
Bizkaieraz bertsotan

Xabier Amuriza 

Bizkaia-Arabako Bertsozale Alkartean antxinatik etorren ardura bati
erantzuna emotera heldu garela esan daiteke azkenean. Bertsogintza
eta, batez be, plazako bertsolaritza ahozko hizkuntzaren barru-barruan
sartuta egonik, Bizkaian bertoko euskalkia gitxietsita egon da, edo
gipuzkerari balio handiagoa emoten jakon. Kokolotasuna, konplexua,
gerrak eragindako tradizino apurtzea... Motibo asko egon daitekez. 

Joera hori euskera batuarena baino lehenagoko kontua izan arren,
euskera batuak areagotu egin dau. Gazteak batuan eskolatzen dira
gehienbat eta, bertsotan hastean, ez jake euren euskalkiagazko nahas-
terik sortu gura izan eta orduan lehendik etorren joera inkontziente
samarra orain finkatu eta, zelanbait esateko, ia arau bihurtu zen.
Bertsozale alkartean, eztabaida prozesu luze baten ondoren, urrunegi
joanda gengozen kontzientzia zabaldu zen eta holantxe etorri zen biz-
kaierara itzultzeko gogoa eta ilusinoa. Ikastaro eta material batzuk egin-
da, bertsolari gazteak eta ikasten diharduen gazteagoak badoaz biz-
kaierara egokituz. Azken batez, egokitze erreza eta pozkorra da, izan
be, norbere eguneroko hizkuntzara itzultzea da-ta. 

Bertsolariez ganera, entzuleengan be, eragina ekarriko dau mogida
honek, bertsolaritzak daukan prestigio eta onespen positiboagaitik. Nik
neuk, ia garrantzi gehiago ikusten neutson aldakuntzari maila h o r re t a n ,
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bertsolaritzan bertan baino. Bizkaitarra oso deskontzientziatua dago
b e re euskalkiari buruz eta bertsolaritzak hortxe eukiko dau beharbada
kakorik gogorrena, plazan jentearen ederra gura izaten da-
-ta. Zoritxarrez, gure entzule askok kanpokoa, batua edo Gipuzkoakoa,
bertokoa baino gehiago baloretan dau. “Hik geure moduan egiten dok!”.
Hori, onezkoa izan beharrean, kategoria gitxiagokotzat jotzen da eta
gehienentzat, bertsotan behintzat, batua gipuzkeraren sinonimoa da.
Bertsotatik kanpora be uste hau ez dabil egiatik urrun. 

Bizkaieraz egitea zer litzatekeen

Bizkaieraz bertsotan egiteko, behingoan agertzen da zenbait arazo.
Lehenengo eta behin, bizkaieraren barruan hainbat azpi-euskalki
dagoz eta batetik bestera nahikoa diferentzia handiakaz ganera.
Bizkaieraz egitea zer litzateke? Azpi-euskalkien konplexutasuna geroa-
gorako itxirik, hiru ardatz nagusiotan batuko neukez bizkaieraz egitea-
ren ezaugarriak:

1) Bizkaieraren ezaugarri eta diferentzia nagusia aditzak marketan
dau. Beraz, bizkaieraz egitearen derrigor bat bizkaierazko aditza era-
biltzea izango da. 

2) Berbak bizkaierazko forman. Berba asko eta asko dago, bizkaie-
raz bere forma edo aldaera ezbardina daukana: urten, gitxi, hatx,
bakotx, eritxi, etara-atara, be-bere, bage-barik, bardin, untze, denpora,
lora, edegi-edei, ebagi-ebai, azo-arazo, -zino/-sino, -etan/-ketan (kan-
tetan, sinesketan), etab. Holako berbetan bizkaieraz dabilenak bizkaie-
razko formak erabiltzea litzateke normalena. 

3) Bizkaiera barruko berbak. Beste euskalki guztiek lez, bizkaierak
berba asko daukaz bere-bereak, edo gehienbat bizkaieran ezagut z e n
d i renak: altzo, berba, gura, aldats, ostean-ostantzean-osterantzean, oste-
ra, garaun, sakatu, enpaidu-enparau, gomuta, ostendu, gogait- gogaitu,
horma, hats-antz, jausi, domeka (aste eta hilen izenak), beilegi, sama,
patari, mamala, neba, apatx, eta abar eta abar. Bizkaieraz diharduenari
berba honeik ugari entzun behar jakoz. 

