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Ihardunaldi honetan parte hartzeko gonbidapena luzatu zidatene-
an, jorratu beharreko lanaren tituluaz "mintzatu egin" zitzaizkidala
esango nuke, goiburu ponposo bat bota eta nere ihardunak hartara
mugatu behar zuela esan baino areago. Hartatik ulertu nuen nik,
"Bizkaieraren erabilera literatur sorkuntzaren prozesuan" bezala defi-
ni zitekeen titulu hari, beste hainbat azpititulu erants geniezazkioke-
ela, hala nola, "literatur sorkuntzaren prozesuan nola hartzen diren
erabakiak bizkaierazko hiztegia, aditzak, esamoldeak etab. erabiltze-
ko", edo "literatur sorkuntzaren emaitzetan erabaki horiek zer nola-
ko eragina duten" bezalakoak. Ez zen, ez, titulu mugatu edo itxi bat,
mahaigaineratu zidateneko hura.

Eta goiburu ponposorik eskaintzera ausartu ez bazitzaizkidan, ira-
kurketa berezi bat egin behar nuelako zela otu zitzaidan eta zera izan
zen: ihardunaldi hauen helburua ez dela aurrez landutako eta teoriza-
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turiko gaiak jorratzea, esperientzietatik edo eginetatik ikastea eta
hemen egin uste diren proposamen berriak argitara ematea baizik.

Hortantxe oinarrituko dut beraz nik, nere gaurko iharduna, bal-
din eta izenburua ondo lekutzea lortu badut, bederen.

SARRERA GISA

Ihardunaldi honen gaiaren berri eman zidatenean, sinesgaitza
badirudi ere, afari batetaz gogoratu nintzen (harrigarria da, zerikusi-
rik ez duten ideia ezberdinek batzuetan nola eta zelako erreztasunez
erkatzeko joera duten somatzea!).

Baziren hilabeteak, ezkondu berri ziren lagun batzuk afari bateta-
ra gonbidatu nindutela. Ezkon berrien etxera heldu eta elkarri muxu
bi eman genizkionean, bikoteak mahaia prest zeukala konturatu nin-
tzen; ez hala, jangaia edo zer jana. 

Sukaldean sartu ez beste, ordea, hozkailua ireki eta handik era guz-
titako jangarri eta edariak ateratzen hasi ziren. Mahaian jarrarazi nin-
duten eta emazte berria ezkontzako argazki albuma erakusten ari zi-
tzaidan bitartean, senarrak menuaren berri eman zidan: entsalada
sarrera gisa, indioilarra jarraian eta txokolatez gozatutako marrubiak
ondorenean. 

-Primeran!

Eta handik aurrera, emazteak ezkontzaren eta eztei bidaiaren
detaileak kontatzen zizkidan bitartean, senarrak, hozkailutik kanpo-
ratutako osagai guztiak, banan-banaka, gustoko ote nituen galdezka
hasi zitzaidan. Eta gustokoa nuela nioen gauza oro, letxuga oinarri-
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tzat hartutako erretiluari eransten zion, zeremoniatsu asko. Nik seku-
la santan elkarrekin nahastuko ez nituen osakinak sartzen hasi zen
entsalada deituko zuen plater eskerga hartan. 

Egundoko jakinmina piztu zitzaidan eta prestatzen ari zen jaki
hura “sukaldaritza berria” deitzen hasiak garen arte berriari ote zego-
kion galdetu nion. 

-Ez andrea! -bota zidan berak egundoko astakeriaren bat esan bai-
nuen-. Platerean jartzen ari naizen jaki guztiak gustoko dituzula esan
didazunez, denak nahastu ditut. Horrela, zapore berriei bidea irekiz.

Indioilarra prestatzeko ere berdin jokatu zuen eta postrea zerbitu
zuenean, marrubiak txokolatez estaltzen zitueneko lehen aldia zela
aitortu zidan pozarren, asmakizuna ondo atera zitzaiolako.

Afari benetan goxoa atera zitzaien nere lagunei eta bukatzean,
halaxe jakin arazi nien:

-Goxoa benetan!

-Ausardia punttua besterik ez! -esanez eskertu zidan senarrak. 

Eta esaldi hura, ideia erabilgarrien artxiboan gorde nuen nere
golkorako, luze ez zela, beste nonbaiten edo ezein egoeratan erabiliko
nuelako segurantzaz.

Eta hona hemen non datorkidan une aproposa esateko, ausardia
pixka bat izan behar dela “ohiko sukaldaritza” delako horretan osagai
ezberdinak sartzen hasteko, hau da, eta simila gure gaira egokituz,
idazteko hartu dugun euskera batuaren patroi horretan barrena, biz-
kaiera osagai aberasgarri bezala erakusteko .

Formulatzea hain erraza den ideia honek, ordea, arazo zenbaitzu
planteiatzen dizkigu: arazo teknikoak baino areago ohiturazkoak
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direla esatera ausartuko nintzatekeenak. Hala nola, bizkaierak litera-
turgintzan izan duen erabileraren klitxe edo irudi “zaharkitua”, biz-
kaieraren ahozkera, eta zergaitik aipatu ez, bizkaieraren erabilera
mugatua gaur, erabilera horren gauzatzea, orokorrean, ezjakina dene-
an.

