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SARRERA

Mendebade Kultur Elkatearen konbiteari baietza emon deutsada-
nean –gustora emon be– lehenengo-lehenengo Bilboko Udalak
Barrainkua Kulturgelan 1993.ean eratutako jardunaldiak etorri jataz
burura. Orduko haretan bizkaieraren inguruko hainbat arlo zan
aztergai eta niri, Bizkaiko Batzar Nagusietako itzultzaile/interpretari
lez, geure administrazioan egiten genduanari buruzko argibideak
emoteko ardurea egotzi jatan. Gogotsu hartu neban Batzar Nagusiek
euskerearen aldetik egiten dabenaren barri emoteko arazoa, izan be
orduan entzule izan nebazan gehienentzat gauza barria ziralako, bai
Batzar Nagusiak, baita bertan erabilitako lan-hizkuntza bizkaiera zala
entzutea be.

Beharleku makala neukan ba! Zer eta zelan egiten genduan ezeze,
zer ginan be azaldu egin behar. Ordurik hona bost urte joan dira,
geure lanean ibili gara, zeozer gehiago be ikasiko genduan eta behar-
bada lana hobetotxo egin be egingo dogu. Makinatxo bat orrialde
beteko genduzan bizkaiera hutsean, administrazioan be bizkai euske-
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reari lekua egin gurean, baina dana erdi alperrik, oraindino be inor
gitxik daukalako gure lanaren barri.

Horrek guztiak argi erakutsi deusku ez dala nahiko eguneroko
lanari sendo eustea, eta zabalkunde-lanari be garrantzi handia emon
behar jakola. Arlo horretan huts egin dogula autortu behar. Irudiari
hainbeste garrantzi emoten jakola jakin eta, beharbada, ez dogu egin-
dakoa “saltzen” jakin. Eguneroko jardunean indar gehiago egin dogu
egindakoaren balizko mesedeak plazaratzen baino. Edozelan be, gura-
go dot hori holan izan dala pentsatzea, nori plazaratu ez dagoala pen-
tsatzea baino. Ez dot uste, baina, Mendebaldeko alkartekideei mende-
baldeko euskerea erabiltearen aldeko “propagandarik” egin beharra
dagoanik, Kultur Elkartearen beraren Arautegian esaten da-ta helbu-
ruetariko bat “Mendebaldeko euskararen corpusa eta statusa jagon,
landu eta bultzatzea” dala, hain zuzen be gure eguneroko lanaren hel-
buru berbera: corpusa txartxoago edo hobetotxoago (hori beste ba-
tzuk neurtu beharko dabe) handitzen behintzat ahalegintzen garala-
ko, legebatzar-erakunde baten bizkaierea erabiliz statusa eta prestijioa
goratzen saiatzen garalako eta guzti hori erizpide argiei jarraituz egi-
ten dogulako.

Ez dakit, ostera, Elkartearen Arautegiagaz bat etorriko garanik,
aurrean esandako hori helburuen artean bigarren lekuan –b) hizkia-
gaz– ipinten dauanean. Lehenengo lekuan –a) hizkiagaz– hurrengo
hau dino: “..., eta bereziki euskara batuari Euskal He r r i k o
Mendebaldeko euskarak, bizkaiera izenaz ezagutzen denak, eskain
diezaiokeen ondarea ikertzea eta bultzatzea”. Gustokoago izango
geunke bigarren ipinitako helburua lehenego lekuan egotea, nire
ustez nekez lortu leitekealako bizkaiereak batuereari ekarpen sendoa
eta zabala egitea bizkaiera hori lan-tresna izan, jagon, jaso eta presti-
jiatuko dauan erabiltzaile barik; inork erabili ezean ondare bizirik be
ez dagoalako eta ondare barik nondik atara be ez dagoalako.
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Hartu bedi ohartxo hori erarik onenean egindakotzat. Ez da nire
asmoa txikikeria horreri daukan baino garrantzi gehiago emotea, ez
litzateke gizabidezkoa izango-ta azken orduko konbidatuak konbite-
gilea kritikatzea. Ulertu bedi guzti hori euskereari buruz gure era-
kundeak daukan jokarearen aurkezpena egiteko erabilitako jokotzat
eta ez beste ezertzat.

Helburuen hurrenkera-arazoak alde batera itxita, ekin deiogun,
bada, gure lanaren barri emoteari, Mendebalde Elkarteak eskeinitako
aukera hau bene-benetan eskertzen dogu-ta, zabalkunde eta plazara-
tze-lanean orain arte egindako “hutsen” eta “pekatuen” autormena eta
parke-eskea ezeze barriro halako tentaldian ez jausteko ahalegina be
egin behar dogulako.

BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEN ARGITALPENAK

Hasi gaitezan azaltzen zertan datzan Bizkaiko Batzar Nagusietako
lana euskereagaz zerikusia daukan arloetan:

“Bizkaiko Batzar Nagusien Araudia ”: Ahalegin berezia egin dogu
hori patxadaz itzultzen, Erakundearen jarduna horretan oinarritzen
dalako eta lan-sareko agiri-eredu guztien iturri be badalako. Araudi
horretan esaten danez "Euskerea eta gaztelania dira Bizkaiko Batzar
Nagusietako hizkuntza ofizialak, biak aukeran erabili daitekezala.
Batzar Nagusien argitalpen ofizialak hizkuntza biotan egingo dira".

Araudi horretan datorrena betetea derrigorrezkoa danez, hizkun-
tza bietan egiten ditugu argitalpen ofizial guztiak. Gerotxoago azal-
duko dot zeintzuk diran. Baina geurea lako erakunde baten, legeba-
tzarra da-ta, lanik handiena ez da herritarrengana –zuzenean behin-
tzat– heldu leitekeana; lanik gehien barruko lan-sareak berak sortzen
dau. Batzar Nagusien egitekorik nagusiena Foru Aldundiaren kon-
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t rola egitea da. Ko n t rol hori Batzar Nagusietan ord ez k a r i a k
(Batzarkideak) daukezan Talde Politikoek egin behar dabe, aurkezten
dabezan ekimenen eta proposamenen bitartez. Beste alde batetik,
Foru Aldundiak be Batzar Nagusietan onartu beharreko Araugaiak
eta bestelakoak aurkezten ditu.

Aldundiak zein Taldeek dana dalako ekimena Batzar Nagusetako
e r roldan aurk ezten dabenean hasten da bideraketa. Ba t z a r
Nagusietako Mahaiak sailkatu egiten ditu aurkeztutako idatziok,
bakotxari joakon bideraketarik egokiena emon dakion. Eskatutako
gauza batzuei idatziz erantzuten deutse Foru Aldundiak, beste batzuei
Batzar Nagusietako Batzordeetara edo Gernikako Batzar Nagusietara
etorri eta ahoz. Foru Aldundiak aurkeztutakoak be Batzar Nagusietan
eztabaidatzen dira, batzordeetan zein Batzar Nagusian. Bideraketa
horretan sortutako ofizio, jakinerazpen, erizpen eta argitalpen guztiak
elebitan izaten dira. Batzuk erakundearen barruan geratzen dira, ofi-
zioak eta holakoak esaterako. Beste batzuk Bizkaiko Ba t z a r
Nagusietako Legezko Aldizkaria n (Batzar Nagusietako Boletin ofi-
zialean) argitaratzen dira. Edozelan be, gure boletinean euskeraz argi-
taratzen dan guztia ez da geuk itzulitakoa, Foru Aldunditik (euskeraz
eta erderaz) etorten dana eta Taldeek (euskera hutsean edo erdera hu-
tsean) aurkezten dabena aurkezten daben moduan agertzen dalako
(euskerazkoa ia dana batueraz).

Dana dala, gehitxoago sakondu gura neuke bideraketa horretan
zehar sortzen diran idazki-ereduetan eta, batez be, agertzen diran
gaietan. Lehenengo eta behin gauza bat guztientzat argi geratu daite-
la gura neuke. Askok nahastu egiten dabez administrazio-hizkuntza
eta lege-hizkuntza. “Administrazioa” edo “legea” berbak entzuteagaz
batera bildur-dardara halakoa sortzen jake, arrazoiagaz edo arrazoi
barik zuzenean lotzen dabelako hizkuntza korapilotsu eta ulertezina-
gaz. Euskerazko lege-hizkuntzaren berezitasunez berbetan arlo horre-
tan adituak diranei itxiko deutset ezinbestean, hori ez da-ta neure

276

Juan Luis Derteano



arloa. Administrazioari jagokonean, oinarrizko bereizketa bat egingo
neuke: alde batetik, administrazio-bideraketa edo tramiteakaz lotuta-
koa, normalean eredu zehatz eta jakinei lotutakoa, eta bestea (esan-
gurarik zabalenean hartuta), administraziotik urteten dauan produk-
zioagaz lotutakoa, administratuei orokorrean zuzendurikoa (berez
administrazio-hizkereagaz derrigorrez zerikusirik izan beharrik ez
daukana).

