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SARRERA

Esaunda zaharrak honelaxe dio: «Guztia dago liburuetan». Eta
gaur egun Euskal Herrian hizkuntz arazoetan aginpidea duen askok
horretara uste du. Zuzenbideari dagokionez, ostera, ez dabil zuzen
esaunda zaharra.

HISTORIAREN APUR BAT

Iturrizak dioenez, berak ere Ibargueni hartu zion bezala, lehenen-
go foruak Foruban (Foruan) idatzi ziren eta euskaraz idatzi ziren,
Bizkaiko Lehenengo Jaunaren, Jaun Zuriaren, garaian. Zoritxarrez, ez
dugu testu horren aztarnarik. Badirudi, edozelan ere, testu hori eus-
karaz idatzi arren, bazela itzulpena, zati baten behintzat. Egin-egine-
an ere, zati bat Sobrarbeko 819ko Foruari hartua ei zitzaion.

Edozelan ere, 1342. urtera arte ez da idatziko Forua, 1376. urte-
ko ekainaren 22an Olmedon baieztatu zena. Izan ere, ordura arteko
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agiririk ez dugu idatzita. Foru Zaharra liburuki batera 1452. urtean
bildu zen, ekainaren 2an, Gernikan. Eta gaztelaniaz idatzi zen, bai eta
1526ko apirilaren 5eko Foru Berria ere. Horrenbestez, Bizkaiko
Legearen, hau da, Foruaren, lekukotasunak garbi asko lagatzen digu
arazo hori: testuak gaztelaniaz ageri dira idatzita, eta txatalen bat edo
beste, adabaki bat edo beste, euskaraz agiri da. Eta txatal edo adaba-
ki hori da hitzaldi honetan aintzat hartu gura dudana.

Antzina-antzina Bizkaiko Epaile Nagusia Bermeon zegoenean eta,
Iturriza eta Ibarguen zuzen badabiltza, tramite guztiak euskaraz egi-
ten izan ei ziren ahoz, idatziz, ostera, ez dakigu.

Historian lau gizaldiko jauzia eginaz eta bitarteko batzuk lagata,
1959ko uztailaren 30ean Bizkaiko eta Arabako Foru Zuzenbide
Zibilaren konpilazioa onetsi zuten Francoren Gorteek. Horretan eus-
karaz ageri dena “il-buruco” erakunde juridikoa da, ez besterik.

Gaur egungo lege eremua hauxe da: Euskal Herriko Foru-
-Zuzenbide Zibila uztailaren 1eko 3/1992 Legeaz onetsi zen; 1992ko
a b u z t u a ren 7an argitaratu zen aurre rengoz Euskal He r r i k o
Agintaritzaren Aldizkariaren 153. alean gaztelaniaz zein euskara
batuaz; euskara batuzko bertsioaren ondoren «Euskal Herriko Foru-
-Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen ontzat
emandako bizkaierako idazkera» ageri zen.

Hil batzuk geroago, izan ere, urte bereko urriaren 27an, Bizkaiko
Egunkari Of i z i a l e a n1 argitaratu zen gaztelaniaz eta bizkaieraz.
Edozelan ere, argitalpen honek baditu berezitasun bi: lehenengo eta
bat, legezko testuaren aurrean Eusko Legebiltzarraren Mahaiko lehen
idazkariaren egiaztapena dago, ondorengo testua garaiz onetsitakoa
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bera dela esaten duena; eta bigarren, ez da aitamenik egiten biz-
kaierazko bertsioa jatorrizko batuzkoaren bertsio e s k u e t s i a dela esa-
t e k o.

LEGE T E S T U E TAN BARRENA AGERI DIREN BERBAK,
AHOZKO MAILATIK JASOAK

Hitz batzuk berbatik idatzizko lege-testuetara igaro dira, hau da,
sisteman dagoen hizkerako osagaia arau bihurtu da; besteak beste,
hauek aipatuko ditut:

Abeurrea.—Herri lurzati batean jartzen zen ezaugarria zen, eta
ezaugarri hori bertan eraikitzeko eskubidea eskuratzeko ipintzen zen;
horren berri Bizkaiko Foruaren XXIV. tituluko IV. legean ageri da.

Alkar poderoso.—Hauxe da Bizkaiko Foru Zuzenbidearen erakun-
derik bereziena eta gaur egun ere berba horrek du bizirik osasuntsue-
na euskal hiztunen artean.