BIZKAIERAREN ERABILERA AZTERTUZ

Gaurko honetan, nere esperientzia pertsonalean oinarrituta, erabi-
lera hori nola gauzatzen den edo gauzatu izan zaidan aztertzeko saia-
keratxo bat egitea dut xede, zenbait adibide erabiliz argigarri gisa.

Horrela bada, bizkaiera jaki gozo bat prestatzeko erabil genezake-
en osagaietariko bat balitz, osagai hori erabiltzeko erabakia nola har-
tzen dudan edo nola har nezakeen galdetu diot ene buruari.

Eta hausnarketa hori lau sailetan banatu dut:

1. BIZKAIERAREN OSAGAIAK zeintzuk diren zerrendatzen
saiatu

2. BIZKAIERAREN ERABILERA ESPARRUA zein den defini-
tzen arduratu

3. BIZKAIERAK AURKEZTEN DITUEN ZAILTASUN EDO
ÑABARDURAK jaso

4. BIZKAIERA NOIZ, NON eta NOLA ERABIL DAITEKE-
EN proposatu

Has nadin beraz, banan-banaka, lau atal hauek azaltzen:
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1. BIZKAIERAREN OSAGAIAK ze r re n d a t ze ahaleginean, bost
aukeratu ditut erakusgarri:

1. 1.1. Hiztegiaren edo lexikoaren erabilerari dagokionez , bizkaiera
beti sinonimo gisa erabili izan dut, aberastasun punttu bat
emateko, baina oso kasu bakanetan lehen aukera bezala, beti
ere errepikapena ekiditeko asmoz baizik. Tankera horretan
erabilitako hitz batzuen adibidetzat hartzen ditut honako
hauek: Bixikan ibili (=jolastu), ebate egin (=jo), ganbusten
(=gainezka), zibota (=berria), nabasa (=alperra), eta abar luze
bat.

1. 1.2. Esamoldeen edo esaldi eginen erabilerari dagokionean , esae-
ra gehiago ezagutzen ditut bizkaierazko jatorria dutenak, beste
euskalkietakoak baino. Eta kasu horietan, esamolde horiek
egokitzen saiatu izan naiz, esaldi eginen zentzua asmatzerik ez
dagoela uste dudalako. Aspektu honetan, beste honako adibi-
de hauek jaso ditut: lau orritan eduki nauzu (=kezkatuta),
harriari ere izerdia aterako zenioke (=urduri jartzen duzu),
goiko patrikara beteta eduki (=negarra begian gertu), putzu
txikitik irten eta handian sartu (=arazo txikiak konpondo eta
handiagoak erakarri),... Eta esamolde hauek propio, sinesga-
rritasuna baino areago, benetakotasuna emateko egin izan
dut.

1. 1.3. Esaldien egiturari dagokionez, batueraz eta bizkaieraz eduki
edo gai guztiak ez ditudala era ber-berean erabiltzen kontura-
tu naiz, erregistro eta ñabardura aldaketez ere mintza gintzaz-
keelarik. Ez da berdin, “Milla bidar esan dot neskarik ez doda-
la begi-bixen bistan be ikusi nahi!” edo "Mila aldiz esan dut
ez dudala nere begien aurrean neskarik ikusi nahi!" esatea.
Neurri handi baten, ñabardura hauek literatur sorkuntzaren
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p ro zesu osoan, gaiaren edo edukiaren tratamendua arras alda-
razten dute. Eu s k a l k i a ren eragina formazkoa dela esatea onar-
tuko bagenu, sorkuntza pro zesu horretan, edukiaren tratamen-
dua aldatzera heltzen dela esatera ausartuko nintzatekeelarik.

1. 1.4. Espresioari dagokionez , eta batuerazko baliokiderik ez duda-
netan, behin behineko irteerak eusteko zenbait espresiobide
erabili izan ditut. Hauen artean, zenbait adibide: hautsan
txispakin juan zan (=ziztu bizian), badaukazu gixia (=ganora),
hamenguek egin dabe (=amaitu da), bai matxintxi (=bai), kin-
kiloi ekarri eben (=asko),...

1. 1.5. Sinbologia, tabuak, eta eufemismoen erabilerari dagokiene -
an: hauetan ere, baliokiderik gabekoak erabili izan ditut, hala
nola: mundilak ikusi (=titiak ikusi), motorrak abantean ipini
(=mozkortzen hasi), gizon ona zan baina egarriak hartzen
eban estu (=mozkorra zan)...

2. BIZKAIERAREN ERABILERA ESPARRUA

Titulu honen azpian, hiru erabilera esparru aurkitu ahal izan
ditut:

1. 2.1. Erreferentzia historikoak egiteko : hau da, Bizkaiaren berri
emateko erabili izandako dokumentazioan oinarritzerakoan,
bizkaieraren erabilera kontutan hartu izan dut.