Batzar Nagusietan dogun produkzioaren barri emoterakoan uste
dot komenigarria dala bereizketa hori egitea. Orain arte azaldutakoa
administrazio-bideraketari estu lotutakoa da. Hori produkzioaren
zati bat baino ez da, legebatzar izate horrek gure Herrialdeari buruz-
ko danetariko arloez eztabaidatu beharra dakar-eta. Holan, bada,
Batzar Nagusietan, edozein beste administraziotan legetxe, ofizioak,
jakinerazpenak, oharrak, egiaztagiriak, erizpenak, batzar-agiriak, ba-
tzar-egunkariak, aurkezpenak, konbiteak etab. egoteaz ganera, gaien
aldetik be aparteko ugaritasuna dago: ekonomia eta ogasuna, urigin-
tza, herrilanak, inguru g i roa, nekazaritza, politika-jarduna, gizart e -ara-
zoak, garraioak... beharbada beste administrazio txikiagoetan egongo
ez dana.

Horreri guztiari beste gauza pare bat gehitu behar jako. Alde bate-
tik, Batzar Nagusiena da Gernikako Batzar-Etxea , batzarrak egiteko
lekua ezeze, Euskal Herritik bertotik eta kanpotik bisitari asko izaten
dituan leku esanguratsua dana. Euskal Herriaren barri emoteko lekua
izanik, euskaldunentzat be erakustoki polita izan leiteke. Gure ustez
holako lekuetan ahalegin berezia egin behar da itxura ona emoteko
eta txartelak eta azalpen-liburuskak patxada baten atarateko.
Euskaldun guztiok nahiko aspertuta gagoz, goazen lekura joanda be,
euskeraz dagozan iragarkiak, txartelak, etab. hutsez josita ikusteaz.
Ikasle-talde ugarik bisitatutako lekua da eta eurontzako eta irakas-
leentzako materialak be badagoz. 
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Bizkaiko Batzar Nagusiena da Enkarterrietako Museoa be. Museo
hori Enkarterrien bihotzean bertan dago kokatuta, Abellanedan.
En k a rterrien eskualdearen kultura-bultzagarri izateko asmoagaz
zabaldu zan 1994.ean. Alde batetik, erakusketa iraunkorra dauka,
eskualdeko geografia, geologia, historiaurrea, erromatarren aroa, erta-
roa, uribilduen sorrera, erakunde-antolaketa etab. azaltzen dituana.
Beste alde batetik, aldibaterako erakusketak egiten dira, bakotxean
museoan erakusgai dagoan zeozeri buruzko azterketa sakonagoa egi-
nez. Zabaldu zanik hona lau urte be igaro ez diran arren, makinatxo
bat holako erakusketa egin dira; batzuk aitatzearren: Abellanedako
Batzar Nagusiei buruzkoa, Enkarterrietako Antxinako Kartografiari
buruzkoa, “Betiko beharrak galzorian” izenekoa edo 1998.eko otsai-
laren 26tik maiatzaren 31ra izango dan Enkarterrietako errotei
buruzkoa. Guztiotan argitalpen berezia egiten da gaian sakontzetik
ataratako fruituen erakusgarri. Itzulpenean be ahalegindu beharra
eskatzen deusku horrek, jorratzen diran gaietan mendebaldeko eus-
kereak daukan ondarea kontuan izan behar dogulako.

