietako hiztegiko berbarik gehienak 
gainerako bizkaierako herrietako berberak dira. Hala 
ere, badira berba deigarriagoak zeozelan herriko marka 
hartzen dutenak. Amerikara ardira joanekoen artean, 
luzaro bertan izan direnek, sarri-sarri erabiltzen dute 
seguru, modu aditzondoa, testu antolatzaile zereginetan-
eta agiri da:   

Harek be hori esan eban: herri txiki baten abade bat 
egon zala eta, seguru, abadea destinau eben beste leku 
batera. Abade barria etorteko zana oraindino etorteko 
eta ha ikusteko zerik ez eukan eta alkateari emon deutso 
ordena, ba, zelan konfesinoan, ba: “Padre en el camino 
del cementerio me he caido una vez”. Beste batek be 
bardin, birritan jausi dala; hirugarren batek hiru bider. 
Abade zaharrak alkateari esan deutso, abade barriari 
hori esan deiola, emon deutso ordena. 

Seguru, hurrengo zerean abade barria etorri da 
lehenengo sermoia egiten eta parau danean handik-eta, 
konfesetan-eta hango andrak joanta-eta, ea herriko 
autoridadeak eta alkateak hartzeko kargu ze, baztarrak 
henbrak “camino del cementerio” jausten dirala.  

Hiztegiak, dena den, beste milaka baliabideren 
artean, joko handia eskaintzen dio hiztunari, esate 
baterako, ezizenen bidez-eta Garoa Txomin Agirrerena 
irakurri genuenetik gora ezagun dugunez. Ba dakit 
albistari-zabaltzallea ibilli dala iñoiz eskutitz bat 
zeiñentzakoa zan ezin argitaraturik. Sr D. Julián 
Iragorri eukan estalkian, ta Julián Iragorri zein zen 
ezekian iñok. Atso-agure guztiai itandu jakeen, ta atso-
agureak etzala, esan eben, erritarra izango. Azkenean, 
apaiz nagusiari ezkerrak, agertu zan eskutitzaren jabea. 
Zein izango ta Saguzarra deituten jakon gizontxu bat 
zan. 13 

Arrietan bertako semea zenari Lanban ezizena ipini 
zioten, esan zuelako behin laban egin dot-en ordez 
lanban egin dot. 

11. Arrietara ikasten 
Herriko bizilagunei sinesgaitz gertatzen zaie 

hizkuntzalariak edo etnotestu biltzaileak eurengana 

                                                   
 
 
13 Zarate, M. Euskal literatura, azterbideak, azterketak, 
aztergaiak. Leopoldo Zugaza. Durango, 1977, 26 or. 
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hurreratzea zerbait bilatzen, eta bilatu ere, herritarrek 
badakitena, ez, ordea, ikerlariek. 

Nik euskaltzalea izan arren, lotsa barik autortzen 
dot ez dodala, inondik inora ere, neure gurasoen 
eredua euren neurrian ezagutzen. Lotsa barik autortzen 
dot, ganera, euskalminez eurengana hurreratu 
nazanetan, uste bagako aberastasunez jantzi nabela. 14 

- Honek erretratuonek 100 urte daukaz! 

- Hiru neba euki zituan eta bera da neskatan 
bakarra. 

- Ikusten dozu, Iñaki? “Neskatan bakarra” –barre 
eginez Juan Luisek. (Barre zantzoak tertulia kideen 
artean). 

- Zelan esaten da, ba? -Arrietako andrazkoak. 

- Zeuek Arrietakoak esaten dozuen moduan! Gu 
ikasten gatoz, apuntetan gatoz. 

- Eta guk esan bagendun beste aldera, zelan izango 
zan Juan Luis? 

- Baina zuek dan moduan esaten dozue! 

- Gero esaten dozue –dino Edurne alkateak- euskera 
txarto egiten dogula. 

- Euskeraz be txarto guk eta erderaz be txarto, 
“bixetara” txarto guk! 

- Baina, danakaz manejau! 

- Euskeraz txarto nork esan deutsue, ba? 

- Guk ez dogu egiten askok egiten dauen moduan 
euskera batua. 

- Zeuek baino gehiago dakienak esan deutsue hori? 

