
Bizkaiera idatzia batuaren
arauetan

Xabier Amuriza

Liburu bat idatzi barri dot bizkaieraz, ENAZ BANAZ izenburu-
koa, non neuk bizi izan dodan bertsolaritza eta bertsolaritzatik ikusi
dodan munduaren lekukotza emoten ahalegintzen naze n .
Umezarorik txikienetik hasi eta gaur arte, alderdi pertsonalak, fami-
liakoak, herrikoak, sozialak, politikoak, sasoian sasoiko giroak...
danerik agertuko da, bertsolaritzari ikutzen dautson neurrian, eta,
zelan ez, bertsolaritza bera, barrutik ikusia eta kontatua. Liburua biz-
kaieraz idatzia da eta horixe artikulu honen helburua, hots, ea zer
urtekera eta zer tratakera emon dautsodan hizkuntzari, zelanbaiteko
bizkaiera estandar baten lorratzean. 

Euskalkiagaz kontraesanean ez dagozen kontuetan, batuaren arau-
bidetik jotea erabagi dot, hortik ikusten baineban, alde batetik urte-
kera on bat, eta bestetik buruhauste asko aurrezteko bidea. Lerro
honeik idazten hasi aurretik, "Euskal idazleak bizkaieraz" (K.
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Etxenagusia, J. Kortazar, A. Etxebarria) liburuari begitu bat emoten
ibili naz eta J. A. Mogelen zatian honako pasarteau aurkitu dot:

"Gura dabenak sinistu Bizkaiko euskeriak ez deutsala ezer zor
kiputzenai, irakurri begi onek baño leenago urtengo daben neure
adiskide andi ta, gauza onetan, neure biarlagun legez egiten dan
Aita Fray Antonio Añibarro, Zarauzko Kolegio A. Frantzizkoko
Ordean Misionarijak bizkaitarrentzat atera daben liburu txikar,
baña urre guztiak baño geijago balio dabena. (...). Bizkaitar guztiak
erosi biar leukee Liburutxu esan dodan au. Ikusiko da ez ditugula
bardin erabagiten berbaak aitatu dodan neure adiskide onek eta
nik; ta emendi aterako da, zetan daguan Bizkaiko euskeriaren des-
bardintasuna. Ak diño maitea, neurea, zoroa, gozoa, burua, kristi -
naua; nik, barriz, Markiña inguruan legez, maitia, neuria, gozua,
zorua, buruba, kristinauba . Zein batera, zein bestera esan, ez dau
ezer galtzen euskeriak". 

Bizkaiera idatziaren eredu nagusi biok batera jarraitu dabe, batzutan
idazle berarengan be nahasten direla. Kirikiño, esaterako, bien art e a n
dabilela ikusten dot. Mogelen ereduak, deklinabidearen bere i z g a r r i
nagusiagaitik "IA sistema" deituko dautsodanak (zapatia, famia, atia,
b e g i j j a - b e g i x a) mende honetara arte ia presentziarik gehien euki dauela
esan geinke. Añibarro ren eredua, "EA sistema" (zapatea, famea, atea,
b e g i e), beste eredu literario nagusia izan da eta mende honetan bizkaie-
ra batuaren lege bihurtuz etorri da. Adibide esanguratsu lez, Az k u e
lehenengo euskaltzainburuak eredu horretatik jo eban eta gero a g o k o
euskaltzain garrantzitsu batzuk be, Aita Villasantek eta Alfontso
Irigoienek, bizkaieraz idatzi ebenetan, EA sisteman egin eben, behin-
tzat aitatu dodan antologi liburuan ikusten diren zatietan. 