20



Bizkaieraz bertsotan

Hortik harago, euskal hiztegi guztia, bai batuarena, bai euskalki guz-
tiena, euskaldun guztiona da. Beraz, bizkaieraz diharduenak, bereez
eta bizkaiera formako berbez ganera, euskeraz dagozen berba guztiak
erabil daikez, bai komunak, bai bizkaieraz tradizinorik euki ez dabe-
nak: funts, oroitu, jalgi, mintzo, zintzur, ero, biziki, eta abar guztiak.
Horretan, jakina, sen apur bat beharko da, berben anabasa artifizial bat
barik, hizkuntza koherente bat eroateko. 

Azpi-euskalkiak

Bizkaieraz kantatzean, aurrenengo problema azpi-euskalkiak dira.
Deklinabidearen arabera, A-E bokalez amaitutako berbak zelan egiten
dabezan ikusita, hiru azpi euskalki nagusi bereizi doguz: EA, IA, IE.
Zapatea-atea, zapatia-atia, zapatie-atie. EA sistemaren barruan beste
azpi-sistema bat jo daiteke: zapaté, até. Bardin IE sistemaren barruan:
zapatí-atí edo beronen barruan OA-UE: astoa-astue. Beherago eta zehe-
tasun gehiago agertuko da, baina uste dot hiru sistema horreik bizkaie-
raren izatea ondo adierazten dabela eta ez dala komeni gehiago jaste-
rik, lokalismoen orbeletan galdu ez gaitezen. 

Bertsolari bakotxak hiru azpi-euskalki horreitako bat dakar etxetik
eta bere ingurutik. Plazan zein bizkaiera erabiliko dau? Dudarik be ez,
bere esparruan bere azpi-euskalkia erabil daikeela. Baina esparru
horretatik kanpora? Esaterako, bergarar batek Arratian edo sopelostar
batek Markiñan edo ondarrutar batek Oñatin. 

Hemen pentsatu behar da azpi-euskalkiok bizkaieraren eremu guz-
tian ezagunak direla, gaur inoz baino gehiago, inoz baino hartuemon
gehiago dagoelako. Alde horretatik, bakotxak bere azpi-euskalkia egin
arren, ziur egon daiteke edonon ulertua izango dela. Hori bai, batez be
bere eremutik kanpora, berbak ahalik osoen kantetan ahalegindu
beharko dau, kontrakzinoak egiteko, sistema batetik bestera modu
ezbardinak egon ohi dira-ta. Azpi-euskalkietara jotzeak efektu dotore-
ak eragin daikez eta bertsolariak horreik aprobetxetan jakin behar dau.
Baina lorrinik egin barik! Sistema ezbardinak edozelan nahastatu barik.
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Halan da guzti be, azpi-euskalkiak bere problemak dakarz eta apur bat
zabalago dabilen bertsolariak, bizkaiera batuaren nozino batzuk ez
badaukaz, etxura arlotea emongo dau. 

Bizkaiera batua

Horretarako dago bizkaiera batua. Honek tradizino luzea eta indart-
sua dauka. Ez gabiz atzo goizeko kontuak esaten, euskera batuaren
kezkak hasi baino askoz lehenagokoak baino. Halan be, honetan nahi-
ko problema handiak daukaguz oraindik. Problemak baino areago,
armonizatu edo egokitu beharreko hiru auzi:

1) Bizkaiera batu bi. Lehenengo eta behin, bizkaiera kultuak eredu
bi garatu ditu: EA eta IA sistemak. Eta batetik bestera alde handia dago
belarrian. 

