
Bizkaierearen azterketearen
nondik norakoak

Eneko Barrutia

EBat baino gehiago izan dira, zorionez, historian zehar Bizkaiko
euskerearen inguruan egineko ikerketak. Deklinabidean eta aditzean
egin diran azkeneko aldaketa-proposamenak aitatuko doguz batez be
artikulu honetan, baina ez dogu ahaztu gura ez garala geu izan lehe-
nengoak gaiok jorratuten. Hiztegien ganean be zeozertxu esango
dogu eta artikulu amaieran dialektologia arloan egin diran monogra-
fien eta liburuen bibliografia emongo dogu.

BEHARRIK ZAHARRENAK

Beharrik zaharrenen artean, besteak beste, batez be aditzari jago-
kozan batzuk ekarriko doguz gogora:

Pedro Antonio Añibarro (1748-1830)

Gramática Bascongada liburuan batez be aditza aztertu eban biz-
kaieraz, gipuzkeraz eta nafarreraz. Idazle klasikoen artean aditza
gehien aztertu eban idazlea dogu Añibarro.
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Arturo Campión

Bere 1884ko Gramática de los cuatro dialectos literarios de la lengua
euskara liburuan literaturako lau euskalki aztertu zituan: bizkaiera,
gipuzkera, lapurtera eta zuberera. Bizkaiereari jagokonez, aditz para-
digma ugari dakarz.

Resurrección Mª Azkue

Azkueren eragina gure euskalkian eta euskeran itzelezkoa izan da
bai hiztegia argitaratu ebanean bai gramatikea eta osterantzeko beha-
rrak kaleratu zituanean. Morfología Vasca 1923, 1924 eta 1925. urte-
etan argitaratu eban Azkuek Euskera aldizkarian. Gramatika horretan
taulakaz batera hainbat adibide eta erabilera aztertu zituan, herriko
euskerakoak zein idazleenak.

Sabino Aranaren beharrak be eragin handia euki eben, Aranarenak
eta bere jarraitzaileenak. Halanda be, Azkueren bideari jarraitu jako
gehiago.

Joseba Intxausti

1960. urtean Arantzazun, 24 urte zituala, Euskal Aditza. Gipuzko-
bizkaierak. Paradigmas verbales y método racional para su estudio libu-
rua argitaratu eban. 2005. urtean Mendebalde Kultura Alkarteak
omenaldia egin deutso.

Honeek ez dira bakarrak izan, ezta gitxiagorik be. Umandiren
1955eko Formas verbales vizcainas. Bizkaierazko aditz-erak, Xabier
Peñaren 1963ko Euskal irakasbide laburra, Juan Atucharen 1977ko
Gramática teórico-práctica del euskera ekarri gura doguz gogora, bes-
teak beste.
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FORMALIZAZINO PROZESU BARRIA

A) LEHENENGO EKINALDIA

Oraintsuagoko beharretara etorrita, azkeneko proposamenak eta
gaur eguneko erabilerak ikusiko doguz.

Pedro Pujana

Euskal Aditza Bizkaiera. Flexiones del Verbo Vasco Vizcaino liburua
argitaratu eban 1970ean. Bigarren argitalpena 1978koa da. Hitzau-
rreko bere berba batzuk gomutauaz:

Batasunera ez ete goaz, gero? Norbaiti bere kautan sortu daki-
keon itauna. Zertarako, bada, euskalki bakar baten aditza dara-
kuskun liburuxka? Bai, euskeraren batasuna bearrezko dogu.
Betorkigu lenbailen. Baiña norberaren izkera ondotxo ikastea, ez
ete da batasunaren alde jokatzea? Arlo onetan lenengo-lenengo
egin bear geunkena, ez ete da orixe berori? Etxean zer daukagun
jakin ez-da, auzokoagaz zelan alkartu ta bat egin? Bizkaiera
indartuaz euskera indartuko litzateke, nik uste. (7. orrialdea)

Mikel Zarate

Mikel Zarate idazlea eta Bilboko Hizkuntza Eskola Ofizialeko ira-
kaslea izan genduan. Deklinabidea aztertu eban liburuan eta bere
praxian bizkaierearen hibridotasunaren alde jokatu eban, bide horri
hasikerea emonaz. Bizkaierea batura hurreratu gura izan eban dekli-
nabideko ezaugarri batzuetan.

