
Bizkaieraren etorkizuna

Anjel Lobera Revilla

‘Norantza doa bizkaiera?’ dugu puntua hartuta, hitz lauzko ber-
tsoa osotzeko, asturu lanak egiten dihardugula. Erantzuna erraz
bezain latza da: gizartearen norabide berean, eta gizarte honen bizi-
moduaren norabide berean doa bizkaiera. Beste modu batera esanda,
bizkaiera joango da bizkaieradunok ‘nahi eta ahal’ dugun bidean, eta
helmuga unean uneko bizkaieradunek erabakiko dute euren gogoa-
ren arabera. Halandaze, itauna beste modu batera egingo nuke nik:
‘Norantza daroagu gaur egun bizkaiera bizkaieradunok?’ Erantzuna
izango da horren bide-erakuslea. Dena dela, lehendaurrez egingo dut
baieztapen bat, saiakeratxo osoa baldintzatuko baitu, bizkaieraren
etorkizuna lotuago dagoelako bizkaieradunon bizimoduarekin beste
ezerekin baino, eta horren erakusgarri jarri nahi ditut hurrengo aleok;
bide batez esanda, aleok ez dute zerrenda oro-hartzailea osotzen, bai-
na etorkizun horren nondik norakoaren ezaugarri nagusiak emango
dituztelakoan nago. Ekin diezaiogun, bada!

Familiaren eragina.—Familia izan da XX. gizaldiaren erdia arte
etxeko euskara, dela bizkaiera, dela beste edozein euskalki, aurrekoek
atzekoei erakusteko euskal gizarteak erabili duen gunerik garrantzi-
tsuena eta, hainbatetan, bakarra. Hori ez ezik, euskalki ezberdinetako
hiztunen arteko harremanak oso bakanak ziren, eta, horrenbestez,
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euren arteko berezitasunak oso agerikoak ziren, tokian-tokian izaten
ziren ukipen-guneetan izan ezik. Familiaren baitan, zaharrenek era-
kusten zieten gazteenei, eta belaunalditik belaunaldirako igarotzea
bermatuta zegoen modu horretara. Izan ere, hizkuntza jakin baten
hizkera modu jakin bat igortzen zieten haiek hauei, eta, eurekin bate-
ra, gizartea ulertzeko modu jakin bat, sarritan bizimodua antolatzeko
ikuspegi ezberdinak agertzen zirela, adibide nagusia dugularik Bizkai-
ko Forua. Betiere, kontuak asko aldatu dira 20 edo 25 urteko epean,
eta harremanak eurak ere aldatu egin dira, hala familiaren barruan,
nola familiatik kanpo; areago esango nuke, gaur egungo familiaren
adigaia eta 1970. urtekoa oso ezberdinak dira elkarrengandik. Nik,
une honetan, paradigma biren gainean egingo nuke berba: betidani-
ko paradigma, gutxi asko, 1970. urtea arte iraun duena; eta oraingo
paradigma, egunean-egunean aldaketak jasaten dituena.

Aurrekoaz gainera, esan dezakegu familiak, lehenengo paradigma-
ren barruan, berez bazituela hedadura-gune naturalak bere herrian.
Gaur egun, ostera, bigarren paradigma honen barruan, familia eta
herrietako harremanak ez dira 1970. urtea artekoak bezalakoak, eta,
gehiago esango nuke, herrien esparruaren inguruan: sarritan herri txi-
kienetako umeek harreman gehiago izaten dituzte urruneko umee-
kin, euren herrietako haurrekin baino. Horren adibide garbia dugu
eskolarik ez duten herrietan. Hori ez ezik, bizkaierak, beste euskalki
guztiek legez, gizarte aldaera bi izan ditu lehenengo paradigma
horren barruan, eta aldaera biok izen ezagun bi izan dituzte: baserri-
tarra eta kaletarra. Baina etor gaitezen etxera atzera ere!