2) IE sistemak, aztertzea mereziko leukeen arrazoiakaitik, ez dau
garapen kultorik izan, ez literaturan, ez eleizan, ez ezetan. Hau biz-
kaieraren koskarik handienetariko bat izan da eta izaten jarraitzen dau.
Hain zuzen, bizkaieraren erdigune guztia harrapetan dauen eredua da
bera. Erdigune guztia eta eremurik gehiena. Bakiotik Ondarruraino itsa-
sertz guztia, Lekeitio izan ezik. Lur barrurantz Mungialde gehiena
(Mungia bera ez), Busturialde guztia, Gernikaldea, Zorn o t z a ,
Durangalde guztia Otxandioraino eta Lea-Artibai osoa. Araban Aramaio
eta euskerari geratzen jakon eremu guztia. Eta Gipuzkoan Deba Garaia,
hasi Arrasatetik eta Aretxabaleta, Eskoriatza eta Gatzagaraino. Beraz,
bizkaieraren erdigunea ez ezik, bizkaierazko hiztun gehienak be eremu
honetantxe dagoz, batez be Bilboren zabalpena EA azpi-euskalkiari
terrenoa erruki barik jaten hasi jakonetik. 

3) Euskera batua. Gaur egun bizkaiera batuaz pentsetan hasterik ez
dago, bitartean euskera batua sortu dala edo sortzen diharduela kon-
tuan euki barik. Honek euskalduneria, oro har, komunikabideen bitar-
tez gehienbat, eta gazteria eskolatua batez be, beste plano batean ipini
dau eta horrek ez dauka bueltarik. Honek komentario luzeago bat
merezi dau. 
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Bertsolari gazteen artean fenomeno bitxi bat agertu da, apur bat
pentsatu ezkero, oso naturala dana. Bizkaiera batuan, edozein euskalki
zein azpi-euskalkitan lez, lehenengo kako nagusia eta eten barik agert-
zen dana deklinabidea da. Zein sistema onartu? Arratiako EA ala
Mogelen IA? IE sistemakoek, gehienek hain zuzen, laster esan eben
eurek ezin dabela ezelan be kantatu “zapatea, famea, bertsolaritzea” eta
holakorik. A bokalez amaitzen diren berba guztiak. Azpi-euskalki
horretan nabilenean, Arratian eta abar, sistema horrek oso natural urte-
tan daust, baina handik kanpora, egia esateko, neuri be oso gogor egi-
ten jat deklinabide horri eustea. Abadetzan, Lea-Artibai inguruan, EA
sistema horretan ahalegintzen nintzen (ginen) sermoiak eta abar egiten.
Ez dot uste zuzen jokatzen genduenik. Gaur egun, batuaren ospeagai-
tik edo dana dalakoagatik, IE-IA sistemetako entzuleei naturalago egi-
ten jake “zapata apurtu dau, euskal kultura, hau da panorama” eta abar
entzutea, “zapatea apurtu dau, euskal kulturea, hau da panoramea”
baino. Eta zer esanik be ez, euskaldun barrien giroan bazabiz. Orduan
zer egin? 

Soluzino bi emon genduzen. Edo IA sistema erabili, bertsolaritzan
bizkaieratik kanpora be tradizino handia eta nahiko normaldua dauka-
na (atia, famia, zapatia, etxia, lurrian, partian...) edo batuaren eredu
osoa hartu, EA sistematik hurren dagoena bera. Gehienek, eskolatze
guztia euskera batuan daroenez gero, soluzino honi helduko dautsoe. 

Bizkaiera batua idatzian

Bertsolaritzatik harago, gaur egun bizkaiera batu idatzian (baita
mintzatuan be) euskera batuaren deklinabidea ontzat joko neuke. Alde
batetik, bizkaierazko azpi-euskalkien ereduak batzen ahalegintzetik
soluzino gatxa, ia ezinezkoa daukagulako. Euskera batutik hurren
dagoen EA sistemak zer eragozpen dakarren ikusi dogu. IA sistema
hautatzeak ez leuke zentzunik, bizkaieraz minoritarioa dalako eta,
nahizta beste euskalkietan kidetasun zabalagoak izan, norabide askota-
rantz problematikoa litzatekeelako. Mogelek Markiñaldeko euskera
aberatsean idatzi ebala esan ohi da, baina, lexikoz eta esakeraz halan
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izan daitekeen arren, haren sistema IA zan eta joskeraz be ez dot uste
Markiñaldekoagaz zerikusi handiegirik eukanik. Azkenik, IE sistema
bizkaiera batutzat hartzeak are zentzun gitxiago leuke, nahizta bera
izan alde handiz azpi-bizkaierarik ugariena. 