Bizkaiera idatzian sistema biok nagusitu baziren be, bizkaiera
mintzatuan azpieuskalkirik ugariena baztarrean geratu zen. IE siste-
mak (zapatie, famie, atie, begijje-begixe) bizkaierazko hiztunik gehien
hartzen dau, gaur behintzat, baina ez jako egokitu tradizino literario-
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ra pasetako suberterik eta hortik arazo praktiko handiak datoz, herri-
ko bizkaieratik bizkaiera idatzira zubia egiterakoan, ze IE sistema,
ugariena izanaz ganera, euskalkiaren erdi-erdian kokaturik dago.
Bakiotik On d a r roaraino, (Lekeitio irla lez itxita), hemendik
Markinaldea, Mallabia, Zaldibar, Elorrio, Arrasate, Aretxabaleta,
Leintz, Aramaio, Legutio, Otxandio, Durango, Zornotza, Muxika,
Morga, Fika, Gamiz eta (Mungia albora itxita) atzera Bakioraino,
mapa bat egin ezkero, barruan hartzen dauen guztia IE sistemakoa
da. Mogelek idazten dau: "Ak diño maitea, neurea, zoroa, gozoa,
burua, kristinaua ; nik, barriz, Markiña inguruan legez, maitia, neu -
ria, gozua, zorua, buruba, kristinauba ". Horretan oker zebilen
Mogel. Markiña ingurua (ez dot uste Mogelen sasoian bestelakoa
izango zenik) IE sisteman sartzen da, edo gehienez be beronen azpi-
sistema batean: maitxí, neurí, gozú, zorú..., osorik esatekotan mai -
txie, neurie, gozue, zorue... beharko leukienak. Mogelen ereduak
gehiago dirudi Eibar aldetik ekarria.

Bizkaiera idatzian EA sistema nagusituz bazetorren be, batasun
estandarra ez zen guztiz burutu. Bitartean euskera batuaren fenome-
noa garatu da eta honek bai lortu dau halako batasun orokor nahikoa
zehatz bat, gaurko ikastetxe gehienetan eta euskaldun alfabetatu
gehienakan nagusitu dena. Bizkaieraren batasuna abialdi berean (edo
behintzat indar bardinez) garatu eta batez be praktikatu ez den ezke-
ro, orain gertatzen da, hiru sistema nagusietan (EA-é, IE-í, IA), eus-
kaldun alfabetatu gehienei (IE-IA eremukoei), batez be hogeta hama-
bost bat urtetik beherakoei, EA sistemako deklinabidea gogorrago eta
urrunago egiten jakela euskera batuarena baino. Bizkaiko bertsolarien
artean auzi hau planteatu eta aurrera etaraten hasi ginenean, bertso-
lari gazte puntako batek (IE sistemakoa) esaten eban: "Bizkaiera batu
baten arrazoiak ulertzen dodaz, baina nik ezin dot orain zapatea,
famea, bertsolaritzea eta holakoak kantetan hasi". EA sistemaz kan-
poko beste gehienek be sentikera bardintsua agertu eben. 
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Euskalki estandarraren deklinabidea bizkaierazko EA sisteman
aplikatzearen aukera guztiz arrazoizkoan, erdibide baten tentazinoa
izan leiteke. Berba bakun samarrak edo atzizkiz ez osatuak (erizpide
posible bat emotearren) Bizkai erara deklinatu daiguzan eta konposa-
tu luze samarrak batuaren arabera. Honela famea, langea, alabea,
zapatea, astrapalea, arkondarea eta abar egingo doguz, baina batua-
ren arabera zelanbaiteko berba jasoak: algebra, literatura estetika,
genetika, narratiba, herbizida, demokrata, kosmonauta, elektroni -
ka, kabernikola ; edo euskaldun guztien atxikimentukoak: euskara,
erdara, armada, poeta ; edo konposatuak: egongela, ikastola, aldasgo -
ra, itsasbehera, elkarrizketa; edo atzizkidunak: ahozkera, bilakaera,
lehiatila, etxegintza, buruzagitza, hobekuntza, eraldaketa, hiz-
kuntzalaritza .

Erdizkako erizpide honi ez deritxot bape egokia, arbitrarioa izanaz
ganera, alperreko nahaste bat gehiago ekarriko baileuke. Hartzen den
eredua hartzen dela, osorik eroan behar dela uste dot. Beraz, famea,
langea, alabea ... egitekotan, algebrea, literaturea, estetikea, geneti -
kea, narratibea, herbizidea, demokratea, kosmonautea, elektroni -
kea, kabernikolea; euskarea, erdarea, armadea, poetea; egongelea,
ikastolea, aldasgorea, itsasbeherea, elkarrizketea; ahozkerea, bilaka -
erea, lehiatilea, etxegintzea, buruzagitzea, hobekuntzea, eraldake -
tea, hizkuntzalaritzea izan behar dabe. Euskalkiaren eta batuaren
eboluzinoak dagozen moduan egonda, Mendebaldeko euskaldunik
gehienek arau hau asumitzea oso gatx ikusten dot, ezinezko ez esate-
arren. Konponbiderik onena (eta Mendebalde Kultur Alkarteak pro-
posatzeko egokientzat daukadana) eredu biak aukeran iztea litzateke.
Eta galazo ezebez! Mogelen eredua maite dauenak, baita IE sistema
literarioki garatu gurakorik balego be, gozatu dagiala bere gogoa. 