Bidegaza.—Mitxelenak agertzen duenez2, errota eta andaparetan
nagusigo ezaugarri legez jartzen den gauza jakin bat zen (Bizkaiko
Foruaren XXIV. tituluko IV. legea), beraren aldaera den bidigaza,
izan ere, ezartzen zen ezaugarria zen, bertan andapara eraikiko zela
adierazteko. Bidegaza berbarekin loturik dagoen andapara horrek
erromantzeko sustraia du: anda y para gaztelaniatiko adizki, lokailu
eta preposizio batez osaturikoa da, eta asko eta asko ikus litezke gaur
egun Bizkaiko eta Euskal Herriko bazter guztietan.

Bide-zor.—Berau uztailaren 1eko 3/1992 Legeak jasotzen du.
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Ermandade.—Testamentuen eta, oro har, oinordetzen inguruan
erabiltzen den esanguran ageri da foru zuzenbidean. Baina badu bes-
telako balioa ere, geroago azalduko dugunez.

Gozamen.—Berau da, zalantzarik ez, bizien dagoen berba. Euskal
Herriko foru zuzenbidean alarguntzaren gozamena jasotzen da, baina
geroago ikusiko dugunez, gozamenaren erakundea bizirik egon da
gizaldi honetako 1970etako urteak arte Artibai inguruan.

Hil-buruko.—Goian aipaturiko legean ere jaso egiten da testa-
mentu berezi hori. Honekin batera, testamentu berba ere ageri da
lege horretan barrena.

AHOZKO ERREGISTROAK EGIN OTE DEZAKE EKARPE-
NIK INGURU HONETAN?

Orain arte esan ez badut ere, guztion gogoan dagoen zerbait
gomutaraziko dut: ez dihardugu literaturarik egiten. Michel Sparer-
en arabera 3, lau alderdi izan behar ditugu goiburu hizkuntza juridi-
koa jorratueran:

a) Oinarrizko irizpidea: komunikazioaren eragingarritasuna.

b) Nolakotasunari dagokion irizpideak berben zehaztasuna erdie-
tsi nahi du: «L'univocité des textes juridiques est un devoir»,
testu juridikoek adiera bakarra izan behar dute nahitaez, alegia.

c) Badira hainbat irizpide, legelarien hizkuntz jardunari dagozkio-
nak. Legelariaren helburu behinenetarikoa segurtasuna dugu.

228

Gotzon Lobera Revilla

3 SPARER, Michel, “Traduction des textes législatifs: contraines et enjeux” in
Traduction et qualité de langue.



d) Badira nolakotasunari dagozkion irizpideak, itzulpen juridiko-
an ziurtasun eta zehaztasuna lortzeari begira badaude ere, aza-
lari dagozkionak.

Alderdi horiek guztiak gogoan izanda, zer ekar ote diezaioke ber-
baldunen hizkerak mundu juridikoari?

1. Izan ere, egoerak alderdi bi ditu, elkarren aurka jarrita daude-
nak, baina aldi berean elkarren osagarriak direnak. Horretara,
jakintzagaiaren ikuspegitik, euskara juridikoa in fieri, eginki-
zun, dago. Alegia, Aita Ipolito Larrakoetxearen Erromako
Araudia, Eusebio Erkiagaren Ekonomi Ituna eta 1936–1937ko
garaiko Euzkadiko Agintaritzaren Egunerokoa izan ezik, ez da
ezer arauz-arauz agiri 1981. urtera arte.

2. Beste alde batetik, ostera, beraren eraikuntzaren zutabeak fin-
katu-aginean daude, dagoeneko oso sendo ageri dira eta horrek
egundoko indarra du. Hau da, lan eskerga egin da azken urtee-
tan jakintzagai juridikoaren arloan, batez ere, azken bost urtee -
tan argitalpenen eretzean. Eta ahozko berbeta hor egindako
lanari jarkitzeko, oso arrazoibide indartsuak eskaini behar ditu,
erabat dokumentaturik eta, horrezaz gainera, gaur egun erabil-
tzen dena txarto dagoela frogatu beharko du. Lan gogorra,
horratio!