Euskera batuaren zabalpenak bizkaiera batuaren oinarrizko kon-
fluentzia gatx hori gainditutzat emongo leuskigu. Alde horretatik ontzat
ezezik, aurrerapentzat be joko neuke. Beraz, bizkaiera batuaren dekli-
nabidetzat euskera batuarena bera hartu geinke. Horixe egiten dot arti-
kulu honetan. Orduan, bizkaiera batuaren eredua euskera batuarena
izanik, beste azpi-bizkaieren deklinabidea eta sistema guztia bakotxa
bere eremurako gorde leikez eta hor azpi-euskalkiek euren gune natu-
rala euki behar dabe, baita euren maila kultoa be. Hiltzaldiek, herri edo
eskualde aldizkariek, irrati eta telebista lokalek... euren azpi-euskalkia
normal garatu behar leukie, bizkaiera batuagaz eta euskera batuagaz
armonian. Esatea errezago da formula konkretuak aurkitzea baino,
baina, pentsetan hasi ezkero, ez jat bape gatx begitantzen maila ezbar-
dinen alkar-bizitza orekatua eta emonkorra diseinatzea. Baita azpi-eus-
kalkiez beheragoko maila askoz lokalagoak be. Maila bakotxari bere
gunea aurkitzea besterik ez dago eta hori hizkuntzan nahiko erreza da,
hizkuntzak berak erakusten baitau maila bakotxaren gune ia zehatza. 

Deklinabideaz ganera, beste hainbat arlo egon daiteke euskera
batutik bizkaiera batura korrituazo geinkena. Hau beste kontu bat li-
tzateke, hemen baino luzeago tratatu beharrekoa, baina puntu batzuk
aitatu bakarrik egingo dodaz, euskera batutik nasai “mailegatu” geinke-
zanak: zenbait berbaren forma (komeni-komonidu, baia-baina, euske-
ra-euskara, -IDU/-ITU, prijidu-prijitu...), erakusleak (“horrek-horreek-
-horreik etorri dira”, “hori etxea, honek umeok”... oso gogor egiten dira
beste euskalkiekiko), zenbait berbaren nori kasua (bati-bateri, horri-
horreri...), era intenporala (“ekar daiket, ikus daigun”...), ergatiboa,
etortea-etortzea, eta abar.

Horrez ganera, euskera batuko arauak noraino bizkaiera batuan
onartu? Esaterako, N eta L aurretik E arautzat hartu ezkero, bizkaieraz
be “den, garen, dabezen, gagozen, genduzen, dagiezen, neukezen,
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neukeen, leukeen...; dela, zela, direla, daikeela, neikeela”... egin behar-
ko litzatekez. Arau hori zu-zuek subjektua ez bereizteko kasuetara helt-
zen denean, zer egin, esaterako, “zuk zenduen” eta “zuek zenduen”?
Argi dago diferentzia adierazoteko formak gehienean hobetzat jo behar
direla, adibidez, “zuk egin zendun, zuek egin zenduen” bereiziz. Eta
holan beste hainbat arau. 

Bizkaiera barruko auzi batzuk

Bizkaieraren barruan badaukaguz argitu eta soluzino batu samar bat
emon beharreko auzi batzuk, batez be aditzean:

1) DAU-DEU formak. Bizkaiera literarioak DAU hartu dau forma
batutzat, nahizta DEU askoz ugariagoa izan euskera mintzatuan, EA-IE
sistemek bera darabile-ta. DAU nekez agertuko da IA sistematik kan-
pora. Baina gero flexinoetan DEU bihurtzen da: deutsat, deusku, neu-
tsen... Honetan multzo osoaren koherentziari eusteari hobeto deritxot.
Abiapuntua DAU bada, gero dautsat, dausku eta abar, orainaldian
behintzat. Iraganean nautsen, gauntsen eta abar eskatzea larregi litzate-
ke. Ala DEU forma hobetsi, edo gitxienez besteari beste aukera emon? 

2) NEBAN-NEUEN, (Z)EBAN-ZEUEN... Nahizta ohitura literarioan
“neban, eban” forma eboluzionatuak nagusitu, bizkaieraz oso norma-
lak dira “neuen, zeuen” eta abar. Honeik beste euskalkietatik eta eus-
kera batutik askoz hurrago egonik, zegaitik ez bizkaieraz be lehentasu-
na edo gitxienez aukera bardintsua emon? 

