
Bizkai euskeraren 
arnasaguneak

Eguzki

Lehena aztertzen baino gogo biziagoa jarriko dot, oraina jorratzen
eta geroa amesten. Izan be, danok daroagu bihotzean geure ameseta-
ko herria.

Eta beste ezer baino lehen, esan dagidan, nik, neu nazenetan, neu-
re hizkera egiten dodala, eta inor nazenetan, inorena. Gogoan daukat,
behin, Euskal Telebistaren lehen urteetan, tele-serie bateko pertsonaia
baltz bati jarten neutsala ahotsa, eta halako baten, herriko tabernan,
holan esan eustan Negrinek: ‘Hi, Eguzki, aurpegixe politto baltzitu
dok, baine ezautu haut’.

Zertatik ezagutu ete ninduan Negrinek. Pantailan ez nintzan neu
agertzen, ‘baltza’ baino. Ez neban herriko hizkera egiten, ‘batua’ bai-
no. Ahotsetik bakarrik ezagutu ete ninduan, ba?! Ez, batez be arnasa-
tik, hizkuntzaren sen sakonetik, hitzak eta aditzak gorabehera.

Arnasagune sakon horretan hiztunaren jarioari ‘arauaren’ kate
astuna ezartea, hizketa bizia itotea da. 

Guk geure euskeraren uretan dzanga murgildu beharra daukagu,
aurreritxi barik, gramatikaren esparru estuegietatik aske, bihotzak
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dinoskuna ahotik barra-barra ixurtzeko. ‘Ezer ez ei da hizkuntzara
helduko, aurretiaz hizketan egosi ez bada’. 

Gaur egun, molde bakarrean saltzen jaku dana, eta euskera bera
be, normalkuntzaren eta batasunaren izenean, molde bakarrean
jatorku, egunkari, liburu, irrati zein telebistan. ‘Xuxenek’ be ez
deust onartzen  hemengo idazkera hau. Baina euskera bizia arnasa-
barritu beharra daukagu. Edonork ispiluan begiratu eta bere
buruaz harro sentitzeko moduko euskera bultzatu behar dogu:
bizia, berezkoa, aberatsa, jagia eta jantzia. Geure burua ikusi behar
dogu euskeraren ispiluan. Euskera irudi-sortzailea egin behar
dogu. Holan, aukerako hitzak irudituko deusku izendatu gura
doguna; berben arteko joko-dantzak oihartzunduko dau esangura-
ren egituraketa; eta azkenik, esakera bizigarriek emongo deuskue
munduko dinamikaren barri. Bide horretatik geure mundu-ikus-
kera sortuko dogu. Berbaikune bakotxak berea dauka eta gure
herrikoak geurea. 

Berba-mataza honetan nahastu ez naiten, neuri oraintsu jazota-
koa dakart harira, arauaren eta erabileraren arteko auzia ikusteko.
Getxon, euskeraren aldeko jardunaldiak bultzatzeko, ‘euskeraren tre-
na’ erabili eben iruditzat.

Esaldi nuklearra hauxe zan: ‘Sube tú también al tren del euskera’.
Eta nik honela ekarri neban euskerara: ‘Igo zuk ere euskararen trene-
ra’. Eta horrela grabatu genduan. Baina, atzera bota euskuen, ‘igo zuk
ere’ hori ‘gaizki’ egoala esanez. Nik erantzun neutsen, Getxo inguru
osoan eta Bizkai euskera guztietan, ‘igo’ aditzak ‘k’ hartzen dauela;
baina alperrik izan zan, ‘arauaren’ aginduetara makurtu behar izan
neban. Baina, zein da hemen ‘araua’ eta zein ‘akatsa’? Sarritan eran-
tzun errazegiak emoten deuskuz Euskaltzaindiak be honelako zere-
tan, eta jakina, euskera batuaren erregistroan ez badago, ‘ez da’, eta
kito. Heretikoen mailua aterako da.
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Txikikeria horren maminean ‘iruzur klasikoan’ oinarritutako
agintekeria dago; hau da, gramatikak arautu behar dauela zelan ber-
ba egin eta zelan idatzi ondo. Bestalde, idatzia ahozkoa baino gora-
gokotzat joten da, eta ondo berba egiteko eredu izan behar ei leuke,
askoren aburuz. Eta, jakina, eredu horretatik aldentzen dan guztiak,
galmendia ekarriko ei leuke hizkuntzara. Nik, gaur-gaurkoz, ez dot
horren arriskurik inon ikusten. Dana dala, muturreko jarrerak apal-
du beharra daukagu, agintekeria itsuak badakigu ze atze dakarren eta:
baten eta bakarraren sublimazinoa.

Eta jarrera horren aurkako erantzuna, atomizazinoa dugu. 