Eguzki

Jesus Eguzkitzak Labayru Ikastegiaren Udako Euskal Ikastarorako
Aditza I – II. Azalpena. Ariketak argitaratu eban 1977an. Bilboko
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Hizkuntza Eskola Ofizialeko eta Labayruko irakasle izan genduan.
Aditza III – IV. Aditz konparatua, 1978koa, Jose Mari Irazolak argi-
taratu eban Derioko Udako Euskal Ikastarorako.

Jose Mari Irazola

Jose Mari Irazola Bilboko Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaslea
dogu eta irakaskuntzarako lan eta liburu askoren egilea. Aditzari jago-
konez, bere Euskal aditza. Bizkaiera eta batua liburuak zabalkunde
handia euki dau irakaskuntzan, batez be Hizkuntza Eskolan. Lehe-
nengo edizinoa 1985ekoa da eta geroago beste batzuk izan dira. Sano
garrantzitsua deritxagu Jose Marik eginekoari, bizkaierazko eta batuz-
ko adizkiak pare-parean erakusten ditu, biak batera ikasteko modua
emonaz.

Bestetik, Jose Marik gobernuak argitaratuko Bizkaieraren idazta-
rauak eta Bizkaierazko joskera liburuetan be parte hartu dau.

Bizkaieraren idaztarauak eta Bizkaierazko joskera

Eusko Jaurlaritzaren babesean egineko eta Jaurlaritzak berak ata-
rako behar bi oinarrizkoak izan dira bizkaierearen normalkuntzan.
Honeexek dira:

1. Bizkaieraren idaztarauak

Egileak: Adolfo Arejita, Jesus Eguzkiza, Jose Mari Irazola eta Jabier
Uriarte. Lehenengo argitalpena 1983koa da eta hauxe izan da urte
askotan, oraintsura arte, ofizialtasuna izan dabena. Lehenengo edizi-
noan Bizkaieraren idatzizko arauak eta geroagoan Bizkaieraren idaz-
tarauak izan dau izenburu.

38

Eenko Barrutia



2. Bizkaierazko joskera

Egileak Adolfo Arejita, Juan Manuel Etxebarria, Jose Mari Irazola
eta Jabier Uriarte izan ziran. 3000 ale argitaratu ziran.

B) BIGARREN EKINALDIA

Bigarren eta oraingoz azkeneko ekinaldian erakunde bik hartu
dabe parte: Labayru Ikastegiak eta Mendebalde Kultura Alkarteak.

Labayru Ikastegia

Labayru Ikastegia izan da urte askotan irakaskuntzan eta produk-
zinoan gaur eguneko bizkaierea arautu dauena. Udako eta neguko
ikastaroetan ikasle asko eta asko trebatu dira bizkaieraz eta ikastaro
bereziak be antolatzen ditu erakundeak.

Labayruk argitaratuko Bizkai euskeraren jarraibide liburua-n (I),
deklinabide eta aditzerako proposamen barriak agertu ziran, sintaxi-
ko eta osterantzeko hainbat kontu jorratuteaz ganera. Oraintsu,
2005ean, Bizkai euskeraren jarraibide liburua (II, bigarren pausuak)
kaleratu dabe.

Mendebalde Kultura Alkartea

Mendebalde Kultura Alkartearen barruan sortu dira izen sintag-
mearen eta aditz paradigmen azkeneko berrikusketak egin dituen tal-
deak. Izen sintagmea aztertzeko taldeko arduradun Jazinto Iturbe
izan da eta aditz paradigmak aztertzeko taldekoa Adolfo Arejita.
Mendebalde Kultura Alkartearen jardunaldietako laugarren liburuan,
2000. urtekoan, “Mendebaldeko euskal deklinabide idatzirako pro-
posapena” artikulua argitaratu eban Jazinto Iturbek, berak zuzendu-
tako beharraren sintesi bat, deklinabide taula nagusien morfologia.
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Aditzari jagokonez Goi-mailarako ikasbidea liburuan, Mendebalde
Kultura Alkarteak egineko beharra argitaratu neban, horko aditz-tau-
lak alkartekideak landukoak dira.