A bokalez amaitzen diren berbotan izan ezik, argi dago EA siste-
ma dela eredurik batugarriena eta euskera batutik be hurren dagoena.
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Idatzi dodan liburuan eredu horretatik joteko zalantzarik ez dot izan,
baina euskalki estandarraren mailan (beste maila batzuk be erabilten
baitodaz), euskera batuko arauei ahalik gehien jarraitzen ahalegindu
naz, eztabaidagarriena deklinabide kontu hauxe dela autorturik.
Beste arau gehienek euskalkia ez dabe ezertan bortxatzen, berbakera-
tik idatzira dagoen bitarte handian ez bada. Honetan batuaren eredua
zein bizkaierazko EA sistema, biak dagoz bardintsu urrun bizkaitar
hiztunik gehienakandik. Oiz menditik Gorbeia eta Lekanda ikustea-
ren antzera. Batera zein bestera, bietara ibilaldi luzea. Arrabako lan-
datik begituta, ostera, gailur biak dagoz bardintsu hur eta eskueran. 

Kopla zahar batek dino: Arrabako landea
balego Gorbeien
hantxe egingo geunke
zirikin-zakien.

Nik dinot: Arrabako landea
balego Lekandan
hantxe egingo geunke   
zirikin-zarakan.

Zer alde dago? Arazo nagusia Arrabako landaraino heltzea da.

BESTE ARRAZOI BATZUK

Tradizino idatziagazko menari aukera arrazoizkoa deritxodala argi
itxi ondoren, tradizino hau berau euskera batuaren arauetara ahalik
gehien egokitzearen alde, beste hiru arrazoiok aitatu gura neukez:

1) Idazle gehienok batuan idazten dogu edo, gitxienez, batua jaki-
tera eta, irakasleak bagara, batua erabiltera, behartuta gagoz. Zenbat
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eta batetik besterako diferentziak gehiago leundu, bizkaiera errezago
sartuko dogu batura eta alderantziz.

2) Irakurle eta ikasle gehienak batuan (eta berau be asko kostata
sarritan) dabizela ikusita, batuari darraitson bizkaierak abantaila
praktiko handiak lekarkez, bai erabilteko, bai bizkaiera euskera
batuan txertatuz joateko.

3) Batuari ahalik gehien jarraitzen dautson bizkaierak askoz pro-
babilitate gehiago dauka, bere ekarpenak euskera batura edo egin
guran gabizan hizkuntza nazionalera pasetako. Zenbat eta diferen-
tziak gehiago markatu, hainbat eta baztarrago, exotikoago geldituko
gara. Ostera, euskalkiak ondo iruntsi leikezan edo hatarako oinarriak
emoten dituen arloetan, arauak  ahalik gehien bardintzera jota, biz-
kaiera bera be hizkuntza nazional bat edo nazionalki ezagutu bat
bihurtuz joango da. 

APLIKAZINO BATZUREN ZERRENDA

1) Euskera batuaren delinabidea onartu dot eta segurrenik hauxe
izango da mendebaldeko euskalkiaren izakerari kontraren datorkon
araua, A bokalez amaitutako berbetan. ZAPATA + A izan daiteke
zapatea, zapaté, zapatie, zapatí, zapatia... baina inon be ez ZAPATA.
Halan da guzti be, arestian azaldutako arrazoiak eta beste batzuk bide
direla, batuaren deklinabidetik jo dot.

