
Bizkaiera? Batua?
EUSKERA

Igone Etxebarria

Euskera eta komunikabideak, euskera batua eta euskalkiak, euske-
ra batua eta bizkaiera, ETB eta euskera... hainbat izen, baina azpian
arazo bakarra: hizkuntzaren erabilera egokia, lekuan-lekuan eta egoe-
raren arabera behar danera egokituta.

Danok dakigu euskera nahiko berandu sartu dala hainbat esparru-
tan, inguruko hizkuntza indartsuakaz konparatu ezkero behintzat.
Horrek ekarri dau bat-batean egokitu beharra arlo eta gai barriotara, eta
holango gauzak denpora behar dabe ondo sendotu arte.

Dana dala, beti ezin gara atxaki horretan geratu. Honezkero Euskal
Irrati Telebista sortu zanetik 15 bat urte badira, eta ikuspegi historikotik
asko ez bada be, orain ez da lehenengo urtean moduan. Orain, bai tele-
bista egiten dogunok bai ikusleok ohitu egin gara hainbat egoera eus-
keraz azaltzen eta ikusten. Argi dago, dana dala, ohitura ez dala nahi-
koa, osterantzean, edozer gauza entzuten ohitu garala-ta, ez litzateke
ezertarako mugarik egongo eta edozer onartuko litzateke.

Nik uste dot urteotan nahiko aurreratu dogula, eta ohitura hori sortu
bada, entzuleen aldetik batez be, hizkuntzaren berezko senagaz bat
egin dalako dala. Hau da, nahiz ta egunero egunero erabili berba, esa-
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kera, edo aditzen batzuk, hizkuntzak berezkoak ez baditu, euskaldu-
nak nekez onartu edo bereganatuko ditu.

Batek baino gehiagok pentsatuko dau ha ta guzti be, euskeraren
paradigmako forma erabili arren norberaren kodigotik oso urrin dago-
anean ez dala errez jasotzen. Eta bai, hori egia da neurri bateraino,
baina gogoratu euskaldunak elkarren barri handirik ez eukenean be,
ganadu feriak zirala, edo erromeriren bat zala ta alkartzen ziranean
alkar ondo aituten ebela. Horren testigantzak hurrekoak daukaguz
bakotxak bere etxean edo inguruan, eta baita literaturan be. Txomin
Agirrek Garoa nobelan Urkiolan urtean baten alkar ikusten daben eus-
kaldunak nondik etorri diran, hizkuntza-modu ezbardinak erabili arren
ez daukela komunikatzeko arazorik, eta antzeko azalpenak luze eta
zabal emoten ditu, dekripzino etnografiko ederrez jantzita.

Euskal Telebistan, eta ganerako komunikabide eta komunikazino
esparruetan be, gauza bera gertatzen dala esango neuke. Argi eta garbi
ikusten da fenomeno hori berori. Euskaldunak berbaz agertzen dirane-
an, leku batekoak edo bestekoak dirala, normalean hobeto aituten
jakie. Dana dala, hori be zehaztu egin behar da eta salbuespenak azal-
du. Gaia hurrekoa edo ezaguna izateak asko lagunduten dau ulerme-
nean. Hiztunak zelan berba egiten dauan be garrantzitsua da, zenbat
eta zarratuago berba egin orduan eta gatxago aituten. Adibide nahiko
esanguratsuak ikusten dira “Txiskola” programan txisteak kontetan
urteten dabenean. Zenbat bider entzun dodan esaten askori ez jakiela
bape aituten, bai norberaren euskalkikoak izanda be. Bizkaian, esate-
rako, Durangaldekoari kostaldekoak ez deutso hain errez aituten, edo
arratiarrak Uribe kostakoari.

Jakina da kasuistika zabal-zabala dagoala eta batentzat erreza dana
beste batentzat gatxa. Programa mota bakotxak be muga ezbardinak
daukaz. Ez da bardin informatibo bat egitea edo alkarrizketa programa
bat. Aktore euskaldunek egindako serieak normalean hobeto ikusten
dira bikoiztutakoak baino. Ha ta guzti be, dana ezin jako hizkuntzari
leporatu be, eragile asko eta guztiz diferenteak dagoz eta. Baina ez
dago dudarik hizkuntzak berak be eragin handia daukana. 
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Guk eskuartean darabilgun tresna euskera da, eta hori ondo erabilt-
zeko bi erizpide nagusi hartu behar dira kontuan: euskera zuzena eta
euskera egokia erabiltzea. Kontzeptu biok ezbardinak dira baina biak
dira behar-beharrezkoak. Bata bakarrik ez da nahikoa, biak landu
behar dira eguneroko lanari itxura behar dan moduan emoteko.