Ikerketan parte hartu daben erakundeen artean honeek aitatuko
doguz, alfabetikoki:

Bilboko Hizkuntza Eskola Ofiziala
Labayru Ikastegia
Mendebalde Kultura Alkartea

Lanak bultzatzen eta ahalbidetzen lagundu dabenak, barriz:

Bilbao Bizkaia Kutxa
Bizkaiko Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza

ARAZOAK ETA JOKERAK

Gure artean eretxi desbardinak dagoz. Esan daigun batzuen ustea
dala bizkaierearen berezko sistemea errespetau egin behar dala eta
beste batzuena dala batuagazko hibridotasun maila bat komeni dala.
Inportanteena alkar errespetetea da eta bizkaieraz idatzikeran, gitxi-
tan idazten dogu baina, askatasun maila bat eukitea, inor minduko ez
badogu.

Hara hemen aditzean eta deklinabidean eztabaidarik handienak
sortu/sortuko dituen puntu batzuk:

ADITZA

Aditza dala-eta araututeko prozesuan erabagi asko hartu dira, ba-
tzuk urte batzuez honantzakoak dira eta beste batzuk barriagoak.
Adibide bat edo beste imintearren honeexek aitatuko doguz:
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1. ginan/gintzazan

Orain arte forma biak iminten izan diran arren, orain ginan,
zinan, zinien baino ez dagoz, gintzazan, zintzazan, zintzazen barik.

2. natxako/naiako

Sail bi onesten dira, natxako, gatxakoz, zatxakoz, bizkaieraz tradi-
zino handiagokoa, eta naiako, gaiakoz, zaiakoz, ekialdean nahikoa
erabilia.

3. litxakio/litzakio

Alperrik aurreko puntuagaz lotuta egon, hemen litxakio, litxakizu,
nintxakio forma klasikoen alde egin da eta ez da beste sailik proposa-
tu. Litzakit/litzaket, tz-dunak be dokumentetan dira baina bizkaiere-
aren tradizino idatzian besteak izan dira nagusi.

4. leio/lekikio/lekio

Aurrekoak be ez dira errezak baina puntu hau ebaztea gatxenetari-
koa da bizkaierazko aditzaren barruan. Azkeneko proposamenean
lekikio (= dakioke, lekioke batuaz) da forma nagusia, baina lekio be
onartuten da. Ez da ahaztu behar, beste aldetik, ahoz indartsuena bes-
te sail bat dala, leio, leitzu... egiten dauena. Bizkaieraz beste sail bat be
erabilten izan da: daitekio, leitekio... baina gaur egun ez da aintzat
hartzen.

5. neban, eban

Forma klasikoak eta bizkaiera idatzian atxinarik darabilguzanak
dira honeek. Herriko euskeran, hemen be, hainbat bariante daukagu:
neuen, nauen, naben, neun, noan eta abar.
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6. deutsut/dautsut/((d)o)tsut

Hemen be forma klasikoak darabilguz eta ez dago aldaketarik, deu-
egiten dogu idatziz: deutsut, deusku, deutsagu... eta ez dautsut, dautso...
sasoi baten bizkaieraz indartsu ibili badira be. Ahoz bizkaieraz erabilie-
na do- da, nahi ta sarri forma laburtuak be agertu: esan (do)tsut.

7. deutsie/deutse/deutsee

Ahoz hirurak bardin esaten dira baina idatziz bereizteko jokerea
daukagu gaur. Hauxe da azkeneko aldaketea: deutsie (hareek hari), deu-
tse (hak hareei) eta deutsee (hareek hareei). Iñaki Sarriugartek Mende-
baldeko lan-taldean eginekoa dogu azkeneko proposamen hau.