2) N-L kontsonanteen aurretik batuaren araua aplikatzen dot ia
beti: den, dauen, dagoen, genduen, daikeen, ginen eta abar. Honetan
"dena" eta "dana" bereiztu egiten dodaz. Bereizte arbitrario samarra
badirudi be, hiztun gehienek esango dabe: "Azken etorri denak jan
deu dana". Edo: "Danean (danien) sartu denak danari erantzun

94

Xabier Amuriza



behar". Ez dakit halan egin dodan, baina dana dala lako esamolde
oso jakinetan forma ohikoari eutsiko neuskio. Objektu pluralaren
kasuan -ZEN barik -ZAN egiten dot: nebazan, daroazan, dagizuzan,
zenduzan, dakizan... Bardin intransitiboetan nor plurala gehi nori
denean: nazen, gagozen, gentozen, dabizen... baina jatazan, gintzatzu -
zan, datorkozan... Erizpide hau badakit arbitrarioa dana, baina dabe -
zen, ebezen, eustazen, neukezen eta antzeko formak nabarmentxo egi -
ten jatazan. Irregulartasunak ahalik gehien garbitzearen aldekoa
nazen arren, oraingoan ez naz ausartu. Dana dala, neuk gehiago
eskertuko neukeen koherentzia osoaren alde, bizkaiera mintzatuan
behintzat, I-U bokalak aurretik direnean ez ezik (dozuzen, genduzen,
jatzuzen, dakizen, darabizen...), tradizino ugari dago bestera be: goa -
zen, daroazen, neikezen, jakozen, dekozen... Gaur barriro idatzi behar
baneu, segurrenik arau bakarrera batuko neuke dana.

– Dodaz-ditut, nebazan-nituen... forma bikotxetan, gehienik lehe-
nengoa darabilt, baina baita bigarrena be inoz, kontestu hurbilean ez
nahasten ahaleginduz. 

– Aditzen hirugarren pertsonetan, subjektuaren adierazleari euste-
ra jo dot: zetorren, zegozen, zekien, zekarren, zeiten, zeikeen, batuaz
ganera, mendebaldeko IA sistema guztian eta IE sistemaren zati
handi batean egiten denari jarrai. Erizpide hau ez dot aplikatu aditz
laguntzaile transitiboan (eban, eustan...), nahizta mendebaldean eta
harago be Z-dun formak (zeuen, zeurien, zeban, zestan...) oso zabal-
duak eta bidezkoagoak izan. 

– Aditz intransitiboen flexinoetan, hirugarren pertsonaren D
ezaugarriari bihurkatu barik eutsi dautsot, hemen be, batuaz ganera,
mendebaldeko egikera zabal batek egin ohi dauenez: datorko, dabil -
ku, dagotzu... 

– Laguntzaile transitiboaren flexinoetan irregulartasunak ahalik
gehien leuntzera joten dot, aditz gorputzari beti DAU forman eutsiz
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eta datiboari beti bere "O" ezaugarria aplikatuz: dautsot, dautsodaz,
neutson, baleutso, nekartson...

– Erizpide nagusi lez, berbak osorik idazten dodaz: nork, inork,
zerk, zertan, zergaitik, eta ez nok, inok, zek, zetan, zegaitik eta abar.

– Berba garrantzitsuen aldaeretan, nahizta bizkaieran bietarikoak
izan, (noz-noiz, inoz-inoiz), askotan forma ezbardina edo mende-
baldekoena hautatu dot: noz, inoz, ganera, non (eta ez nun), etab. Eta
zer esanik be ez bizkaiera gehienak bere aldaera ezbardina daukan
beste hainbat berbatan: baltz, barri, bardin, banan, eretxi-eritxi,
bakotx, ames, ebagi, baizen, ezpan, mosu, urten, zutunik... Batzutan,
salbuespen lez, forma batuak hobetsi dodaz: arrazoi, itxura eta ez erre -
zoi, etxura.

– Berba sinonimoetan, mendebaldekoei lehentasuna damotset:
gomuta, eroan, barik, berba, aldats, ostera, gogaitu, sama, martitzen,
eguazten eta abar. Horrek ez dau esan gura oroitu, hitz, aspertu, min -
tzatu eta antzekoak erabiliko ez dodazanik, euskalkiaren berbak eus-
kera osoarenak diren lez, euskera osoarenak be bardin euskalkiarenak
direlako, edo izan behar leukielako.