Egindako  beste lan benetan mardula da Batzar Nagusien Batzar-
Eg u n k a r ien Argitalpena . Osoko Ba t z a r retan (Gernikan ze i n
Abellanedan egiten dira) esaten dan guztia Batzar-Egunkari baten
jasota geratzen da eta 1983.etik hasi eta orain arteko batzar guztion
itzulpena argitaratzea da gure asmoa. Itzulpenok egiteko lehiaketa
bat egin genduan eta lehiaketa hori irabazi eban taldeak gure itzul-
p e n - zerbitzuak emondako erizpideen arabera jokatu behar izan dau
i t z u ltzerakoan. Dagoaneko argitaratuta dagoz 1983tik 1987ra eta
1987.etik 1991.era bitartekoak, XIII aletan banatuta, guztira 11.782
orrialde. Jatorrizkoa (erderaz zein euskeraz) zutabe baten agertzen da
eta itzulpena beste zutabe baten, alkarren parean. Gernikako Batzar
Etxekoa eta Abellanedakoa jorratu behar ditugun gaien ugaritasunari
buruzko adibidetzat ipinten bagenduzan, kontuak atara zer ez ete dan
agertuko zortzi urteko batzarretako eztabaidak jasoten dituan argital-
pen horretan.
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Ho r re e xek dira argitalpenik nagusienak. Badagoz beste batzuk
unean-unean sortutako lanakaz edo Erakundeak berak bere buru a re n
barri emoteko ataratako gauzakaz zerikusia daukenak. Lu zeegia eta
aspergarria litzateke ildo horretatik azkenengo hamar urteotan eginda-
ko guztien ze r rendea egitea (komikiak, XVI. mendeko batzar-agiriak
t r a n s k r i b a t zeko beka-deialdiak, bideoak, etab.), baina azken-azke-
nengoa aitatze a r ren, Bizkaiko Fo ru - Zu zenbide Zibilari buru z k o
1998.eko mart i a ren 27ko ekitaldiagaz lotutako argipide-liburu s k a
legoke, bizkaitarrek zuzenbidearen arloan dauken berezitasunaren
barri emon gurean ataratakoa. Bidenabar, aitatu barik ezin itxi neike
“Euskal Herriko Foru-Zuzenbide Zibilari buruzko Legea”, 1992.eko
uztailaren 1ekoa, Eusko Jaurlaritzako Boletin Ofizialean, “Euskal
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian”, Euskal Herri osorako bizkaieraz
argitaratutako lege bakarra dala (eranskin lez baino ez bazan izan be)
eta horren itzulpenean Batzar Nagusietako Itzulpen-Zerbitzua lan-
taldekide izan zala.

HIZKUNTZA-EREDUA ETA LAN-ERIZPIDEAK

Hori guzti hori bizkaieraz egin ahal izan badogu, arinago be beste
batzuk bizkaieraren eredu estandarraren bila egindako lan handiari
esker da. Ez dogu gure burua bide-zabaltzaile lez ikusten arlo horre-
tan, sailok gure aurretik jorratuta egozan-eta. Gu ez gara ezeren
asmatzaile, egon badagozan tresnen erabiltzaile baino. Askotan en-
tzuten da bizkaiera estandarrerako eredua guztiz finkatuta ez dagoa-
nez, gatx egiten dala bizkaierazko produkziorik ataratea. Arrazoiketa
berbereari jarraitu ezkero, batueraz lan egiteko eragozpen berberak
legokez. Dana dalakoa ondo finkatzeko ez dago bide hobarik erabil-
tea baino, erabili ahala ikusten dira-ta eragozpenak zeintzuk diran eta
konponketarik egokienak zeintzuk izan leitekezan. Gure ekarpen
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apala arlo horregaz lotuta egon leiteke, administrazioan, eta berezian
legebatzar baten, eguneroko jardunean jazo leitekezan zailtasunak
konpontzen saiatzeagaz, hain zuzen be: hiztegi aldetik, esamolde
aldetik, testuen egituraketa aldetik... eta bizkaierea tresna dogula,
aparteko misterio barik eta erarik normalenean.

Horrela, bada, euskera-ereduaren ikuspegi orokorra emoteko
(orokorra derrigorrez, sortzen jakuzan arazoez eta emondako kon-
ponbide guztiez berba egitea hamabost minutoko lana barik, luze-
roagokoa litzateke-ta) hurrengo erizpideak ditugu:

– Batzar Nagusiak eta Eusko Legebiltzarrak ia lan berean dihar-
d u e n ez, ezinbesteko dogu gugaz bat datozan arloetan
Leebiltzarrak darabilzan ereduak kontuan izatea. Gure Araudia,
esaterako, Legebiltzarrekoan oinarrituta dago gauza askotan, eta
esan dogu lehen Araudi hori dala Batzar Nagusien lanaren abia-
buru.