8. ninoian, joian; neroian, eroian

Inoiz zalantzea euki dogu adizkiotan –i- tartekatu edo tartekatu
ez. Azkeneko erabagia ninoian, joian eta neroian (nik ha), eroian (hak
ha) egitea da, neroan (hak ni)-tik bereizteko.

Aditzerako gero eta bibliografia zabalagoa daukagu gaur. Beste
guztien artetik azpimarratutekoak dira Iñaki Gaminderen Aditza Biz-
kaieraz eta Pedro Yrizarren Morfología del verbo auxiliar vizcaino.
Artikulu amaierako bibliografian dagozen herrietako monografiak be
oso baliagarriak dira aditzaren ikerketan eta formalizazino-prozesuan
argi egiteko.

DEKLINABIDEA

1. –ea edo –a artikuluagaz

Bizkaieraz alabea idatzi daroagu atxinarik. Ahozko euskeran barian-
te honeek daukaz: alabea, alabe, alabia, alabie, alabi. Jakina da berba

42

Eenko Barrutia



batzuk ez dabena –ea egiten: filologia, filosofia eta abar. Dana dala, gure
artean eguneroko berbetan be eretxi desbardinak izaten dira.

2. –ak edo –ek ergatibo plurala

Inok ez dau ukatuten bizkaieraz ergatibo plurala berez –ak dana: gizo-
nak egin dabe, lagunak ekarri gaitue eta abar. Batzuk honen alde
dagoz/gagoz eta beste batzuen eretxiz bizkaieraz, batuaz legez eta desbar-
din egin ez egitearren, -ek idatzi behar litzateke: gizonek esan deuste hori.

3. Instrumentala singularrean eta pluralean erabili edo erabili ez

Instrumentala mugagabean erabilten dogu: eskuz, buruz, oinez,
memoriz... baina ez, ahoz behintzat, singularrean eta pluralean. Hori-
xe da buruko mina emoten deuskun beste kontu bat. Jazinto Iturbek
gure jardunaldietako laugarren liburuan idatzi eban “Mendebaldeko
euskal deklinabide idatzirako proposapena” artikuluko tauletan ins-
trumental mugagabea –z, singularra –az eta plurala –ez irakurri gein-
ke, idazleai instrumentala erabilteko askatasuna emonaz.

4. –kaz edo –kin soziatibo plurala

Biak hartzen dira aintzat bizkaiera idatzian. Dana dala, –akaz edo
–akin izango da, eta ez –ekaz edo –ekin.

5. –rantz, –rantza edo –runtz

Norantz kasuan –rantz-i emon jako lehentasuna baina –rantza eta
–runtz barianteak ez dira baztertuten.

6. hau mutilau, hori neskeori

Erakusle errepikapena aintzat hartzea eta tauletan sartzea Jazinto
Iturberen ekarpena izan da. Garrantzi handikoa da ahozko euskeran
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daukan indarragaitik. Inoiz banan ikusi doguz: hau guzti hau, hori
gizon hori, baina hemendik aurrera lehenengoa banan eta bigarrena,
artikulutzat, lotuta idatziko dira: horregaz lagunorregaz, honegaitik
guztionegaitik, eta abar.

HIZTEGIAK

Hiztegien historian gauza asko esan leitekez, batez be Resurrec-
ción Mª Azkueren Diccionario vasco-español-francés hiztegi ederraren
ganean. Hiztegi modernoen oinarri izan zan hatan bizkaiereak leku
garrantzitsua dauka, bera izan zan-eta euskalkirik aztertuena, eta
Azkueren herriko (Lekeitioko) eta Azkueren amaren herriko (Mun-
dakako) berbak, ugarienak.

Gaur eguneko hiztegietan bi aitatuko doguz:

3000 Hiztegia

Bostak bat taldeak argitaratu eban Bilbon 1996an. Euskera batuan
dago baina 3000 hiztegian besteetan ez lako begirunea eta lekua dau-
kie Bizkaiko euskereak eta beste euskalkiak. Hiztegi honetan ez da
marketan berbea nongoa dan, Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Zuberoakoa
edo zein lurraldetakoa dan. Ondo baino hobeto deritxagu jokabide
honi. Hiztegiaren barruko eranskin baten bizkaierazko aditz taulak
be badagoz, Zuberoakoakaz batera.