- Oraingo umeek esaten deuskue hori: “Ez da 
esaten holan amama!” edo “Hori erdera da!”. Oraingo 
euskerea guk ez dogu ulertuten. 

Gure solaskideek ez dute erreparatzen euren iloben 
akats gramatikaletan-eta, uste dute aipatu ditugun 
berbak erabiltzen jakinez gero, badakitela hizkuntza. 
Hala ere, hiztegiak pisu handia izanik ere, badira 
hizkuntzaren gramatikan mintza gaitezen ezinbestekoak 
direnak. 

Artean esan bezala eta lexikoari loturik, esan 
beharrean gara, Arrietako berba asko eta asko ez direla 
Arrietakoak bakarrik, ezpada euskararenak edo, 
gutxienez, bizkaierarenak direla. Beste kontu bat da 
ahoskerak zenbat aldatzen dituen; batzuetan, 
hainbesteraino ezen beste ele bat dirudien. Arrietarrak 
eurak jardun zuten eztabaidan argudiaturik alde eta 
kontra, ea ateak erdikinean ala ertzikinean egon esan 
behar duen, hau da, auzo batekoek dioten moduan ala 

                                                   
14 Kaltzakorta, X. Euskaldun zaharren gorantzan berbatxo bi, 
op., cit., 170 or.  

bestekoek. Guk –kasu honetan ez baina- eztabaida, 
neurri baten saihestu egin dugu, formari dagokionean 
bizkaiera literariora jo dugulako. 

Guztiarekin ere, edozein kazetarik edo hizkuntza 
zalek jakin gura izaten du, Arrieta-Arrietako berbarik 
den. Halakoetan gertatzen da, berba jakin bat bakana ez 
izanik ere, herri horretakoek edo azpieuskalkikoek 
forma ezagun bat maiztasun handiz erabiltzen dutela, 
edo semantikaz hedatu dutela.  Adibide bikainen artean 
aipatuko nuke legaldu hitza, Idahora joaneko Pedro 
Olea artzainak esana: Ameriketara ardira joatea 
LEGALDUTA gero. Beste sintagma batzuk, ez dira 
euskara berrira jaso nahiz-eta Arrietan zein Lezaman 
arrunt erabiliak izan: Tabernea izan da gura denpora-
emongarria. Jakina, horren lekua erdal antz handiago 
duen “denpora pasa”k hartu du. Badira bertsogileek hitz 
jokoz sortuak ere, Arrietan bertan jaioak, jakina, 
kasurako, “txeme”, “seme” iragarteko: 

Neure txeme Txemelote, 

maiatzean deko urtebete, 

bestien beste bete, 

eta nire semea beti 

txeme, Txemelote. 

Felipe aititak seme Julio, Txemelori kantatua, 
azalduz “maiatzean urtebete, bestian beste bete, betiko 
dirauela Txemelok, Irene Goiri kontalariaren arabera. 

12. Definizioak: hausnar-kotxoak 
Arrietarra entzun balei inork euskararen gainean 

berbaz, uneren baten –geuk ARRIETAKO 
EUSKALDUNEN JAKITURIA liburuan jaso dugun 
moduan-, entzungo luke euren lantua iragarriz “Gure 
euskerea ez da ona”. 

 Euren buruaz duten iritzi horrek era askotako 
arrazoiak ditu. Dena dela, arlo hori alde batera lagata, 
eurak darabilten mintzamoldeari erreparatuz, edertasun 
ederren artean, hizkuntzaren maila zientifikoa 
nabarmendu gurako genuke, kasu honetan definizioan 
agertzen dena. 

Hara araketarako testua: 

Hausnar-kotxoak gaur be topauko dira basoan. 
Otean formetan da. Aba  bat izatea legez kurebioentzat, 
baina da estuagoa; pasorik ez dauka, lora bat izatea 
legez, zein da ule bizartxua dauen tipoan.  

- Lehen batu egiten ziran. Orain farmaziatik ekarten 
da. Horrek urdaila mogidu eragiten deutsa. Edozein 
arbolatan egoten da, nahi ota trongotxuetan. Siku-siku-
sikua da. Lehen orain baino gehiago egoten ziran.  