3) NORI flexinoak. Euskera guztian lez, bizkaieraz be NORI singu-
lar-pluralen adierazle nagusiak O-E dira, baina gero nahiko forma
ezbardinak dabiz bueltaka: deutsat, dotset, dotsot, dotset, deutset, deut-
siet, neutsan, neutson...; emongotset-emongotsiet, esanotson- esanot-
sen-esanotsien... Datiboaren ezaugarri singularra O bada, errezena eta
koherenteena beti berari eustea da. Beraz, dautsot, dautsozu, dautso,
neutson, geuntson, baneutso, baleutso, eta abar. Bardin nori pluraleko
E: dautset, dautsegu, dautsee-dautsie, neutsen, eutsen, eutseen-
-eutsien, baneutse, baleutse, baleutsee-baleutsie... 
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4) Bizkaieraz eurek subjektu pluralaren ezaugarria E bada, dauste,
eusten, baleuste... formak nahikoa dira eta ez dago daustie, eustien,
baleustie... egin beharrik. Halan be, kointzidentziak gertatzen direnean,
bereizkuntzak zelan egin pentsatu behar: ez dakit dakien (hak ala
eurek?). Bizkaierak aurkitu ditu bereizteko moduak: dakijjen (hak),
dakijjien (eurek), zabizen-zenbizen, zagozen-zengozen (zu) eta zabi-
zien-zenbizien, zegozien-zengozien... 

5) ZURI-ZUERI flexinoak. Bizkaieraz TZ-Z barik, batzutan TS eta
beste batzutan TZ edo Z erabiltzeko arauak sekula ez nau konbentzi-
tu. Orain hogetazak urte etara zan lehenengo “Batasunaren Kutxa”n,
a d i t z a ren sistema “daut, dauku, dautzu, dautzute, dauzkizu, dauzki-
gu” eta abarren ereduan osatu eben. Eredu hak aurrera urten baleu,
gaur euskera batuan “dautzu” eta bizkaieran “dautsu” geunke. Form a
h a reik gero “dit, digu, dizu” formetan finkatu ziren baturako, nire
ustez txarto. Euskera batuan, beste kontu askotan jazo denez, sistema
bakarra ezarri beharrean, egokiago izango zan aukeran iztea, baina
hori beste kontu bat da. Auzia da orduan sistema ha pro p o s a t z e k o
oinarriek gaur be bardin jarraitzen dabela eta gitxienez, euskalki mai-
lan, Iparraldean hantxe dirau erabilera osoan “daut, dauku, dautzu”
sistemak. 

Bizkaieraren barrura etorrita, S hori flexino transitibo guztien osaga-
rri organikoa dala jotzen badogu (baleiteke jo beharra), legea ez da
bigarren pertsonan betetan: dauat-daunat. Badagoz, halan be, “emon-
gostat, esangostat” lako formak, lorratz hori baieztu daikienak. Flexino
intransitiboetan ez dirudi lege hori apliketakoa danik: “jat, jako, daki-
zun, leitekizu”. Baina hemen be badagoz “jast, jasku, jatso” formak.
Mogelek “jatsu” idazten dau. 

Beste forma batzutan era biak agiri dira: “emoidazu-emoistazu,
daiodan-daitsodan, daidan-daistan, leit-leist, leio-leitso, nei-neizu-nei-
tzu, leikio-leikitso-lekitso”... Kasu batzutan sinonimo soilak izan arren,
sarritan diferentzia beharrezko da, kointzidentziak bereizteko edo eki-
bokoak ekiditeko: “dot-dost, daigun-daiskun, dinot-dinost, daroat-da-
roast”. Baleiteke beharrizan honek hirugarren pertsonatik NIRI-GURI
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flexinoetara S zabaltzea. Hori aurrerapena da. ZURI-ZUERI flexinoetan
ez egoen horretarako beharrizanik. 