– Bizkaierazko atzizki garrantzitsuakaz batera (gaz-kaz, azo-arazo,
ginen-ginan...), forma batuak eta partikularrak (pentsetako-pentsatze -
ko, kantetan-kantatzen...) indistintoki erabilteko eragozpenik ez dot
ikusi, kontestu hurregian nahastea ekidin ezkero, berariazko asmoren
bategaz ez bada.

ARAZO HANDI SAMAR BAT

Gure aditzean N-LA atzizkidun aditzetan, hirugarren pertsona
singularrak eta pluralak forma berean bat egitea idazlearentzat arazo
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handi samarra da, hirugarren pertsona baita kasurik ugariena. Honela
dakien, (z)ekien, dakarren, (z)ekarren, darabilen, (z)erabilen, ninduen,
(z)egien lako formen subjektua ez dakigu hak ala hareik den. Bardin
zuk/zuek-en kasu batzutan be: zenduen, zengien, zenkien, zenkarren
formen subjektua bardin izan daiteke zuk zein zuek.

Berbakerak kasu batzutan bere konponbidea aurkitu dau: zuk zen -
kijjen, zuek zenkijjien, baina bitarteko hots hori kenduta, zelan
bereiztu? Egin daiteke eta egin izan da zuk zenkian/zuek zenkien
bereizpena, baina konponbide makalegia litzateke, N-LAren aurretik
A-E bokalak euskaldunen buruetan zubi fonetiko hutsak dira-ta.
Izango dabez euren lege zahatzak, baina ez esangura apartekorik.
Konponbide hobeak dira zuk zendun/zuek ze n d u e n, h a k
nindun/hareik ninduen eta abar, baina orduan, arau orokor bat
berbertan salbuesten hasi beharraz ganera, bizkaitar askorentzat
forma bera da zuk-zuek zein hak-hareik izan. Berbetan azentu mogi-
korrak bereizpide handia emon ohi dau, baina euskalki estandarrean
baztarrak irregulartasunez (eta artifizialki) josi ezik, urtenbide gatxa
ikusten dot. Eta bestetik kontestuaren gorabeheran izteko baino
arazo tropeagoa deritxot. Oraingoz ez dot erremediorik ikusten,
baina kontu honek nahikoa buruhauste sortzen dau. Ekarri aditzaren
kasuan dakarren/dakarden, (z)ekarren/(z)ekarden, zenkarren/zenkarden
eginez bereiztu ditut, tradizinoan lorratz hori aurkitu dodalako, baina
D hori eta beste euskalkietako T ez al dira elementu beraren aldaerak?

AZPIEUSKALKIAK ETA BATU A

Euskalki estandarraren arazo arauzkook itxita, noan orain hizkera
ezbardinen erabilpen konbinatuaren arlo atseginagora. Nire lan
honetan azpi-euskalkiek eta batuak berak be presentzia ugaria dauke.
Alkarrizketa gehienak azpi-euskalkiren batean dagoz eta ez gitxi eus-
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kera batuan. Euskalki estandarraren eta beste maila guztion erabilera
"konbinatua" lorrin bat gerta leiteke, gitxieneko oreka batean aton-
tzen ez bada. Handi-handika, bost maila aitatuko dodaz, liburuan
zehar gehien agertuko direnak.

I) Jatorrizko azpieuskalkia. 

Nire jatorrizko azpi-euskalkia (Etxano-Gorozika) IE sistemakoa
da (famie, atie, begijje) eta honen barruan OA esparrukoa (astoa,
zoroa). Orain bizi nazen Berrizkoa azpi-euskalki bera da, baina UE
esparrukoa (astue, zorue). Jatorrizko azpi-euskalkiau neure hurrena
eta pertsonalena izanik, pentsamentuak edo neure buruagazko berbe-
tak hortxe jaulkitzen dodaz. Hona hemen pare bat pasarte:

Negarra ezkutatu ezinik pasatu nebazan lehenengo hamabost egu -
netan (lantzean fraile batek igarri eta "por qué lloras?" itauntzean, "se
me ha metido una saskara en el ojo" erantzungo neban), ezin garde -
nago gelditu jat barru-barruko pozkari bakarti haren bizipena:
"Hemen behintzet iñok etxostek bertsorik eskatuko".