– Itzulpen-Zerbitzuko lankide biok gara Labayru Ikastegian alfa-
betatutakoak eta gauza harriagarria izango litzateke hori inon ez
agertzea. Argi dago, bada, Labayru Ikastegiak bizkaiera finkatze-
an egindako ahaleginen ondorengo garana. Ez da hori eskerro-
neko aitamen hutsa, Ikastegi horretan sendotu euskuezan-eta
gure euskera-susterrak, bizkaieratik batuerarako pausoak bape
bildur barik emoten ikasi genduzala bertan. Hori garrantzitsua
da gure ustez, askok ez dabelako bizkaieraz egiten (idatziz zein
berbaz) susterrok sakon ez daukezalako. Horrek eragin bitxia
dauka askorengan, euren berezkoa ziurtasunez erabilten ez
dakienez, zalantzazko horretatik ahalik eta gehien urruntzen
ahalegintzen diralako, bizkai euskerearen kutsua daukan edozer,
badaezpadan, alde batera itxita. Beste batzuk euren burua pres-
tijiatu gurean-edo, inorenari eder eretxita, mendebaldeko euske-
rea gitxiesten dabe. Egon danetarik egongo da, jakina, baina
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hori ez da, ez, gure bidea, batueraz idazten dogunean be men-
debaldeko jite guztiakaz egiten dogulako, beste euskalkietakoek
eurenakaz egingo daben lez. Norberarenaren harrotasuna gauza
ona dalako ustean gagoz.

– Bizkai euskera finkatzeko ahaleginak beste batzuk be egiten
d a b ez. Hor dagoz, esaterako, Bilboko Ira k a s l e - Es k o l a e t a
Ibaizabal argitaletxea, irakaskuntzari eta materiale produkzioari
ildo beretik ekiten deutsiela. Hizkuntza-Eskola ofiziala be bide
beretik doa.

– Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailean be egin zan ahalegin
berezia aditu-talde bat sortu eta gramatika-arau zehatzak emote-
ko. Horren emaitza izan ziran Bizkaieraren idatzizko Arauak.
Deklinabidea eta aditza eta Bi z k a i e razko Jo s k e ra l i b u ru a k .
Finkatze-bidean emondako pauso garrantzitsua benetan.

– Ort o g r a f i a ren arloan Euskaltzaindiak emondako erizpideak
kontuan hartzen ditugu, beti be bizkaierearen berezitasunak jaso
eta erabili egiten doguzala.

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak-IVAPek emondako
erizpideak be kontutan hartzen doguz, batez be bera da-ta admi-
nistrazio-hizkuntza finkatzearen ardurea daukan erakundea.

– Hiztegiari jagokonean ahaleginak egiten ditugu aukeran biz-
kaieraren tradiziokoak diran berbak erabilten. Beti ezin da holan
jokatu, hainbeste arlori buruzko itzulpenak egin beharra dogu-
nez, euskera osoaren altxorretik jaso beharra izaten dogulako.
Hori onartzeak ez gaitu bape lotsatzen, alderantziz baino.
Azkenean benetan balio dauana testuak emoten dauan itxurea
da; laster baten, irakurri edo entzuteagaz batera igartzen da testu
batek oreka gorde dauan ala ez. Niri behintzat ondoez galanta
sortzen deust mendebaldeko euskerean egin gura izan dan testu
baten ia aditza baino ez ikusteak bizkaieraz.
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Ez da saio honen helburua adibide zehatzetan sartzea, ikuspegi
orokorra emon gura dalako, baina kasu honetan uste dot merezi
dauala azalpen txikitxoren bat emotea, zertaz nabilen argitzeko. Esate
baterako, Enkarterrietako Museoan oraintsu egin da Euskal Herriko
betiko lanbideen inguruko erakusketa. Erakusketa horretan hainbat
arlo landu dira: ogigintza, gaztaegintza, txarri-bodak, erro t a k . . .
Holakoen inguruan zabala da Euskal Herri osoko hiztegia. Guk, oste-
ra, arreta berezia eskeini deutsagu mendebal euskerearen eremukoari,
bizkaieraz egindako itzulpen baten bertoko berbak agertzea ezinbes-
tekoa dalako gitxienezko koherentzia gorde gura bada. 

Lana egiteko modua ri jagokonean argi daukagu gitxienezko kali-
tate-kontrola egin beharra. Hori lortzeko –edo lortu gurean behin-
tzat– derrigorrezko dogu itzulpen-zerbitzua osatzen dogunok alkarri
lan guzti-guztiak zuzentzea, itzulpen-lanean jakina dalako jatorrizko
testuak (tamalez erderazkoak gehienetan) daukan eragina, askotan
erderakadak konturatu barik sartzeraginokoa. Itzulpen-lana talde-lan
bihurtu dogu, erizpideen bateratasunera heldu gurean.