3. Euskaraz oso gutxi idatzi da, Zuzenbidearen jakintzagaiaren
barruan. Jakingarriek garbi asko azaltzen digute hori. Eta oke-
rragoa dena: idatzia dena zer den ia ez dakigu, ale banaka ba-
tzuk izan ezik. Alegia, orain arte, beti aitatu ditugu argitara
ematen diren testuak, baina EZ DUGU SEKULA IA EZER AIPATU

JUDIZIOETAN HISTORIAN BARRENA EGIN DIREN LEKUKOTZA IDA -
TZIEI BURUZ, OSO KASU BAKAN BATZUETAN IZAN EZIK. Oso abe-
rasgarria izango litzateke, Bizkaiko Foru Zuzenbidearen ingu-
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ruan eman diren judizioei buruz Gernikako Foru Agiritegian,
Valladolideko Errege Txantzilerian eta Simancasko Agiritegi
Orokorrean dauden paper sortei begiratua ematea.

Orduan, zer ekar dezake ahozko erregistroak? Bada, nire ustez,
gauza garrantzitsua: oinegitura. Eta oinegitura hori berbetan bezala
kontzeptuetan agertuko da. Hau da, eta hizkuntzalaritzaren adibide
bat jartzearren, honetara labur bilduko litzateke nire proposamena:
hizketako berba, arau bihurtu ez arren, sistemaren barrukoa izan dai-
teke, batere arazo barik. Alegia, eta mundu juridikora etorrita, berba
batek, adibidez, bizi-alargun berbak, legegilearen munduan erabiltze-
ko ateak itxita izan baditzake ere, ez da horrela gertatzen doktrinaren
eta jurisprudentziaren eremuetan, esaterako. Beste batzuek, ostera,
arau bihurtzeko arazorik ez dute inondik inora. Hona hemen ale ba-
tzuk:

Agindubide.—Berba hau Bizkaiko eta Gipuzkoako ohituren arte-
ko bereizkuntza adierazteko jaso dut Et xebarrian. Izan ere ,
Etxebarriko seme-alaba gazteei beti esaten zitzaien Gipuzkoara ez
ezkontzeko, han senar-emazte gazteek agindubiderik ez zuten eta.
Jakina, Et xebarrikoentzat, Gipuzkoa, Mutriku, Me n d a ro eta
Elgoibarrek osaturiko multzoa izan da aresti arte. Bizkaian, agindu-
bide edo aginpidea senar-emazte gazteek eta zaharrek dute erdibana.
Hortxe zegoen koska!

Erdirako.—Beraren aldaera erdirikue da. Gaur egun dirauen era-
kundea da. Nire ezaupidean, baso lanetan mamitzen da: basojabe
batek badu lursail bat; lursailik ez duen bat, berriz, harremanetan
jartzen da berarekin, eta ondoko akordioa erdiesten dute: basojabea-
ren lurra lursailgabeak landuko du, landareak jarriko ditu (gaur egun,
gehienetan, pinuak) eta basoak ematen duen ekoizkina erdibana
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xedatzen dute4. Berba hau dela eta, gaur egun gertatzen ari den jazo-
era azaldu nahiko nuke: erdirako berba, honez gero asmatuko zenute-
nez, ‘aparcería/métayage’ren ordaina izango litzateke. UZEIk5, erakun-
de juridiko horren ordain gisa, gasaila ematen du. Berba hori, gasaila
alegia, Zuberoan erabiltzen da esangura horretan, Nafarroa Beherean,
ostera, sesio, liskar, borroka esanguran erabiltzen da. Erdirakoa,
berriz, erronka esanguran Urruzunok darabil Euskal Esnalean, 1920.
u rtean. Esangura juridikoan, aldiz, Bizkaian, Ma rkinan eta
Txorierrin erabiltzen da, eta Gipuzkoan berba erkidea dugu6. Ho-
nekin batera, Añibarrok garai hartan Plentzian erabiltzen zen beste
berba bat erabiltzen du Esculiburua7n, ameteria, alegia.

Ermandade.—Testamentuen eta, oro har, oinordetzen inguruan
erabiltzen den esanguran barik, beste esangura batean erabiltzen izan
da Euskal Herrian ondorengo partzuergo mota adierazteko: baserri-
tar batzuek bat egiten zuten elkargoan, zertarako eta nork bere gana-
duak elkargoaren babespean ipini eta, ezbeharrik gertatzekotan, zota-
ra bana zitzaten galerak; ganaduak urtean behin tasatu egiten ziren,
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(I/VI. liburukiak) eta GESTINGRAF (VII/IX). Bilbo. 1989. Ikus 3 eta 4. liburu-
kiak.