Labayru Hiztegia

Bizkaierazko hiztegiaren lanik handiena. Hiztegi berean, ganera,
bizkaierea eta batua (b)uztarturik agiri jakuz. Lehenengo euskera-gaz-
telania liburua argitaratu zan eta, oraintsu, 2005ean, gaztelania-eus-
kera argitaratu da. Hiztegi honeek eranskinetan aditz-taulak eta oste-
rantzeko jakingarriak be badakarrez.
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AHOZKO EUSKEREAREN GANEKO IKERKETAK

Dialektologia arloan egin diran ikerketen zerrendea egiten ahale-
ginduko gara, inor kanpoan itxiko ete dogun bildurrez bada be. Par-
katu beiguez hutsak, ez dira gurata eginekoak izango eta. Ez dakit
ondo eginda dagoen baina toponimia aztertuten daben lanak zerren-
da honetatik kanpora geratuko dira. Hemen liburuak bakarrik ager-
tuko dira, ez artikuluena egitea be interesgarria izango ez litzatekela-
ko, beste nonorako egokiagoa izango litzatekelako baino. Salbuespen
bakarren bat egongo da, beste nonon liburu moduan agertuko argi-
talpena dalako edo liburu moduan argitaratuteko proiektua dagoela-
ko. Zetan esan be ez, aztergaiok herriko euskerea ikasteko erea emo-
teaz ganera, beste edozein beharretarako oinarri dira.

Alvar, Manuel (1985-1989): Léxico de los marineros peninsulares. Arco
libros. Lau liburu dira eta Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleen
hainbat berba dakar.

Arana, Anuntzi (1998): Orozko haraneko kondaira mitikoak. Bilduma
eta azterketa. Doktorego tesiak saila, Euskal Herriko Unibertsita-
tea.

Aranberri, Fernando (1996): Ermua eta Eitzako euskara. Ermuko
Udala.

Aranzadi Zientzia Elkartea – Etnologia Mintegia: Egaña, Miren;
Artola, Koldo; Arbelaiz, Juan José; Leizaola, Fermin (koord.)
(1983): Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa. Lehen atala. Lehen
zatia.

Aranzadi Zientzia Elkartea – Etnologia Mintegia: Egaña, Miren;
Artola, Koldo; Arbelaiz, Juan José; Tellabide, Josu; Leizaola, Fer-
min (koord.) (1990): Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa. Lehen
atala. Bigarren zatia.
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Areta, Nerea (2003): Eibarko euskara: izen sintagmaren deklinabidea.
Deustuko Unibertsitatea.

Arretxe, Jon (1994): Basauriko euskara. Basauriko Udala.

Aurrekoetxea, Gotzon (1995): Bizkaieraren egituraketa geolinguisti-
koa. EHUko doktorego tesia.

Azketa, Sorkunde (2002): Fikeko berbakera. Gamiz-Fikako Udala.
Liburua + CD.

Azkue, Resurrección María (1905): Diccionario Vasco-Español-Fran-
cés. Dictionnaire Basque-Espagnol-Français.

Azkue, Resurrección María (1923, 1924, 1925): Morfología Vasca. In
Euskera.

Azkue, Resurrección María (1925): Erizkizundi irukoitza.

Barrutia, Eneko (1996): Bermeo eta Mundakako arrantzaleen hiztegia.
Udako Euskal Unibertsitatea.

Barrutia, Eneko (2000): Bizkaiko arrantzaleen hiztegia. Léxico mari-
nero vizcaino. Labayru Ikastegia, Bilbao Bizkaia Kutxa.

Basauri, Serafin; Sarasua, Asier (2003): Eibarko Hiztegi Etnografikoa.
Natura, Baserria, Lanbideak, Ohiturak. Eibarko Euskara Mintegia,
Eibarko Udala.