Beste batzutan S datiboaren ondotik desplazatu egiten da: “neuke- 
-neuskio, leuke-leuskigu”. Datiboaren aurretik I danean, ez da legez
bitartekorik behar: “neikio, geinkio, leikio, litzakio, daikizu, dakizun,
litzakizu”. Baina hementxe be badagoz “neiskio, geinskio, leiskio”,
baita “nekitso, lekitso, lekist” formak be. 

S hizkiari eustekotan, batean “dinotsut, ninotsun” eta bestean
“natortzu, nentortzun” eta abar beharko leuke. Zuri-zueri flexino guz-
tietan TZU-TZUE egiteak alperreko nahaste bat aurrezten dau, bizkaie-
ra barruan bertan be argiago geratzen dalako, beste euskalki batzutako
ereduagaz batago dator eta euskera osoaren jiteak be horrantz tiratzen
dau. Beraz, zuri-zueri flexinoetan, TZU-TZUE idazteari hobeto deritxot,
edo gitxienez ez litzateke txarretsi behar.

6) Nahizta hirugarren pertsonako subjektuaren ezaugarria, Z, eza-
batzea nagusitu dan, ezabatu bako formek be hortxe diraue bizkaieran:
“zan, zeban, zeben, zetorren...”. Bizkaiera batuan forma osoak ez neu-
kez txarretsiko eta aditzen koadruetan holan adierazo leitekez, forma
bata zein bestea aukeran itxirik: “(z)eban, (z)eben, (z)etorren, (z)ebi-
len” eta abar.

Proposamenaren marko nagusia

Laburtzeko eta amaitzeko, bizkaierari buruz marko nagusi hauxe
proposatuko neuke:

1) Bizkaiera batuak euskera batuari jarraitzea deklinabidean eta
beste zenbait arautan eta euskera batuaren ekarpenak erizpide zabalez
txertatzea, batasunaren goragoko arrazoiei jarrai, bizkaieraren izatearen
aurka ez datozenean. 

2) Hiru azpi-euskalkien izatea euren gunean indartzea eta horreta-
rako hain gatxa ez litzatekeen diseinu armoniko bat osatzea. Sarritan
azpi-euskalkien gunea, literatura idatzian batez be, bizkaiera batuagaz
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batera joan daiteke. Esaterako, nobela batean narrazinoak eta alkarriz-
ketak erregistro ezbardinetan konbina daitekez. Baina, beti be, plano
bakotxa garbi eta lorrin barik eroanez. 

Bizkaiera batuan ortografia, oro har, euskera batuarena aplika daite-
ke, baina, azpi-euskalkietan sartzean, bereizkuntza fonetikoak beha-
rrezkoak dira, bakotxak bere bidea desorientazino barik eroan daian.
Holan, esaterako, J ikur ortografikoa bakotxak bere erara interpreta-
tzeko itxi beharrean, batuan egin ohi denez, Y-J-JJ bereizteari (yagok,
jagok, jjagok) hobeto deritxot. Bardin T-TT-TX (ito, itto, itxo), JJ-X
(begijje, begixe, begie), L-LL (mutile, mutille), N-Ñ (okasinoa, okasiñoa-
okasiñue-okasiñoia), S-Z-X (maixu, gaixo, izan-ixan-ixen), eta abar.

Artikulu mugatzailean be, azpi-euskalki bakotxak bere izateari eutsi
behar dautso. EA sisteman “famea, atea, begie, astoa, burue; latza,
amesa, bitse, hotza, hutse”. IE sisteman: “famie, atie, begijje, astoa-
astue, burue; latza, amesa, bitse, hotza, hutse”. IA sisteman: “famia, atia,
begixa, astua, burua; latza, amesa, bitsa, hotza, hutsa”. Bardin beste
kasuetan: “hutsean, hutsien, hutsian” eta abar. Bizkaiera batua gorago-
ko plataformatzat euki ezkero, azpi-euskalki bakotxa bere izate osoan
eroan daiteke inongo bildurrik barik, behar diren bereizkuntza foneti-
ko guztiak trankil eginez. Baina horretarako, idazkeran zelan adierazo
argi euki behar da eta adierazo egin behar dala uste dot, ostantzean
lorrin segurua letorke-ta. 