- Ganadua hausnar egoten da, harik eta jana 
hausnartu arte. 50 ahokada ingurugaz atseden hartzen 
dau. Iruntsi eta barrian hausnar hasten da, 40tik 50era 
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egin ostean irutetako; iruntsi egiten dau eta ostabere 
hasten da. 10 edo 15 bider egiten badau, ha ganadua ez 
dago ondo, edo dauka kalenturea edo zer edo ha. 
Normaleko hausnarrak egin behar ditu. Gero iruntsiten 
dau-eta, beste zer bat rra! ahora ekarten dau eta beste 
40-50 bider ahoan hausnartu, iruntsi eta barriro 
ostabere. 

- Sardina zaharrak jan eraginda be ona hausnarra 
ekarteko, hamengo zaharrek. Orain albaitariak 
indizinoa dau dana. Orain holakorik ez dago, 
pertsonatan-eta egiten dan moduan. 

Lehenengo paragrafoan irakurtzen dugu definizioa: 
Hausnar-kotxoa otean formetan da. Aba  bat izatea 
legez kurebioentzat, baina da estuagoa; pasorik ez 
dauka, lora bat izatea legez, zein da ule bizartxua 
dauan tipoan.  

Agerian dago glosa baino definizioa dena, ezen 
glosa berba pare batek osotzen du eta hausnar-kotxoa 
zer den  zenbait perpausek adierazten dute. Eskaintzen 
diguten definizioa analitikoa da, eurek dakitena atalka 
edo zatikaturik agertzen delako. Bestalde, informazio 
gehigarria ere ematen dute, lortu behar den moduan 
lortzeko definizioa definitua baino argiago izatea. 
Deskribaturiko izakia ezaguna denean, hiztunak nahiko 
du definizio analitikoa, esate baterako, Txakurra: 
kanino domestikatua. Baina, entzule ezjakinen aurrean, 
informazio gehigarria ere azaltzen dute.  

Edozelan ere, euren definizioa laburra da eta osoa. 
Beraz, batetik, laburrak izan behar badu, beharrezko ez 
diren determinanteak kendu egin behar dira; bestetik, 
definizioak osoak izan behar du, hau da, beharrezko 
berezitasun guztiak eman behar dira, hemen ematen 
diren legez. 

Deskribapenean dioten aba hitza abaoa edo 
abaraska da; aba bat izatea lez kurubioentzat: kurubioa 
edo urubioa, liztorra. Erkaketa lagungarria oso 
semantika aldetik, hala ere, formaz nahas 
daitezkeelakoan, baina estuagoa gehitzen dute. 

Berba laburretan adieraziz gero, hizkuntza 
zientifikorako adibide zoragarria. Tamalez, guk abioie 
esaten deutsagu hegazkinari esanik erdal berbengatik 
euskara kaxkarra delakoan bizi den euskaldunari ez dio 
irakatsi ez eskolak, ezta giro soziopolitikoak euskararen 
sistema aberatsa azaleko berbak baino askoz sakonagoa 
dela. 

13. Arrietako euskararen berezitasunak 
Berezitasunik nabarmenenak aipatzeko, gogoan izan 

behar dugu, zerbaiten berezitasunaz berba egiten 
dugunean, pentsatzen ari garela, diren  berezitasun 
batzuk beste zerbaitekin erkatuta direla halako. Guk 
Arrietako berezitasunik aipatu gura badugu, 
konparatzeko hartzerakoan, ohartzen gara bizkaiera 
literarioa euskara batua baino emankorragoa dela. 

- Horretarako, bizkaiera literarioan daramagularik 
haria, tartekatu egin ditugu komatxoz adieraziz 
Arrietarren ahozko formak: Euskeraz be txarto guk eta 
erderaz be txarto, “bixetara” txarto guk.  

Forma jagokonean, Dauala idatzi dugu, Juan 
Antonio Mogelen erara, ez dauela gaurko bizkaiera 
idatzikoan zabal dabilen arren. Ostera, Mogelen 
jakinaren gainean, guk ganean jarri dugu; ez, 
zalantza barik.  