Bilbao, Begoña (2002): Bermeoko euskera kresaltsua. Aditza eta Fone-
tika. Bermeoko Udala.

Bilbao, Begoña (2002): Bermeoko berba eta esamolde kresaltsuak. Ber-
meoko Udala.

Bilbao, Begoña; Gaminde, Iñaki; Goikoetxea, Juan Luis; Elgoibar,
Esther; Markaida, Idoia; Olalde, Ander (2004): Bakio eta eskola.
Gida didaktikoa + DVD. Bizkaiko Foru Aldundia, Mendebalde
Kultura Alkartea, Eusko Jaurlaritza.
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Bilbao, Begoña; Gaminde, Iñaki (2005): Lezama gure herria. Zorriz-
ketan Euskera Alkartea.

Burgete, X.; Gaminde, I.: Otxandioko euskaraz.

Carrera Garmendia, Ignacio M.; García Uriarte, Imanol (2005):
Legutiano aldeko euskara. Arabako Foru Aldundia, Euskaltzaindia.
Liburua + CD bi.

Echebarria, Toribio (1963-64): “Flexiones verbales de Eibar”, In Eus-
kera VIII-IX.

Eibarko Euskara Batzordea (1998): Eibarko aditza. Udala, Euskara
Batzordea.

Eibarko Euskara Batzordea (1999): Eibarko euskeraren esakerak eta
bestelako berezitasun batzuk.

Eibarko Udala (1997): Laixetan, garixetan: basarrixa Eibarren.

Elexpuru, Juan Martin (2004): Bergara aldeko hiztegia. Bergarako
Udala.

Elortza, Jerardo; Garai, Jesus Mª; Garro, Eneritz (1999): Arrasateko
euskara. Arrasateko Udala.

Errazti Igartua, Alberto (1994): Iurreta elizateko euskara eta toponi-
mia. Iurretako Udala.

Etxebarria, Joxe Maria (1983): Euskal dialektologiarako testo eta arike-
tak. El Carmen Argitaldariak.

Etxebarria, Juan Manuel (1991): Zeberio haraneko euskararen azterke-
ta etno-linguistikoa. Ibaizabal.

Etxebarria, Juan Manuel (1995): Gorbeia inguruko Etno-Ipuin eta
Esaundak. Labayru Ikastegia, Bilbao Bizkaia Kutxa.

Euskaltzaindia (1999): Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa. Ohiko Euskal
Mintzamoldeen Antologia. Liburua + 4 CD.
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Gaminde, Iñaki (1984): Aditza Bizkaieraz. Udako Euskal Unibertsi-
tatea. Hiru liburu.

Gaminde, Iñaki: Bilbo berbaz berba. B.B.K.; Bilbo Berreuskalduntze-
rako Koordinakundea; Bilboko Udaleko Euskara Zerbitzuaren
laguntzaz.

Gaminde, Iñaki (1988): Ahozko bizkaieraz. AEK.

Gaminde, Iñaki (1989): Foruko euskararen morfosintaxiaz.

Gaminde, Iñaki (1989): Leioako euskararen gramatikaz.

Gaminde, Iñaki (1991): Abadiñoko euskaraz.

Gaminde, Iñaki; Salterain, Mila: Abadiñoko lexikoaz. Abadiñoko
Udala, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Saila.

Gaminde, Iñaki (1992): Urduliz ingeru, berbak eta bizimodu. Urdu-
lizko Euskera Taldea.

Gaminde, Iñaki (1995): Bizkaieraren azentu-moldeez. Labayru Ikas-
tegia.

Gaminde, Iñaki (1997): Gatikako euskaraz. Gatika Gogoz Euskara
Taldea.

Gaminde, Iñaki (1998): Euskaldunen azentuak. Labayru Ikastegia.

Gaminde, Iñaki (1999): Bakio berbarik berba. Liburua + CD. Labay-
ru Ikastegia, Bilbao Bizkaia Kutxa, Bakioko Udala.