7 AÑIBARRO, Pedro Antonio: Vici bedi Jesus. Escu-Liburua, ta berean egunean -
go cristiñaù cereguiñác. Argitaraldi faksimilea. Donostia. 1978.



eta partzuerrek derrigorra izaten zuten euren ganaduak elkartzen
z i ren egunean besteei aurk ez t e k o. Erakunde juridiko honek,
Etxebarrian, berbarako, 1936. urteko gudatea baino lehentxoagora
arte iraun du8.

Errentadore.—Gure lagun Luis Baraiazarrak aditzera eman zidan
berba hau ekarri nahi dut hizpidera: alegia, errentadorea dugu inoren
etxean errentan bizi dena.

Gizalan.—Honek bi adiera ditu: 1) gizonaren lana; 2) lurrak
neurtzeko erabiltzen den berba bezala, gizonak egun batean egin
dezakeen lana adierazteko.

Gozamen.—Gozamena familiaren barruko harremanetan ezezik,
hortik kanpora ere ageri da, Espainiako Zuzenbiude Zibilean arau-
tzen den erakundearen parekoa delarik. Horretara, pertsona batek
beste bati etxea uzten dio bertan bere familiarekin bizi izateko, jabe-
tasuna intsuldatu edo eskualdatu barik, harik eta etxea hartzen duen
pertsona, gozamenduna, hiltzen den arte. Modu horretara, gisa hone-
tako esaldiak entzuten dira gaur egun ere: “gozamenean bizi dira”,
“urlia gozamenduna da”… Artibai inguruan, berbarako, gizaldi honen
erdialdea arte gozamenean bizi izan dira pertsona batzuk.

Ja b e t a s u n . —Une honetan doktrinaren testuek edota epaileek
euren epaiak emaneran erabil dezaketen berba da, jabetza eta jabego
hitzen sinonimo gisa.

Kortasari.—Autoritateen Hiztegiak dioenez9, berba orokorra dugu
Bizkaian hori, eta han irakur litekeenez hauxe da: «Tributo especial
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que se paga por el alquiler de la cuadra». Margarita Totorikaguena
Altzola barriko alabak esan didanez10, kortasari hori Gabonetan eroa-
ten zitzaion etxejabeari beraren etxera, eta kortako animalia txiki ba-
tzuk eroaten ziren, hala nola, kapoiak, hegaztiak, beste abere txiki
batzuk etab. Ekandua zen, baserrijabeak kopautxoa (‘lunch’ alegia)
ateratzea maizterrei; baina hori jabearen esku zegoen onurabidea zen.
Ageri denez, maizterrak bazituen beste betebehar batzuk jabearekin,
eta horiek errenta ord a i n t zetik harantzagokoak ziren. Er re n t a k
ordaintzen ziren egunari errenta egun zeritzoten.

Mehelin.—Jaso dudan aldaera medelin izan da. Bi bizitza bereizten
dituen horma da. Jakina denez, Foru Zuzenbidearen Legeak bide-
zorrak aipatzen ditu. Hortik, berbarako, mehelin-zor erabil dezakegu
‘servidumbre de medianería’ren ordain gisa; eta hori bide bat izan dai-
teke, besteak beste, iragana eta etorkizuna uztartzeko.

Suaro.—Suteen aurkako elkargoa da. Baserritarrek osatzen zuten
euren etxeak babesteko. Gaur egun, Sutearo erakundea jarri da berriz
ere abian Euskal Herrian, eta suaroak herrietako ermandadeetan
zatitzen du bere egitura. Horra hor, gaur egun bizirik dagoen berba
bat, hedadura juridikoa hartu duena. Historiari dagokionez, 1970.
urtera arte, zenbait tokitan behintzat (Markinaldean, berbarako)
nahikoa arrunt eta hedatua izanda, atzera berpiztu da. Ageri denez,
bide jori eta naharoa izan liteke hau, guztion gogoan dugun Lagun
Aro eta gisa horretako beste erakunde batzuk hortik sortu dira eta.