1. 2.2. Artikulugintza eta ipuingintza lokalistarako : Bizkaiko herrie-
tako berriak (kronikak) eta ipuinak idazterakoan, bizkaiera
erabili izan dut.

1. 2.3. Ohiturazko literatura edo literatura kostunbrista delakoan
ere, bizkaierak izan du bere esparrua.
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Erabilera hauek baikorrak edo ezezkorrak izan ote diren, sakone-
an aztertzekoa litzateke, mesede gutxi egiten diogula uste baitut, arti-
kulugintza eta ipuigintza lokalista deitu dugun horretan, bizkaiera
erabiltzea dela erizten baldin badiogu bizkaieraren arau fonetikoak
batuari eranste hutsari.

3. BIZKAIERAK AURKEZTEN DITUEN ZAILTASUN EDO
ÑABARDURAK

Sail honetan, bizkaierak aurkezten duen edo bizkaierari egots die-
zaiokedan zailtasuna bat bakarra dela esango nuke eta zera da: litera-
tur prozesuan beharrezkoa den hizkuntza batuaren eta euskalkien
arteko elkarkidetza lana edo esparrua definitzeke aurkitzen dudala,
hau da, letxuga jarri dugun erretilu horretan gainontzeko osagaiak
zeintzuk diren erabakitzea, noiz erantsi behar zaizkion jakitea, nola
aurkeztu pentsatzea, zenbat aldiz jarri aukeratzea, etab. luze bat
zehaztu beharra, alegia. 

Zailtasun honen barne aipatzekoak lirateke, hala nola: 

1. 3.1. Ahozkeraren bereiztasunak

1. 3.2. Hitanoa eta zutanoaren erabilera 

1. 3.3. Ideien garapenerako eragina duten egitura sintaktikoak

1. 3.4. ...

4. BIZKAIERA NOIZ, NON ETA NOLA ERABIL DAITEKEEN

Orain arteko atalek halako kutsu ezezkorra izan badute ere, lauga-
r ren sail honek nolabaiteko itxaropen arnasa dakarkigula uste dut. Et a
ene eritzi xumean, bizkaierak lau esparrutan gutxienez baduela bere
lekua esango nuke. Lau esparru horiek honako hauek liratekeelarik:
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1. 4.1. Pertsonaien karakterizaziorako : hau da, pertsonaia batzuk
besteengandik bereizteko edo eta pertsonaia batzuei tasun
bereizgarriak eransterakoan bizkaieraren erabilera lagungarri
eta aberasgarri ezezik, euskal hiztunon errealitatea taxutzeko
balio dezake. 

1. 4.2. Espresio modua aberasteko : berriro sukalde berriari alusio
eginez, zenbat eta osagai gehiago erabiltzen ditugun, jakiaren
zaporea  are eta aberatsagoa izanen da.

1. 4.3. Sinesgarritasuna eransteko: arestian esandakoari jarraituz,
euskal hiztunon errealitatea bizkaieraren osagaiak bezala defi-
nitu ditugun hiztegi, esaldi, egitura eta abarren erabilerek
eman behar dute aditzera.

1. 4.4. Arintasuna eta freskotasuna eskaintzeko: hiztegiaren, esaldi
eginen eta egitura berezien erabilerak, arintasuna eskain die-
zaioke euskera batuari.

AKABERAN

Ez nuke amaitu nahi ordea, gure gaurko gaiarentzako argigarri
izan daitekeen bitxikeria bat kontatu gabe. 

Sarri askotan esan izan diogu gaztelera hizkuntza bakar duen edo-
zein ezaguni edo hiztuni, gaztelera perfektua guk hitzegiten duguna
dela, gure gaztelera ikasia delako, eta ez beraiena, hitzegitearen pode-
rioz, aldatua, moldatua eta akatsez josia.

Eta ideia honekin, orain artean lasai eta harro gelditzen baginen
ere, balio bekit ondoren esatera nihoakizuen anekdota hau, ez dela
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hala salatzeko. Zeren eta orain ez dela asko, Andaluziako seme bati
ene gaztelera perfektua zela esan nionean (ustezko arrazoi balizkoak
eman ondoren) zera erantzun zidan. Ez ziola bat ere axola liburueta-
ko gaztelera hura ez jakiteak, zeren eta berari, gaztelera “perfektu”
hark ez ziola txisteak kontatzeko balio.

Zur eta lur gelditu nintzen, erantzun haren nondik norakorik
espero ez nuela. 

Zergaitik ez zion balio galdetu nion eta haren erantzuna erabate-
koa izan zen: 

-Azenturik ez duelako!

Balio bekit beraz, mahaikideei eta entzulegoari galdetzeko edo
hausnartarazteko, aldaluziar seme hark "azentua" zeri deitzen ote
zion. Eta balio bekigula, bizkaierak euskera batuari azentu hori nola
eskain diezaiokeen ebasteko, edo gure sukaldaritza berri horretan,
azentu hori jartzeko zein nolako ausardia punttua behar dugun defi-
nitzeko...
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