Euskera zuzena esaten dodanean, gramatika arauak betetzea esan
nahi dot batez be. Alde batetik, esan daiteke hori dala arlorik errezena
kontroletan, arau batzuk betetzea izango litzatekelako. Gero, salbues-
pen eta arautu bako kasu asko suertetan dira tartean, eta unean uneko
erantzuna emon behar jake, baina berez, mugatuena eta zehaztuena
horixe da.

Arauetan, gure kasuan euskera batuaren arauei jarraitzen deutsegu.
Hau da, aditza, deklinabidea, ortografia, eta Euskaltzaindiak emondako
ganerako arauak betetzen doguz, ahal dan neurrian behintzat. Dana
dala, lehen esan dodan moduan, oraindino gauza asko dago arautu
barik, eta holangoetan bestelako erizpideakaz jokatuten dogu. Batetik
ohitura, hau da, normalean zelan erabiltzen dogun, belarriak zer agin-
duten dauan kontuan hartuta. Bestetik ezin da ahaztu formarik zabale-
nak zeintzuk diran, hau da, herri jakin baten bakarrik esaten dan berba
edo egitura erabili beharrean hobeto da zabalago eta ezagunago dabil-
zan formen alde egitea. Belarriak agintzen dauana aitatu dot, baina
askotan idatzizko erregistroan ezagunago danaren alde makurtzen gara
ziurrago gagozalakoan. Ahozkoak askotan zalantza gehiago emoten
dau. “Hau holan esaten dogu, baina holan ete da forma egokia?”.
Holango galderak be sortzen dira han-hor-hemen. Baina uste dot errez
ulertzen dala zer esan nahi dodan euskera zuzena erabiltea dinodane-
an, gramatika eta hiztegietan datorrenari kasu egin eta horreek betetea
gitxi gorabehera.

Euskera egokia erabiltzea da bigarren erizpide nagusia, baina hau ez
da hain errez mugatzen eta zehazten. Egokitasuna hainbat faktoreren
menpe dago, izan be, berba, esakera edo egitura bat leku baten egokia
eta beste baten ezegokia izan daiteke, bietan zuzena izanda be.

Egokitasuna baldintzatzen daben faktore batzuk aitatuko dodaz.

129



Igone Etxebarria

Bata nori zuzenduta dagoan izango litzateke. Programa bat umeent-
zat bada normalean ebitatu egiten dira egitura korapilotsuak, hain sarri
erabiltzen ez doguzan aditz formak. Esaldi arinak egitea komeni da,
hiztegia be ahalik eta arruntena, eta abar. Kontuan hartu gainera, nor-
malean umeei zuzendutako programak ez direla eduki aldetik be oso
konplikatuak, eta berezkoa dabela estilo arina eta bizia. Horregaz bate-
ra jokatu behar dogu guk be.

Halangoetan be, ostera, gauzak ez dagoz hain-hain finkatuta eta
sarritan suertatzen jakuz eztabaidak. Esate baterako, batzuk dira “die-
zadakezu, niezazuke...” eta halango aditz laguntzaileak ez erabiltzearen
aldekoak. Beste batzuk, ostera, esaten dabe umeak ume dirala baina ez
leloak, eta holangoak aituteko ez daukela arazorik, eta umeak be hiz-
kuntza osoa erabiltzen ohituta dagozala. Beraz, holango formak ez
dago zertan guztiz baztertu. Antzeko eztabaida dago hikaren erabilera
dala ta. Umeak edo gazteak agertzen diran saioetan,
batzuentzat derrigorrezkoa da euren artean hika erabiltzea sinisgarri
izateko, beste batzuentzat ostera kalte edo traba baino ez da hika gaz-
teen artean, eta sinisgarritasuna kendu egiten deutso. Argi dago eritzi
biak kontestu ezbardinetatik datozena, beraz, bakotxaren esperientzia
izango da egokia zer dan eta zer ez dan mugatzeko erizpidea. Arazo
horreri urtenbidea emoteko guk hika erabiltzen dogu, euskerak daukan
erregistro horrek telebistan be presentzia euki dagian, baina ahal dan
neurrian gehiegizkoa ez izaten ahaleginduten gara, beti be koherent-
ziari lotuta.