Gaminde, Iñaki (2000): Zamudio berbarik berba. Liburua + CD.
Labayru Ikastegia, Bilbao Bizkaia Kutxa, Zamudioko Udala.

Gaminde, Iñaki (2001): Jatabe berbarik berba. Liburua + CD. Jata-
beko Udala, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia.

Gaminde, Iñaki (2001): Leioa berbarik berba. Liburua + CD. Leioa-
ko Udala.
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Gaminde, Iñaki (2001): Mungia berbarik berba. Liburua + CD.
Mungiako Udala – Mungia Euskaldunduz.

Gaminde, Iñaki (2001): Arrieta berbarik berba. Liburua + CD. Arrie-
tako Udala, Bilbao Bizkaia Kutxa, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko
Foru Aldundia.

Gaminde, Iñaki (2002): Meñakako laminaren urregorria. Liburua +
CD. Meñakako Udala.

Gaminde, Iñaki; Goikoetxea, Juan Luis; Sarriugarte, Iñaki (2002):
Bizkaiko euskararen esaldi eta testu ereduak. Gida liburua + Arike-
ta liburua + CD. Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia,
Mendebalde Kultura Alkartea.

Gaminde, Iñaki (2003): Zaldibar berbarik berba. Liburua + CD. Zal-
dibarko Udala, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia.

Gaminde, Iñaki (2004): Berango berbarik berba. Liburua + CD.
Berangoko Udala, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia.

Gaminde, Iñaki (2004): Bilbotarron Euskararen Zuzuan. Liburua +
CD. Asapala Kultur Elkartea.

Gaminde, Iñaki; Markaida, Idoia; Elgoibar, Esther; Olalde, Ander; Goi-
koetxea, Juan Luis; Begoña, Bilbao (2005): Bakioko Hiztegia. CD.

Gaminde, Iñaki; Goikoetxea, Juan Luis; Elgoibar, Esther (2005): Biz-
kaian zehar kontetan. Gida liburua + Ariketa liburua + CD. Eus-
ko Jaurlaritza.

Gaminde, Iñaki (2005): Sorginakaz jantzan. Mendebalde Kultura
Alkartea.

Gaminde, Iñaki (2006): Lezama berbarik berba.

Gilisasti, Iñaki (2003): Urduliz aldeko Berba lapikokoa. Léxico del eus-
kera de Uribe Kosta.
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Hualde, José Ignacio; Bilbao, Xabier (1992): A phonological study of the
basque dialect of Getxo. Supplements of Anuario del Seminario de
Filología “Julio de Urquijo”, XXIX. Gipuzkoako Foru Aldundia.

Hualde, José Ignacio; Elordieta, Gorka; Elordieta, Arantzazu (1994):
The basque dialect of Lekeitio. Supplements of Anuario del Semi-
nario de Filología “Julio de Urquijo”, XXXIV. Gipuzkoako Foru
Aldundia.

Intxaurraga, Gorane (2002): Galdakaoko baserriko tresnen hiztegitxoa.
Galdakaoko Udala.

Isazelaia, Jaione (1997): Bergara aldeko berbak eta langintza zaharrak.
Linua, Ehuna, Artilea. Bergarako Udala.

Izaguirre, Cándido (1971): El vocabulario vasco de Aranzazu-Oñate y
zonas colindantes.

Larrañaga, Jone (1998): Antzuolako hizkera. Antzuolako Udala.

Laspiur, Imanol (1999): Eibarko euskeriaren deklinabidia eta entona-
ziñua.

Laspiur, Imanol (1999): Eibarrera jatorraren bidetik.

Mallea, Idoia (2002): Mendata, gure geurea danentzat. Mendatako
Udala.

Markaida, Bene; Gaminde, Iñaki; Markaida, Eukene (1993): Sopela-
ko euskaraz.

Martínez de la Cuadra, Alberto: “Nabarnizko hiztegia”. In Euskalin-
gua, Mendebalde Kultura Alkartea.

Narbaiza, Anaje (2001): Zura: arotzak eta etxegileak. Bergarako Udala.

