
Aurkezpena

Mendebalde Kultur Alkart e a ren III. Ja rdunaldiak burutu ziranik
hona, egunak joan egunak etorri, urte bete pasau jaku. Ord u k o e t a n
literaturan euskalkiak eduki eikeen lekuaren zuzuan jardun genduan.
Au rton laugarre n ez plazaratzen gara mendebaldeko euskaltzaleen topa-
gunea izan gurako leukean honetara; gaia ordukoa gainako gozoa ez bada
b e re, garrantzi handikoa dalakoa daukagu, izan bere, Me n d e b a l d e k o
Be r b e t e a ren Formalizazinoari dagokon gaia hartu dogu aztergunetzat.

Mendebalde Kultur Alkarteak gure berbeteak merezi dauan lekua
eduki dagian formalizatu egin behar dala uste dau; halan erabili ahal
izango da dagokozan esparru guztietan. Era berean formalizazinoak,
aurrera egingo badau, erabiltzaileen parte hartze zabala eduki behar
dau; goirik beherakoa baino beherik gorakoa behar dogulakoan jen-
darteratzen doguz jardunaldiok.

Badakigu jakin bere, bidea aldrakatsua dana, batuak eta mende-
baldekoak, ekinean badaragoie bere, oraindinokarren ez dabena alka-
rregaz ondo ibilten ikasi, batzutan tiraka eta besteetan sakaka dabiltz.
Edozelan bere, buztarri baten ibili beharko dabe, noizik behinean
borratu behar bada bere, pikeari hobeto ekiteko baino ez da izaten. 

Baina mendebaldeko euskaldunok behar doguz prestatu bidea
samurtuko daben tresna linguistikoak. Gure alkartea urtean zehar
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isilpean ibili da beharrean, horreen beharron emoitzak dakartsueguz
oraingoan. Beste alde batetik, taldekideak izan ez arren, gogaide eta
lagun doguzan ikertzaileakana jo dogu, euronaren barri emon eta
gugaz batera eztabadatu dagien. 

Halandaze, mendebaldeko berbetearen formalizazionoari opetsi
gura deutsaguzan IV. jardunaldiotan hiru atal nagusi edukiko doguz,
Gramatika, Fonologia eta Lexikoa. 

Jacinto Iturbek, mendebaldeko euskera idatziaren deklinabidea
era gaurkotuan aurkezteko beharrizana ikusita, aurretik egin diran
b e h a r retatik abiatu, eta Mendebalde Alkart e a ren Mo rf o l o g i a -
Batzordeak euskara idatzirako egiten dauan proposamena aurkeztuko
dau.

Adolfo Arejita, sintaxi alderdiko berezitasunak gehienetan biz-
kaierara ezin mugatu dirala gogotan erabilita, tradizio idatziaren eta
ahozko ekanduen ildotik, berezitasun handi-handienak garantzen
ahaleginduko da.

Gotzon Garatek telebista, irratiak, egunkariak, aldizkariak eta
liburuak entzun eta irakurri ondoren, egungo egunean behin eta
barriro agertuten diran euskarazko hutsak aztertuko ditu, zazpi pro-
bintzietako baserritarrak horreek esaldiok zelan esaten dituen adiera-
zoz.

Sebastian Brown-ek baldintza eta ondoriozko ez estandarren era-
keta ezbardinak ikusi eta iparraldekoakaz konparazinoan iminiko
ditu aurkezpen moduan. Gero, sakonduteko, Orozkon eta, batez
bere, Bermeon erabilten diran baldintza eta ondoriozko egituren era-
bilkerea aztertuteko.

Juanjo Respaldizak, mendebaldean arrunta dan perifrasia aurkez-
tuko dau, aspektuari dagokozan xehetasunak adierazo eta erabilere-
aren arloa mugatuz. Bigarren zati labur baten gramatika batzuetan,
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bitan edo hirutan, aditzari dagokon atalean aspektu- marka honek
izan dauan tratamendua aztertuko dau.

Gorka Elordietak, Lekeitioko doinu azentuzko barietatea oinarri-
tzat hartuta, euskalkien azentu, tonu eta intonazinoaren arteko lotu-
rak ikertuko ditu. Berba mailako azentua tonuen bidez zelan gauza-
tzen dan erakutsiko dau eta esaldi mailako tonuak zelan bananduten
diran danak esaldiaren intonazinoa osatzeko.

Igor Martin de Vidales-ek azentu morfologikoa deritzon azentue-
ra aztertu ezeze, azentu mota honek Mendebaldeko euskal sistemen
azentueran daukan jokaera eta garrantzia azaldu gura dau.

Iñaki Gaminderen beharrean Zamudioko euskerearen fonemen
inbentarioa, agerpen kopurua eta eragiten deutsen arau fonologiko
nagusiak aztertuko dira. Silaba motak eta euren maiztasunak ikertu
ostean, bertako azentuera eta intonazino sistemen ezaugarri nagusiak
ikusiko dira. 

Gotzon Aurrekoetxeak lexikoan oinarrituz bizkaieradun jendea
eta euskara batuaren arteko loturak aztertzen ditu bi norabidetan:
batetik, bikaieradunok euskara estandarrean berba egin edo idaztean
erabilten doguzan berbak lantzen dira; bestetik, Euskaltzaindiaren
“Hiztegi Batua”n bizkaierak daukan agerpena.

Ricardo Badiolak mendebaldeko kokagune jakin baten inguruan,
berbetan arloan, emoten dan hizkuntzaren bigarren edo eta, zentzu
arruntetik aparte, irudizko/figuratibo arloan, berbak daukan esangu-
ra/esanahiaz saiotxoa emongo deusku.

Iraide Iturriren beharrean, mendebaldeko euskaldunoi idazten
hasi eta geure geureak diran berbak idatzi ezinik ibilten garala gogo-
tan erabilita, herri lexikoa maila literariora egokitzeko gaia jorratuko
da, eta zalantza ortografiko, fonetiko eta semantikoak sailkatzen eta
aztertzen ahaleginduko da egilea.
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Eneko Barrutiak Mendebaldeko itsas espezie garrantzitsuenen ter-
minologia aztertuko dau. Gure arrantzaleakandik jaso dauan mate-
riala aurkeztuko da hemen, ez jako begituko hainbeste dokumentazi-
noari edo azterketa historikoari. Berba eta lexiko altxor hau mende-
baldekoa ezeze batukoa bere izango litzateke, bai euskalkian eta bai
batuan kontuan hartu beharrekoa.

Azkenik, Xabier Amurizaren ardurapean, Mendebaldeko Kultur
Alkarteak bere esker ona adierazoko deutso Bittor Kapanagari. Urte
ilunetan euskerearen alde egineko beharragaz gomutatu eta argi
izpiak ikusten hasi garean honeetan egiten dituanak ahaztu barik,
omenaldi honen bidez adore emon gurako geunskio aurrera segitze-
ko.

Hona bada irakurle, jardunaldiotako ekarria; hartu egizu hau libu-
rutxoau, barruko mamina, hau dastatu egizu, hau eskuzta egizu, ira-
kurtzen dozula, ez lehiaz, ez gaingiroki eta ez arbuiatzeko kontuan
bere. Baina intentzino on bategaz, zeurea, zeuk egina bazendu legez.
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