Ergatiboan ez ditugu bereiztu –ak eta –ek: 
Sugeak ez deuskue inoz ardirik hil. Gauza bera 
soziatiboan, bertokoen mutilakaz, ez gaur arrunt 
bilakatu den mutilekaz. 

Hitzetan inoizka ordea jarri dugu, ahal denik gutxien 
ukituz lekukoen mintzamoldea: Ardi-jagolea ipini dugu 
pastore agertzen den zenbaitetan ze, jakin badakiten 
arren, ia beti pastorea diote eta maiztasun gitxiagoz 
ardi-jagolea. 

Nork nor aditz laguntzaileetan, eskualdeko 
joerari eutsi deutsagu, Luis Baraiazarrak  “Jon Lopategi 
bertsozko mezulari” liburuan darabilenari, 37. orrian –
ez beti baina-: ditu eta ditue, ez dauz eta dabez; nituan, 
zituan, zituen, ez nebazan, ebazan, ebezan. Horretarako, 
Mogel be oinarri izan dugu, jakina. ta gu deungac 
bagara da gordeten eztitugulaco bere esanak. 15  

Orokorrean, dena den, bizkaiera literaioan era 
askotako formak direnean, euskara batuaren 
antzekoarekin geratu gara: diran, direan baino. 

Hala eta guzti, kontraesanik ez dugu falta, zeren ez 
baitugu zuzen jokatzen euskaldunok geure berbeteari 
batzuetan euskera eta besteetan euskara deituta. 

Bestelako kontua da, bizkaiera darabilten askoren 
artean inesiboak singularrean hartu duen bide okerra: 
Begoñan barik Begoñean egin dau dantza irakurtzen 
nahiz entzuten dugunean. 

14. Ahozko testuak 
 Ahozkotik jaso dela testu hau ahazten duenak –
ahozko eredugarritik- nekez uler  lezake testuetako 
estiloa, esaldiak atontzeko era ze, ahozkoak eta idatziak 
morfologia zein lexikoa batera eduki arren, sintaxian 
edo perpausen labur luzean desberdinak dira neurri 
handian, beti ere, egoera testualak zein kontestualak 
aintzat harturik. Irakurleak une oro izan beharko du 
gogoan, berbetan dabilen hiztunak askatasun handia 
hartzen duela esaldi koherenteak egiterakoan, perpausen 
ordena jagoterakoan, lexiko ez markatuan gauzak 
moduko terminoak erabiltzen dituenean. 

                                                   
15 Mogel, J. A. Cristaubaren icasbidia edo doctrina cristiania, 
Euskaltzaindia, Bilbao , 1987, 117 or. 
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 Beste alde batetik, gogora dezagun, bizkaiera 
osotuan idatzi dugula liburu hau, eta esaldi baten sar 
genezakeela Igual bai!, eta jarraikoan  Behar bada bai!, 
halaxe darabiltelako. Edozelan ere, gure joera Igual 
baino behar bada aukeratzea izango da. Gauza bera, 
amaieran eta ez akabuan hartzen dugunean, nahiz eta 
akabuan be erabili egiten dugun. Arrazoia da, 
berriketan dihardugula, batek esan lezakeela muloa eta 
hurrengoak mandoa.  

 Estilo aldetik, bestalde, esan genezake, ahozkoak 
bere-bere duen elipsien erabilera oso-osoan errespetu 
dugula, nahiz-eta izatez ahozko mintzamoldea izan eta 
ez idatzikoa: 

- Euskeraz be txarto guk eta erderaz be txarto, 
“bixetara” txarto gu”. 

- Baina, danakaz “manejau”. 

 Zer gozamen den, jarraian aipatuko dugun Xabier 
Kaltzakortaren aipuari kontrajartzeko Arrietako 
euskaldunen berbeta osoa belarriratzea!: Danok dakigun 
kontua da ahozko euskerearen transmisino horretan 
inoz izan dan haustura edo etenik latzena, guk geuk 
geure begiz ikusteko moduan, azken gizaldi edo giza-
belaunaldi honetan gertatzen dagoala. Ez dago 
urrinera joan beharrik tradizinoko euskerea asko 
mehetu, erkindu eta lorrindu dala ikusteko. 16 