Olañeta, Amaia; Urkiola, Argiñe (1998): Bergara aldeko berbak eta
langintza zaharrak. Txondorrak, Karobiak, Elurzuloak. Bergarako
Udala.

50

Eenko Barrutia



Ormaetxea, Txipi (2003): Aramaioko euskara. Arabako Foru Aldun-
dia.

Otzerinjauregi, Mireia; Sangroniz, Mikel (2001): Eibar kantuz kantu.

Pagola, Rosa Miren (1984): Euskalkiz euskalki. Eusko Jaurlaritza.
Liburua + kasete 2.

Pérez Bilbao, Antonio (1991): Bermeoko Herri Hizkera. 2. edizioa.
Bigarren argitalpenak lehenengoan ez dagozen eranskin batzuk
dakarz.

Pujana, Pedro (1979): Oletako euskal aditza. El verbo vasco de Oleta
(Araba). Diputación Foral de Álava.

Rollo, William (1925): The basque dialect of Marquina.

Roman, Ismael (2001): Berrizko euskara. Gerediaga Elkartea.

Rotaetxe, Karmele (1978): Estudio estructural del euskara de Ondá-
rroa. Leopoldo Zugaza, editor.

Salazar, Belene (2001): Ugaoko euskara. Edicionesbeta.

Sangroniz, Mikel (2001): Eibarko euskeriaren unidade didaktikua.
Eibarko Udala.

Sarasua, Asier; Agirrebeña, Aintzane; Zenarruzabeitia, Leire (2005):
Eibarko Euskara. Gure hizketaren doinuak eta berbak. Liburua +
DVD.

Udako Euskal Unibertsitatea (1983): Euskal dialektologiaren hastapenak.

Uned-Bergara (1988): Bergarako Euskera.

Uriarte Garai, Jon (2004): Fruiztarrak Berbetan. Fruizko Udala.

Yrizar, Pedro (1992): Morfología del verbo auxiliar vizcaino. Euskal-
tzaindia. Liburu bi.

Zuazo, Koldo (1999): Deba ibarreko euskeria.
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Gero eta gehiago dira liburuagaz batera cd-a be ataraten dabenak.
Cd batzuk edonon entzutekoak dira, beste batzuk cd-romak dira,
ordengailu baten ikustekoak, eta dvd bat be badago, Eibarkoa. Eibar
aldean Eibartarren Ahotan proiektu handia daukie eta horko ale bat
dogu liburu eta dvd hau.

Azpimarratzekoa da arlo honetan Iñaki Gaminderen Berbarik Ber-
ba sorta ederra. Liburu mardulak dira eta cd-etan berbak, esaldiak,
kantak, testuak eta bideo zatiak be ikusi leitekez. Garrantzitsuena sail
honek jarraipena eukitea da. Iñakik berak Derioztarren euskara libu-
ruan dinoskunez:

Lanaren aurkezpen labur honetan ohartu gurako genuke
berau eginagatik ez dela bertako euskara eta kultura ikertzeko
eta arakatzeko beharra ase. Hau ez da amaiera hasiera baino,
etorriko dira beste batzuk guri eskapatu digutenak batuko
dituztenak, edo beste batzuk euren sasoikoak eta gureak erka-
tu gurako dituztenak, edo beharbada teoria eta ideia desber-
dinekin hemen dakartzagunak beste era batera aztertuko
dituztenak, edo batek daki zer. Baina, batez ere etor daitezela!
(12. or.)

Eta zelan gomutau ez neure lagun Begoña Bilbao eta hil baino
lehentxuago argitaratu dituan Bermeoren ganeko azterlanak. Zenbat
berba eta esakera eder ete dagoz bere hiztegi horretan!? Begoña bera
zan lekuko aberats eta ugaria eta bere herriko berbetea barru-barrutik
aztertu eban itsasoabeteko liburua eginaz.

Betoz azterlan gehiago eta betoz euskera onean egineko irakur-
gaiak, testu-liburuak, hiztegiak, cd-ak eta enparauak.
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