Hiru-lau berbatan bizkai euskerari ezarri deutsagun bazterketa
lotsagarria aitatu gura neuke:   

– Ahozko komunikabide nagusietan ez da entzuten bizkai euskera-
rik. Ez dauka, ba, arnasagunerik, ez ETBn, ez Euskadi Irratian, ez
enparauetan. Baina ta, zergaitik ez? Ez al da gipuzkeraz barra-barra
entzuten, edota nafarreraz zein lapurtera batuaz?! Zergaitik ez
emon bizkai euskeraz hemengo barri? Zergaitik ez alkarrizketatu
hemengo hiztunak bertoko hizketan, hiz-totelka jarri beharrean?!

– Idatzizko komunikabide nagusietan ez da ezertxo be idazten biz-
kai euskeran; udaletxeetako iragarkietan be nekez! 

– Irakaskuntzako liburugintzan ez dago ezer bizkai euskeran. Mai-
xu-maistrei be ez jake eskatzen bizkai euskeraren ezagutzarik.

– Lanpostu ofizialetarako hizkuntza-eskakizunetan be ez jake biz-
kai euskerarik eskatzen berton lan egiteko. Esparru guztietan
dana da eza eta ezetza. 

– Umeentzako azken ipuinak orain 24 urte atara ziren bizkai eus-
keran…

Ahalegin txalogarri batzuk badira halan be, baina eragin eta
eskuarte urriegikoak.
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Euskeraren batasuna onartuta, ziurtatuta eta bermatuta daukagun
une honetan, bai hizkuntza estandarra aberasteko bai ondino bizirik
daukagun bizkai euskera indarbarritzeko, halabeharrezkoa da arnasa-
guneak hauspotzea, etxe zuloan eta lagunartean ez ezik, gizartean be
komunikazino gaitasuna izan dagian. Eta horretarako, ontzat eta
aintzat hartu beharra daukagu, bai Euskaltzaindian bai Erakundeetan
eta bai gizartean, begirunez hartu eta barra-barra erabilteko eta erabi-
li eragiteko.

Gaur egun, gero ta sarriago azaldu behar izaten ditugu gauzak jen-
daurrean, eta ez bakarrik politikariek,  irakasleek, saltzaileek, esata-
riek… baita herritar xeheok be. Eta honetan, zein da astunagoa,
mamina ala itxurea? ‘Zer’ esaten dan ala ‘zelan’ esaten dan? Inoiz,
mamin gutxiko baina azal ederreko hizlariak ataraten dira gailen,
ahozko jardunean bikainak direlako. Baina norberena ez dan berbai-
kunean ez da erreza bikain jardutea, eta gutxiago, mikrofono bat
aurrean jarri eta batu-gurako baten egin behar dozunean. Gaur, lan-
bide askotan inoiz baino beharrezkoagoa da komunikazino gaitasu-
naren jabe izatea. Giza jarduera asko etenik bako komunikazino ari-
ketak dira. Baina, zoritxarrez, komunikazinorako trebakuntza ez da
inon lantzen, maixu-maistrak prestatzeko eskoletan be ez.

Auzia, hemen, orekan dago: maminak ez deutso azpia jan behar
azalari eta azalak ez dau ardura barik jokatu behar maminarekin. 

Dana dala, ahozko euskera oso gutxi araututa daukagu. Halan be,
jendaurrean, lekuan lekuko euskera erabiltea da egokiena, bestela,
gaia maminetik azalera eroateko arriskua daukagu, hau da, itxurara.
Eta akatsak eten gabe eginez gero, komunikazinoa oztopoz beterik
jarriko dogu. Zoritxarrez, gero ta kaxkarrago idazten da, eta zoritxa-
rrez, gero ta txarrago egiten da berba. Baina, ‘txarto’ egiten dala esa-
teko, ez darabilgu erixpide arau-emoilerik, komunikazino-jario era-
ginkorra baino. Eta txarto eratutako idazkiak edo berbeldiak nekez
lortuko dau helbururik. Kontakizunean ez dago mugarik. Amesgai
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dan guztia da kontakizun. Arazoa zera da, zelan emon bizitasuna hi-
tzei eta irudiei, ahoz nahiz idatziz?! Berba egiten dogun bakotxean
geure arima zati bat besteenganatzen dogu. Hizketa, beraz, biziaren
transmisinoa da: ahoz  aho jasotako ipuin eta siniskerak… taupada-
ka jatorkuzan ohitura, bizikera, ardura ta sentimenak…danak dira
biziaren arnasa. Ahoz-ahozko komunikazinoa da biziena eta aberatse-
na. Gure aurretikoak ezagutzeko bidea eta gure geure burua be bai.
Idatzizko komunikazinoak be, itzal eta eragin handia dauka; baina,
zelan diren gauzak, gaur, barriro be, aurrerapenei esker, ahozko
komunikazinorantz goaz, eta zalantza barik, beste guztien gainetik
jagiko da. Horixe dogu irrati, telebista eta ikus-entzunezkoen kultu-
ra, bere handitasun eta txikikeriekin. Bizkai euskerari, ostera, aurre-
rapenaren esparru horretan ez jako lekurik egin, ez jako arnasarik
emon, baztertuta gelditu da, txakurrei bakarrik egiteko.

Zergaitik, baina?  
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