 Azken baten, baina, galbidetik aldentzeko 
saihesbidea Estibalitz Amorrortuk eskaintzen digu: 
Hizkuntzak erabiltzen ez diralako galtzen dira eta ez 
beste batzuekin ukipenean eta aurreko egoeratik 
aldatuta dagozalako.17 

15. Lekukoen kultura 
  Sí, porque lo que yo no creo demasiado es que un 
individuo piense de distinta manera por el hecho de 
hablar otra lengua. Yo creo que un hombre piensa de 
una manera determinada porque pertenece a una 
determinada cultura y a través de ella está enseñado a 
pensar de una manera particular. 18 

Mitxelena jakintsu handiarekin ados bageunde, eta 
ontzat joko bagenu “un hombre piensa de una manera 
determinada porque pertenece a una determinada 
cultura”, orduan, interesgarri gertatuko litzaiguke 
jakitea, ea Arrietako kulturan zer aurkitu izan dugun 
ikergarririk. 

Dena dela, artikulu honetan ur abisaletaraino iritsi 
barik bada ere, esan dezagun, hizkuntza bakoitzak 
                                                   
16 Kaltzakorta, X. Euskaldun zaharren gorantzan berbatxo bi, 
op., cit., 170 or.  
17 Amorrortu, E. Hizkuntza aldakortasuna eta identitatea, in 
Ahozkotasuna aztergai, Mendebalde Kultura Alkartea, VII. 
Jardunaldiak, 2003, 162 or. 162.orr.  
18 Mitxelena, K. in Hablando con los vascos, Ugalde, M., 
Ariel Barcelona 1974, 106 or. 

iradokizun desberdinak sorrarazten dizkigula hiztun 
eleanitzoi. Horren frogarako, nahiko dugu Arrietako 
bizilagunengana joatea, oraingoan Pedro Bilbaoren 
Idaho: airean joan eta behea jo izenburuko esaldiraino.  

Kulturari jarraikiz, nekazaritzari dagokionean, 
unibertsitatean animalien psikologiako orientabide 
etologikorako ere testu eredugarriak eskaini dizkigute. 
Ez, gainera, gaur ikasiak, gure artean animalien 
babeserako erakundeak-eta postmodernitateko kontuak 
direla uste duten aroan, askoz lehenago baino: 

Ganaduari berba egin ezkero, eskurago egoten da 
gero. Berbeak lagundu egiten dau. Beragaz dabilenaren 
berbea ezagutu egiten dau. Deituta be etorri egingo 
jatzu “seuregañe”, ondo esanda erabili ezkero. Bere 
izena be ulertu egiten dau. Orain palu hotsean edo 
erabili ezkero, ez. Txakurrak be bardin bardin. 
Psikologiako liburuan oso-osorik sartzeko azalpena da 
abereen gaineko hau.  

Era berean, naturaz gaineko indarrei buruz diote:  

- Atxinekoak sorgin kontu asko esaten eben. Joaten 
ziran plazara-eta eta bidea be zarratuta.  

- Lehen sorginakaz akabua izan zan. 

- Sorginen itxurea ez dakigu zelakoa dan. Ez dira 
ikusten. Usaina eta zaratea eta hori bai!. 

- Nik hori usaina asmau dot e! Bide kurtzeetan 
izaten zan. Almohada barruan –lorik egin ezinik - 
zeozer egoten ei zan han luma artean eta “idigi” eta 
kendu egin behar dala.  

Deabruaren beldurra oso zabaldua zegoen aspaldiko 
garaietan. Ez, gainera, Arrieta lako herrietan bakarrik, 
ezpada baita antzinateko erromatarren edo juduen 
artean ere bai.  

Oraingo gure lekukoen artean, sorginik edo aipatuez 
gero, kideen arteko batzuk lotsor agertzen dira eta ezer 
iragartzera ematekotan inor agerraraziz gai horietan 
jakitun. Badirudi, joaneko belaunaldien kultura dela 
sorginena, gure 70-80 urteko  lekukoena baino. Hala 
ere, onartu dute: Jenteak ondo “eretxin” deutso horri. 
Nork ez deutso ondo “eretxingo” ba! Oraintxe ikusiko 
baneuke, poztuko neiteke. 