Tributu.—Berba hau 1994ko otsailean jaso nuen Etxebarrian
(nire irudiko, zoritxarrez, berba hau orain agertuko dudan esanguran
galdu-aginean dago), eta beraren bidez ondoko egoera juridikoa
eman nahi da aditzera: baserrian maizter bezala zegoen baserritarrak
etxearen jabeari etxea eta beraren ondoko lurrak erosten zizkionean,
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baserritar erosleak jabeari, erostearen prezioa ezezik, aurrerantzean
ere, eta zenbait urtetan zehar, errenta moduko bat ordaindu behar
izaten zion urtean-urtean. Errenta horri irizten diote Etxebarrian tri -
butu. Erakunde juridiko honek Etxebarrian bertan iraun du gure
gizaldiaren ia-ia erdira arte. Berba honen ordain juridikoa, gaztela-
niaz, zuzenbide zibileko ‘censo’ erakundea izango litzateke. Berba hau
izango litzateke, sistemaren barruan onartzeko hautagaietarik bat,
ezik gaitza izango litzateke zentsu berbaren lekua bereganatzea.

Nire iritzian, berba horiek guztiak doktrinan bezala jurispruden-
tzian erabil litezke, lege kontzeptu batzuen ondoan, bai beraiek azal-
tzeko, bai beraien kontraesanean jartzeko, bai beste edozein figura
erretoriko erabiltzeko.

Hau da, gure asmoa ez da izango antzinako iraganeko edo iragan
hur baina gutxi ezagutuko berbak edozelan erabiltzea gaztelania,
frantses edo latinezko berba baten lekuan, berau ez erabiltzeko. Hori
baleek euren burua taldeka akabatzera jotzen duten ekintzarekin
pareka liteke eta.

Ez, lehen esan dudanez, gure altxorrak badu zeregin nagusia:
Euskal Herriaren sustraiei lurraren azpian eusteari, beraiek lurretik
aterata ito eta zuhaitza hiltzen baita.

Uztailaren 1eko Legearen albiste laburra

Uztailaren 1eko Legeak herriak erabiltzen dituen esamoldeen eta
lehendik datozenen ondoan, bestelakoak erabiltzen ditu, zioen azal-
penean dioen bezalaxe: «Horretarako jarraitu den irizpidea izan da
herri hizkeran eta gai hauetan arruntak diren hainbat hitzekin batera
(“alkar-poderoso”, “bide-zorrak”) aurretik datozenak ere (“hil-buru-
ko”) jasotzea eta egun euskarak legegintzan bizi duen praktikatik era-
torritako beste esamolde askorekin erabiltzea, horrela testuaren boro-
biltasuna eta sistemaren koherentzia zainduz».
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Horren adibideak, bada, testuan barrena barreiatzen dira eta aipa-
menean adierazi diren berbekin batera, beste hauek ere ageri dira:
etxaguntza, etxearen osotasuna batasun legez aditzera ematen duena;
testamentua. Beste aldetik, oinetxetar, ostera, hobetsi da trongal herri-
koiaren kaltean; dohaintza, donazino ezaguna ezkutatzeko eta abar.
Ageri denez, euskal hiztegigintza juridikoan jardun dugunok, sarri-
tan, herriak bereganatuta zituen berba latindar hutsak alboan utzi
ditugu, eta bestelakoetara jo dugu.

AHOZKO ERREGISTROAREN EKARRIA: EUSKALTASUNA-
REN ZAINTZA

Horretara, bada, kontzeptu berri bi aipatu nahi dizkizuet: berba
beregain edo lokabea eta berba menperatua.