Beste faktore bat saioaren edukia da. Eta jakina, hau aurrekoagaz
lotuta dago, zelango edukia halango jendeari zuzenduta dago-ta.
Barriak emoteko saio bat bada, oso garrantzitsua da barriak ahalik eta
zehatzen emotea eta ahalik eta zuzenen be bai. Hau da, informazinoa
zehatz emon behar da, ezin da gitxi gorabeherako daturik emon edo
eufemismoakaz berba egin, eta era berean, ezin da luzamendutan den-
bora galduten eta entzuleak endredetan ibili. Kazetaritza estilo horrek
berak behartzen dau hizkuntza era batera erabiltzen. Eta horrez gaine-
ra, gaiak eurak zelangoak diran halan erabili beharko dira. Esate bate-
rako, sarritan suertetan dira epaitegi eta lege kontuak, osasunari lotuta-
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koak be uste baino sarriago, eta halango gaiek terminologia zehatza eta
berezia eskatzen dabe, hor ezin da antzekoak dirala-ta beste eremu bat-
zutara jo. Baina guk beti euki behar dogu gogoan gure helburu nagu-
sia komunikazinoa dala, beraz, holango terminoak erabili beharrak
informazinoa bera galdutea badakar beste konponbideren batera jo
behar da. Urtenbideak kasuan-kasuan ezbardinak dira: termino barri
bat lehenengoz aitatzen danean azalpena emon eta hurrengoetan berba
bera huts-hutsean erabili; beste bide bat sinonimoak erabiltzea da, edo
erdal berbea bera bestea aituteko lagungarri izango bada; informazino-
rako beharrezko ez diren datuak arindu, edo behintzat informazio
nagusia argi eta artez esan eta betegarriak gero osatu, zeozer galdute-
kotan informazinoa bera galdu ez daiten gitxienez. 

Beste era bateko programak dira dokumentalak, batez be zientifi-
kotzat egiten direnak, ze beste batzuk badira dibulgatiboagoak be.
Halangoetan be zehaztasunak hizkuntza behartu egiten dau normalean
erabilten ez doguzan izenak erabilten, baina hor irudiak oso lagunga-
rriak direnez, beste urtenbide batzuk erabili behar, informatiboei buruz
esan dogun moduan.

Beste erizpide bat hizkuntza maila da, hau be aurreko biekaz lotu-
lotua. Programa bat informala bada hizkuntza be informala izan daiteke,
baina formala dan neurrian hizkuntzan be tratamentu bera emon behar-
ko litzakio. Halangoetan oreka lortzea izaten da arazorik handiena. Hau
da, hizkuntza jantzia, duina erabili eta aldi berean komunikazioari era-
gozpenik ez egitea lortu behar da. Formaltasun maila hizkuntzaren erre-
g i s t roakaz lotu-lotuta dago, eta hizkuntza-mailak markatzeko hainbat
arlok eragiten dabe: hiztegia, zer berba erabili, esakerak, doinua, ahos-
kera... dana da garrantzitsua eta kontuan hartu beharrekoa. 

Hau dana esan eta gero ondorioa zera da: euskera ona egin behar
dala. Eta inguru horretan kokatuten da bizkaiera eta batuaren arteko
tirabira. Euskera ona bada ez dago arazorik ulertzeko nongoa dan gora-
behera. Dana dala, euskalki batetik ala bestetik gehiago dagoan hiztu-
naren araberakoa izango da. Bakoitzak bere erregistrora joko dau beti,
baita batua darabilenean be.
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Praktikan, Euskal Telebistan pantailan emoten danaren arduradu-
nak gehien bat gipuzkoarrak dira. Hor sartzen dodaz esatari, itzultzaile,
gionista eta aktoreak. Horrek ondorio zuzena dakar euskera eredu
nagusia osatzen daukan eragina. Bizkaitarrak be asko dira, baina indar
gitxiago dauke eredu nagusian. Nafarrak eta Iparraldekoak neurri handi
baten kanpoan dagoz, edo gauza puntualetara mugatuta.

Gure zeregina oreka lortzea da, baina bakotxari beretik daukana
atarata, ahalik eta eredurik zabalena osatzeko.

Amaitzeko, izenburuan esandakoa esango neuke barriro, hasiera eta
amaiera lotu eta zikloari barriro hasiera emoteko: batua? bizkaiera?
EUSKERA.
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