Erlijioaren eragina zuzena da adin honetako  
pertsonengan. Gure kontalarien bizitzan sail handia 
betetzen du erlijioak, albako orduetatik arto-
zuriketarako tartea hartzen duenak, kutunetatik 
gailurretako ermitetarako arloa koiuteko gai denak. 
Horregaz jabetzeko, nahiko da azaldu dizkiguten 
gertakariei erreparetea: 

Abadea joaten zan, baina Errepublika denporan 
kanpoan egoten zan, barrura ez zan sartuten dotrinea 
emoten. 
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Goizeko 06:30eko mezara lehenago, atoan, 
txolakaz-eta, zuziakaz. Orduan ez egoan suaren 
bildurrik be, pinudirik be ez zan egon-eta. 

Goizean kanpak diranean errezau. Iluntzeko 
abemarietakoetan be bai, halan dala-eta. 

Inor hilten zanean, gero gaubelan errezetan zan 
errosarioa. Eta orduan latinik jakin barik kirie 
elisonetan-eta esan por esan. 

Eskola bidez hartu duten hezkuntzak zerikusi gutxi 
du Arrietako kulturaz. Areago, sinetsirik daude eurek 
bizitzan ikasia ezereza dela, ezjakituria dela. Halaxe 
irakatsi diete eskolan zein elizan, eta halaxe mintzatu 
izan dira herritik sorturiko kulturadun pertsona 
ezagunak ere. Edozein modutan, diktadura garaiko 
irakaskuntza hark eragin aipagarria –modu ilustratiboan 
bada ere- izan du gure lekukoen artean, urratsez urrats, 
gertaeraz gertaera jarrai diezaiokete adin hartako 
irakaste moduari-eta. 

Historiaz itauntzen badugu, dakitena, joaneko 
denboretako hausnarketa pertsonalak eta gerrate 
gordinak nahiz erlijioak emana da.  

Finean eta buruan, oin birekin dabilen kulturaren 
izaera aurkitzen dugu Arrietan ere, alegia, 
kristautasunaren bidez datorkigun kultura grekoa, 
batetik; geure herrian sorturikoa, bestetik. Esaterako, 
Errezua soloetan lehen egiten zan. Hamabietan be 
lehenago ganaduekin ibilita, zaharrak txapela kendu 
eta errezetan, hamabiak joten ebenean be. Kasu 
honetan -txapela errezu orduan kentzekoa- geure egin 
dugun ohiturak, “Cristau Icasbidea”n du jatorria:  

I. Cer atera bihar dogu iracurte onetatic? 

E. Euqui amodio andi, ta bero bat Jesu Cristori 
aimbesteraño gueu maitetu gaitubalaco. 

2. Chapela erantzi jesusen edo Mariaren icena 
aitatuten dan bakotxian. 19 Gauza bera jakintza arlo 
askotarako erabiltzen zen historiako ulerkera dela-eta:   

- “I. Noz aguertu zan Mundura Jesu Christo? 

- Munduba eguin zanetic lau milla urteren buruban 
gueienac dinuenez gaurco egunian”. 20 

  Gerratea euren intramundutik begiraturik 
kontatzen dute, makroikuspegia inori lagata. Euren 
gogoa errealitate zehatza, bizipen pertsonaletakoa 
adieraztea da. Nahiz eta abstrakziorako gaitasun 
zorrotza ere bikain erakutsi: Hau dominau dauana 
gehienean, erlijinoa, aberatsa eta militarra izan dira 
beti, eta aurrerantzean be bai.  

                                                   
19 Mogel,  J.A. Cristaubaren icasbidea edo doctrina cristiania, 
Euskaltzaindia, Bilbao, 1987,  132or. 
20 Mogel, J.A. Cristaubaren icasbidia, op., cit., 112 or.. 

16. Amaierako berbak 
Arrietako herriarena 

da Sollubeko gailurra, 

Magaletako baso berdeak 
abere edo egurra, 

Txiki handia turismo nahiz 
patatarako goi lurra, 

Amerikako artzain kontuak, 
labasua zein edurra, 

Entzule fina hartu “Goizeko 
Izarretan” poz agurra. 
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