1. Hau azaltzeko, adibide bat jarri gura dizuet: gaur egun b i z i - a l a r -
gun berba gazteentzat, batez ere, ezezaguna da; hala ere, garai
luzean zehar, ezkonduta egonik ezkontidearengandik bereizita
bizi zen pertsona izendatzeko erabiltzen zen. Jakina, Francoren
garaian, esaterako, ez zegoen ezkontideak elkarre n g a n d i k
bereizterik, ez eta lehenago ere, Errepublikaren garaia alde bate-
ra utzita. Euskaldunok, orduan, errealitatean, gizartean zegoen
egoera bati izendazio bat jartzen zioten. Hortaz berba beregain
edo lokabea dugu. Kontuan hartu behar dugu bizi-alargun ber-
barekin batera, bizi-alarguntza eta bizi-alargundu ere erabiltzen
zirela.
Eta zeintzuk dira, bada, berba menperatuak? Adibide berbera
erabiliz, banandu, dibortziatu, banantze eta dibortzio. Hau da,
legeak gizarteko egoera jaso eta araupetu egiten du; une horre-
tan, formalizazio bat gertatzen da, guri dagokigun ginoan, gaz-
telaniaz edo frantsesez. Erakunde juridiko biren bitartez eran-
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tzuna eman nahi dio gizarteko egoera horri eta hor sortu ditu
lege egoera bi: separación eta divorcio. Euskaraz badihardugu
e re, ez dugu ahaztu behar, kasu honetan, Espainiako
Zuzenbidea ezarri behar dugula eta, hortaz, beraren kontzeptu
juridikoei izena eman behar diegula. Eta zer asmatu eta banan -
tze eta dibortzio. Bata kalkoa da: banantze; bestea, berriz, mai-
legua: dibortzio. Bada, berba hauetarik bata ere ez da beregaina,
ez baitira gizartetik berez sortuak, ezpada botere legegilearen
borondatearen eraginez. Bada, bizi-alargun, bizi-alarguntza eta
b i z i - a l a r g u n d u s i s t e m a ren barruan bizi daitezke b a n a n t ze ,
banandu, dibortzio eta dibortziatu berbekin batera.

2. Ondorik, esapide batzuk azalduko ditut: oso erabiliak dira gaur
egun, baina galdu-aginean daudelakoan nago. Lekukotasuna-
ren agiri legez, besterik ez bada ere, hona hemen horietarik ba-
tzuk:
«Berendia elizaz Etxebarrikoa da; baina gizonez Markinakoa».
«Sandiak basosaila erdirakoan hartuta dauka»
«Zorbidea ezin daiteke erabili gorpua pasatzeko, andabidetik
baizik»
«Gauza danak dira hartu eta eman erdibana» etab.

Horietarik guztietarik, lehenengoa nabarmendu nahi dut, berez i -
- b e rezia baita. Badakit, jakin, gaitz-gaitza izan daitekeela hori gaur egun-
go erabilerara ekart zea; baina kontuan hart zen badugu gazteek « Be re n d i a
e l i z a z Et xebarrikoa da; baina a i u n t a m e n t u z Ma rk i n a k o a » esaten dutela,
ohargarri da ikustea zelan esan daitekeen ‘c i v i l m e n t e’ e u s k a r a z .

Esaera horretan, mundu-ikuspegi edo kosmogonia jakin baten isla
ageri da: galdu-aginean dagoen mundu-ikuspegi baten isla (anaia vs.
neba).

Eta hil-zorian dagoen mundu horrek beste aipagune batzuk ditu,
gaur egungo munduak arian-arian eta bestela baitakoan ezartzen
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dituenen aldean. Adibidez, Zuzenbide Zibileko nortasun zibilarekin
loturik dagoen kontua: abizen edo deitura. Barka iezadazue ondoko
pasarte hau kontatzea, baina erabat argigarria izango dela uste dut:

«Etxebarrian lagun bat ezagutu nuen, Joxe Arnorixa Atzoingo bizi-
lagunek zeritzotena; nire ezjakintasunean, Etxebarrian jende guztiak
berdin iritzi ziola uste nuen.

»Egun baten, meza ostean berba egiten geundela, gure arteko
batek Joxe Aizte izeneko baten gainean egin zuen berba eta beraren
gainean esanikoa lehendik ere entzuna nuen Jose Arnorixaren gaine-
an; egun batzuk geroago, pasadizo berbera entzun nuen Joxe Txispio
izeneko baten gainean.

»Badaezpada, eta horrelakoetan egiten den bezala, itaundu egin
nion gure amari ea Joxe horiek guztiak elkarrekin ibiltzen ziren. Ezetz
erantzun zidan. Alegia, Atzoingoentzat, Joxe Arnorixa zen, Arnorixa
Atzoinen auzo baserria delako; Aiztekoentzat (Aizte goikoa, Aizte
behekoa, Aizte etxe zuri), Joxe Aizte; Arnorixa utzi eta Aiztera joan
izan zelako bizi izatera. Eta Etxebarriko Erberakoentzat, Joxe Txispio
zen, beraren jaiotetxea Mendaroko Txispio baserria delako.