* * *

De n p o rari joaten itzi neutson, luze, prisa barik, zailduko nintze n
s e g u rtasun osoz. Gorputzak eta buruak nahitaez garatu behar eben
mekanismo neutra l g a r r i ren bat. Beti izan dot nire ganetik doan natura -
gazko mentasun fatalista samar bat, ze i n a ren ara b e ra ni ez nazen soine -
an daroadan (edo naroan) izatearen sentitzaile hurbilena besterik. 

- Ikesik'ok ibiltten, holan sufridutie heuri komonidu jjak gitxien-
-da!- esaten neutson neure buruari, solaskide nigandik argiro bereiztu
eta enfrentatuari, eta bere esku izten neban gatazkaren konponbidea.
Egingo zen azala. Ez neban neuk egingo, bera egingo jatan. Hilabete
batzuren buruan, ustez epe arrazoizkoa gainditua zenean, ez neban
aurrerapenik nabari eta zeozer erabagi beharra zegoen. 
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- Ez haz hil arte larrittasun honen menpien bixiko, eztok? Ez haz,
espetxeko tunelgintzen lez, urtenbide posible bakarrari kinki tte kanka
ibilliko, eztok? Bixitziek norabide asko jjekozak eta ondiño hautatze -
ko unien hao. Bertsolaritzie nahikoa aprobeu'ok. Hau eztok hitzat!
Eztok eta kittu!!    

II) Jatorrizko azpi-euskalkiaren erabilera zabalagoa.

Neure buruaz harago be, distantzia hurbilean (etxekoak, herriko-
ak) edo halako hartuemon lagunkoi batean doazen alkarrizketak jato-
rrizko azpi-euskalkian burutzen dira, batzutan beronen barruko espa-
rru ezbardinak be islatzen direla. Hona beste pasarte bi:

- Da, Etxano? -Eta gero: - Hi, Etxano! Zer diñok, Etxano? -eta
horrela jarraitu eban. 

- Joño! -pentsatu neban, zirraraturik-. Eztok, antza, eziñezkoa!

Bolada batean nahasmenak eta bekoskoak bidezko iruditzen jata -
zan. Gitxiago jasaten neban, erabagia tematzen eustenean:

- Hori zelan eingo'k, ba? Ez habil bape errezoiko.

- Hi! Ni enajjabik errazoiek emoten, neure gogoa erakusten baiño.
Ixena noren'ok?

- Ixena heurie ixengo'k, baia bestiontzat hi beti ixengo haz
Amuriza. 

- Ikusiko jjuk!

* * *

Ez dakit zenbat bertso eta zelakoak, segurrenik danak bardintsuak
eta errukarriak, baina saio bat izan zen. Entzuleek, ni poztearren
segurrenik, hots egiten eben:
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- Kartzelas! Ona ixengo haz, baia horren kontra eztekok zereiñik!

- Jakiñe! Hau aittegandik ikesitte jjatok eta! -amore emongo eban
ondino bere altzoan nindeukan Kartzelasek eta, nire kazkezurra xera -
kor astinduz, goralbenak jaulkiko eustazan: -Itzel, mutiko! Aitte be
paseu bi'hok hik! Eurrerantzien neu joango nok Torreburure ta bijjok
entreneuko gozak. 

3) Ea sistemako azpi-euskalkia

Distantzia handiagora dagozen edo ipini gura dodazan alkarrizke-
tak gehienean EA sistemako azpi-euskalkian (famea, astoa, begie)
joango dira. Euskalki estandarretik hurren dagoen sistema berau:

- Hi nongoa haz?

- Gipuzkoakoa, herrie esanda, eztozu ezetuko-ta.

- Giputzek abilek zarie. Geurea be polito eit'ok hik.

- Bizkaitarra naz-ta!

- Ah! Bañengoan, ba, hemengoa lartxo eite'indule!

- Eztotsezu hemengoari askorik erizten, ezta?

- Hau ona ixin balitzok, giputzek be ikisiko yerean apur bet.