Garrantzi handia emoten deutsagu dana dalako administrazio-
-bideraketan itzulpenak hasieratik bertatik ondo egiteari, itzulpeno-
tan oinarrituko diralako osteko agiri guztiak, bideraketa-sarea osatu
arte. Inork pentsatu leike hori gauza jakina dala, aitatzerik be merezi
ez dauana. Ez da hori gure eritxia, euskerazko itzulpengitzak oraindi-
no be zama astun lez eroan behar daualako orain hamar, hamabost
edo hogei urte egindako hasierako itzulpen trakets batzuk, ofizialta-
suna daukenez hobatzeko be aldatu ezin leitekezanak. Tamalez ez
dago hain atzera jo beharrik, oraintsuagoko batzuk be nabarmen
hobatu leitekezalako.

Horregaz ez dagiala inork pentsatu geureak hobatu ezinezkoak
diranik, ez horixe! Hamar urtetik gorako ibilbidean geuk be aldaketa
asko egin behar izan dogu geure hasierako testuetan, ordurik hona
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erizpideak aldatu egin diralako edo dana dalako hobakuntzak sartze-
ari ondo eretxi deutsagulako.

Gure asmoakaz bat datozanakaz zelan edo halan alkarlanean ibili
ahal izateko aukerak sortuko ahal dira Jardunaldiotan! Zenbatetan
pentsatu dogun ea gure bidea egokiena dan, norengana jo ete gein-
kean honetaz edo besteaz zelango eretxia daukan jakiteko, baina ez
une zehatz baten arazo bat sortu jakulako (hori egiten dogu-ta) ez
bada ze alkarlan iraunkorrean ekiteko, erizpideak guztientzat finka-
tzeko eta egindakoaren zabalkundea aurrera atarateko. Ez dot uste
Bizkaiko administrazioak orokorrean holakoen aldeko aposturik egin
dauanik. Badagoz egon udalen batzuk bizkaierea erabilten dabenak.
Bizkaiko Foru Aldundian zeozer egiten da bizkaieraz, baina produk-
zioa osotasunean hartuta ezer gitxi, Aldundia izanik –udalak kendu-
ta– herritarrengana errezen heltzeko modua daukan erakunderik han-
diena.

Administraioan mendebaldeko euskeraz egin gura dabenei ere-
duak emon behar jakez, bakotxak ez daualako ibili behar dana asmat-
zen eta bere beharrizanetara egokitzen. Alkarren barri izan eta asmo
horretan aurrera egiteko borondatea leukean talderik sortuko balitz,
gauzak errezago egingo litzatekez, banan-banako ahaleginak bateratu
egingo litzatekez, eta, zalantza barik, orain baino jende gehiagorenga-
na helduko litzateke bizkaieraren presentzia. 

ONDORENAK

1) Kontuan izan behar da egiten/argitaratzen dana eredutzat
hartzen da la. Bizkaieraz be gauza gehiago argitaratu era erakutsi
beharra daukagu, beste batzuk bizkaieraren presentzia egon dagoala
ikusi dagien, ereduak izan eta bardin jokatu dagien.
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2) Baina hori ez da berez nahiko, gauza eredugarriak egin gura
badira derrigorrezkoa da-ta lana ondo eginda egotea. Gu re kasuan
p ro d u k z i o a ren gehiena itzulpenak dira eta hori berezian kontro l a t u
beharra dago. Ko n t rol hori egiteko ezinbesteko ikusten dogu t a l d e - l a-
n ari ekitea.

3) Estandarizazioa talde-lanaren emaitza izango da, baina lan
horrek zabalkunde handiagoa izan behar dau. Ezinbestekotzat joten
dogu bizkaieraren inguruan dabilzan lan-taldeen arteko hartuemon-
-sarea eratzea. Ez dot uste luzeroan ibili gaitekezanik alkarren barri
izan barik, bakarlanean.

4) Talde-lanean zein hartuemon-sarean ataratako emaitzak argita -
ratu egin behar litzatekez, horreen zabalkundea atondu egin behar
litzateke, beti be lehenengo ondoren moduan ipinitako hori lortzeko
eta biribila, zelanbait, izteko. Puntu honen barruan, azkenik, –eta ez
dakit hurrengo hau Mendebalde Kultur Elkartearen zeregina izango
ete dan– ondo legoke bizkaieraren estandarizazioan (deklinabidea,
joskera, morfologia, etab.) gaurregunera arte emondako pausoak, era-
bagiak eta proposamen barriak batuko leukezan argitalpenen bat egi-
tea. Makinatxo batek eskertuko leuke halako zeozer, han-hor-hemen
solterik dagoan hainbat gauzaren bila beti ibili beharrik ez izateko.
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