»Alegia, honen inguruan hausnarketan jardun nuen eta, bestela
baitakoan, burura etorri zitzaidan, Elgoibarko baserri baten antzina
entzundako esaunda bat: “I etxako, besteik ez dagonako” (Hi etxera-
ko, besterik ez dagoeneko). Eta Erromatar Zuzenbidearen eta, horren
ondorioz, Espainia eta Frantziako zuzenbideen eta euskal zuzenbide-
aren arteko berezitasuna argi eta garbi azaldu zitzaidan burura: erro-
matar zuzenbideetan cives deritzona da Zuzenbidearen giltzarria,
Euskal Herrian, ostera, etxea da giltzarria. Hortaz, Gaztelan abizen
edo deitura pertsonatik datorren bitartean, Euskal Herrian etxetik.
Gauza jakina zen lehendik ere gure artean. Baina, Euskal Herrian,
gizakumeen arteko harremanetan bederen, abizena etxea aldatu ahala
aldatzen zela gauza jakina zen? Ez dakit, bada. Gertakari garrantzitsu
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hau guztion begien aurrean egon da, baina inork ez dio erreparatu
behar zuen moduan. Eta nire ustez, gaur egun galdu-aginean ez, bai-
zik galduta dagoen berebiziko ohitura giltzarri gisa hartu behar da.»

AZKENEKO ALEAK

Esan dudana gorabehera, maiz idatzizko testuetara jo behar dugu
garai bateko edo besteko berbetaren emaitzak jasotzera. Horietarik
bat azaldu gura dizuet. Jacinto Martín Rodríguezek 1973. urtean
argitaratu zuen El honor y la injuria en el Fuero de Vizcaya liburuan,
hauxe irakur daiteke 303. orrialdean: «… “cucudia“ (en vasco): cor-
nudo (en castellano)…». Gaur egun, eta sistema horretarako aipatu
dudan bezala, harribitxia da berba hau; izan ere, kukudia berba
1653. urteko judizio baten aktan ageri da Valladolideko Errege
Txantzilerian. Zer ote dago han arakatzeko zain?

Liburu eder horretan, badaude beste berba batzuk zigor-zuzenbi-
deko irain eta laidoaren inguruan aberastasun handia ematen dute-
nak, berbarako, maquilandero, caparero, charrizain, sarrambueta,
marimierda. Batzuk euskarazkoak eta besteak, gaztelaniaz berba egi-
nez gero, vasquismos patentes.

Herriari hartutako berba eta esapideetatik, ondokoak agertuko
ditut:

Basakristau.—Gaur egun, San Andres Etxebarriko zaharrek era-
biltzen dute gaztelaniazko gamberroren ordain gisa. 

Ordain.—Azken ale hau berrikitan jaso dut. Eta Dolly ardiarekin
badu zerikusirik. Berriemailea Miren Iriondo da. Berak eta herriko
lagun batek berbetan dihardutela, badiotso Mirenek besteari: «hain
lagunek bere ordainak utzi zituen». Aditzera eman nahi izan zuen,
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solaskidea eta beraren aita berdinak zirela. Horra hor oso modu ego-
kia, batere arazogabea, giza genomaren arloan bederen, gaztelaniazko
réplica esateko, hau da, ser alguien réplica de otro gaztelaniaren esaera-
ren ordaina, euskaraz, sandia berendiaren ordaina da. Zenbat esangu-
ra ezkutu ote daude berba arrunten baitan, erne erreparatu barik bes-
tela baitakoan joango zaizkigunak?

ONDOREAK

1. Gaitza da ahozko erregistroko berba guztiak arau bihurtzea.

2. Hala ere, hizkera mailako berbak sistemaren barruan sartu
behar dira, arauen osagarri eta, inoiz-inoiz, ordeztaile gisa.

3. Hori egitea ezinbestekoa da, euskal nortasunari eutsi nahi
badiogu, ez azalez bakarrik, ezpada mamiz.

4. Ahozko lekukotasun asko eta asko paperetan daude, baina
paper horiek artean miatzeko zain daude. Alde horretatik,
Bizkaiko Foruarekin zerikusirik izan zuten judizio guztien gai-
neko aktak dituzten erakundeetan lan egiteko, herri erakunde-
ek bekak sortu beharko lituzkete ikerketak ordaintzeko, betiere,
lehendik ezarrita dagoen egitasmo bati begira.

5. Antzinako munduarekin lotutako azken mohikanoak dira 65
urtetik gorako euskaldunak. Tamalez!
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