IV) Azpi-euskalkiak nahastean

Batzutan azpi-euskalki ezbardinak (edo azpi-euskalki bereko espa-
rru ezbardinak) nahastu egiten dira alkarrizketan, pertsonaia bako-
txak bere berbakera daroala. Baliabide hau ez dot lar erabili, nahaste
handiegia sortzeko arriskua dago-ta. Euskalkia arrotz jakon irakurlea
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ez ezik, ezagutza orokor on samarra daukana be galdu egin daiteke
azpi-euskalkien eta hizkera lokalagoen zehetasunean. Idazleak ezin
dau kolorismo horregaz abusatu, idazle ona izan gura badau behin-
tzat. Erizpide hau, jakina, adierazoten errezago da zuzen eta espresi-
boki aplikatzen baino. Hona adibide bat, non IE-IA sistemak nahas-
ten diren:

Handik denporagarrenera, elorriotar batzukaz kafetegi batean topo
egin neban eta, jaialdiaren gomuta pozgarria ondino barri-barri neu -
kala, esan neutsen:

- Neure bertsolari bixitzako pozik handijjenetakue Elorrijjoko
Jolaslekutik etara neuen!

- Bai! -urten eban emakume batek zorrotz-. Politxa ixan zan,
baiña gure auzua etzenduan aitxatu!

- Ezetz? Zein dde, ba, zuen auzue?

- Aldape.

- Oh! Ba, niri ez'ostien ixen hori esan. 

- Hantxe dau, ba! Da geu be hantxe gauaz, munduko lekurik mai -
txagarrijjenian.

- Parkatu biko'stazue, baiña nik elorrijjotarrak eurek emoniko
informaziñotik kanteu neuen. 

V) Batua euskalki barruan

Azpi-euskalkiak ez ezik, batua bera be sarri erabilten dot Euskal
Herri mailako alkarrizketetan. Kasu honetan batua distantziarik
urrunena litzateke, baina erlatiboki bakarrik, hots, Euskal Herriaren
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edo euskaldungo osoaren barruan eta beti be kontrajartze bat edo
euskalkiaz harago dagozen edo ipini gura ditudan egoere t a n .
Distantzia absolutuetan edo hizkera markabakoan, euskalki estanda-
rra da liburuko eredu nagusia. Esate baterako, zientzilarien arteko
debate bat euskalki estandarrean emongo neuke, nahizta neure jaio-
tetxean izan. Zer esanik ez mundu mailan edo zalanbaiteko plano
unibertsalean bagabiz. Orduan batua euskalkiaren planetetariko bat
bihurtzen da, aukeratu den eredu estandarraren erregistro bat. Honek
efektu txokantea baizen iradokorra sor daike, egoki erabilten asmatu
ezkero, baliabide literario handia izan daitekeena. Hona pasarte bat,
batuaren erabilpena zelan bideratzen den erakutsi leikeena:

Auzia ez zen horretan amaitu. Bizpairu urte igaroak izango ziren,
Zubietako bertso saio batera deitu eustenean. Gauean, jaialdi aurre -
txoan, han gengozen plaza ondoko tabernan, zeozer jan-edanez, haste -
ko aginduaren zain. Aranalde genduen gai emole. Hatan, badatort
Zubietako batzordeko bat eta dinost:

- Pentsatu dugu saioaren haseran zuk bertso batzuk kantatzea,
hipodromoaren nongotasunari buruz Galarretan egin zenuen okerra
zuzentzeko.

- Aizu, nik bere garaian eskatu nuen barkamena eta eman beha -
rreko argitasun guztiak eman nituen.

- Guretzat auzi garrantzitsua da eta herriaren aurrean ere egin
behar duzu.

- Baina nola hasiko naiz duela bizpairu urteko oker bat, inork
gogoan ez daukana, jaialdi batean zuzentzen, bertsotan gainera?

- Egin beharra daukazu.

- Esplika ezazu zerorrek gaia hirulau hitzetan eta ni gertu nago
bertso bat edo bi ondoren kantatzeko.
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- Ez! Zeuk egin zenuen okerra eta zeuk zuzendu behar duzu.

Etxera ospa egiteko adorerik izan ez nebanez, trantzea irunsteaz
beste  erremediorik ez jatan gelditu. Aranalderi esan neutson: "Esan
itzak mesedez hitz batzuk aurretik, jendearen arreta apur bat zentra -
tzeko eta gero nik pare bat bertso kantatuko ditiat". Horixe egin eban
hak eta halantxe bete neban ezarri eusten obligazino apalgarria. Ikasi
neban, bai, nongoa zen "Lasarteko Hipodromoa". 
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