Baztartu barik bateratu

Azaldu dodazen puntu guztietan eta falta diren gehiagotan, erizpide
baztartzailea barik bateratzailea eroan behar da. Euskera batuan hartu
diren erabagi asko unilateralak eta eskludenteak izan dira. Dispertsinoa
mehaztu behar dana argi dago. Ez dago euskalkien, azpi- 
-euskalkien eta hizkera lokal guztien nahaspila guztia dagoen-dagoe-
nean batzerik. Baina neurri bateraino orraztutakoan, gailurrean dudak
etorri ohi dira, aukera bakarra barik bi edo hiru indarrez agertzen baiti-
ra. Orduan zer egin? Bat ezarri eta besteak baztartu? Hori batzea baino
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gehiago bakartzea litzateke. Zegaitik ez, bi edo hiru soluzino posible
dagozenean, aukeran itxi? Edo baten aldeko preferentzia erakutsi,
baina besteak be eskeini? 

Jar daigun euskera batuaren adibidea. Zer ardura dautso “eritzi” ala
“iritzi” edo “urten, erten” ala “irten”, edo “igo” ala “igon”, eta abar eta
abar idazten den? Itxiozu bakotxari bere gustora ibiltzen. Erizpide zabal
hau aditz forma komunetaraino be zabaldu daiteke: “dut- dot-
-det, litzake-litzateke, daut-dit, dautzut-dizut, nuen-neuen-neban”, eta
abar. Zer batasun galtzen dogu horrelako aniztasuna aukeran itxita?
Sarritan garrantzi bako kontuetan liskartzen gara eta bai euskera batuan
eta bai euskalkietan daukaguzan hutsune eta premina benetan larrietan
ez dakigu zer egin, albora begiratu baino. Orduan huskerietan hasa-
rratzeaz asasketan gara, geure ezinari duintasun itxura emonez. 

Bizkaieraz be, euskalki bera izan arren, diferentzia handiegiak
dagoz, eredu bakarrak arrakastarik eukitzeko. Azpi-euskalkien zenbait
ezaugarri bizkaiera batuan islatu ahal izateari ez dautsot bape eragoz-
penik ikusten. Jokoa ezin da, noski, zabalegi itxi, baina neurri baterai-
no bateratzea lortu ezkero, zer ardura dautso “neban, neuen” ala “nen-
dun” idatzi. Bardin “dautsot-dautsat-deutsat, emoidazu-emoistazu,
neutson-neutsan” eta abar. Hori bai, erabiltzen diren formek koherent-
zia oso baten barruan joan beharko dabe beti. Koexistentzia baketsua,
baina argia eta lorrin bakoa. Hori lortu ezkero, neurri baterainoko dife-
rentziek kolore aberatsagoa emongo leukie. Ez daiguzan azkenean ia
gipuzkera soilera etorri den euskera batuan egindako akatsak bizkaie-
ran errepikatu. Egin daigun batasuna, inor zelaitik kanpora ez sentitze-
ko moduan. 

Beste kontu bat da bizkaieraren irakaskuntzan erizpide zabalago
hori praktikan zelan eroan, metodo, irakurgai eta abarretan. Baita eus-
kera batuan eskolatzen direnei eta batez be irakasleei eta euskerazko
edozein tituluduni bizkaieraren ezagutza minimo baten edukia zehaz-
tea. Irakaskuntza euskera batuan eroateak ez dau esan gura, esaterako,
umeari egun batetik bestera astearen izenak aldatu behar jakozanik,
edo etxekoenak (aitita, amama, aitajauna, amandrea, izekoa, neba...)
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edo beste hainbat eta hainbat (eskeko, gomuta, holan, zelan, lez-legez,
jagon, itzartu, bere n - b e regi, ebatzi, okela, oinaztu, ostendu...).
Horretarako eskola bakotxak gitxieneko material bat argi eta garbi euki
behar dau, bai bizkaierarena, oro har, bai eskola hori dagoen azpi- eus-
kalkiarena, baita herriko bertako zenbait ezaugarri be. Lekeition “txiza-
zijja”, Oñatin “txantxikua” eta holan beste danetan. Honeik guztiak
beste kontu batzuk dira, baina errez konpontzekoak, kontzientzia eta
gogo minimo bat jo ezkero. Hain zuzen, holakoxe aportazioak egitea
legokioke MENDEBALDEri.•
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