Gaur egun, ostera, nork erakusten du euskara etxean? Alde bate-
tik, gurasoek eurek erakusten dute, baldin eta etxean egoten badira,
baina hau geroago eta gutxiagotan suertatzen da; bestetik, ETBk,
gehienbat. Egitada horrek lausotu egin ditu azken 25 urteetan eus-
kalkien arteko mugak. (ETBren gainean, geroago jardungo dut modu
zabalagoan, komunikabideei dagokien atalean.) Zelan transmititzen
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da? Solaskiderik gabe, askotan. Hau da, hiztunak ez du zertan beste
batekin hitzik egin, euskara entzuteko, marrazki bizidunek eta enpa-
rauek egiten dute lan hori. Bada, nik itauna beste modu honetara
azalduko nuke: zer egingo dugu euskal gizarte legez gaur egun seme-
alabak izan eta garakoak garenok? Prest gaude geure bizimoduari
muzin egiteko, edo neurri baten aldatzeko, bizkaieraren betiko berez-
ko ezaugarriei eusteko? Itaundu ote diogu geure buruari zenbat ordu
ematen dugun gure seme-alabekin? Zenbat ordutan egiten dugun
berba eurekin? Batez besteko kalkulua eginda, lanean diharduen
bikote baten kasuan, egunean 4 ordutan ikusten ditugu geure seme-
alabak (horrek ez du esan nahi eurekin 4 ordutan egiten dugunik ber-
ba. Opor sasoia, gainera, okerragoa da, geroago eta zabalduago dago-
en ohiturak irauten badu edo bera areagotzen bada, ezik seme-alabak
atzerrira-edo bidaltzen baditugu, egun horietan guztietan gure seme-
alabek ez dute aukerarik izango etxeko berbeta jasotzeko).

Eta euskara belaunalditik belaunaldira familiaren barruan joateak
esan nahi zuen, besteak beste, inguruko, geure hurreneko inguruko,
bizimodua eta beraren zertzeladak ezagutzen genituela, eta hori
herrialdetik herrialdera aldatzen zen, bai eta herririk herrira ere.
Gaur egun, ostera, hiztegi bera, bizimodu bera heltzen da Bizkaiko
edozein herritako edozein etxetako edozein telebistatara eta beste
edozein herrialdetako edozein etxetako edozein telebistatara. Berben
formaren eretzean bezala adigaien eretzean dugu eraberekotasuna/
eraberekokeria, eta katu bera ikusten dute euskaraz, ingelesez, japo-
nieraz edota beste edozein hizkuntzatan. Orduan, itauna beste modu
batera azal dezakegu: norantz doa, bizkaierarekin batera, mundua
ikusi eta ulertzeko euskal modua? Eta, honi datxekiola, beste itaun
bat: jakitun gara gu garela azkenak?, guk ez diegula gure seme-alabei
emango gure gurasoek guri emanikoa?, guztia ez dagoela Adminis-
trazioaren eta diruen pentzudan, ezpada gure guraso-erantzukizuna-
ren pentzudan?
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Aurreko guztiarekin batera badago beste gertakari bat gizartean
egunean baino egunean sarriago ikusten duguna: guraso biok lan egi-
ten dugunean, gure semealabentzat zaintzaileak hartzen ditugu, eta
horiek badakite bizkaieraz?, badakite euskaraz? Edo behar dugun
kontu bakarra umeak eurak zaintzea da, euskaraz guk erakusten bide
diegulako? Jakina, berriro hartzen badugu gogoan lehen egin dudan
kalkulua, orduan itauna hauxe izango litzateke: zenbat ordutan egi-
ten dugu berba gure seme-alabekin? Orduan, oso litekeena da hau:
guraso euskaldunak izanik ere, euren artean euskaraz egiten dutenak
izanik ere, euren seme-alabak erdaldunak gerta daitezke. Daborduko
azaldu dira horrelako kasuak.

Atal hau amaitzeko, paradigma bien arteko azaleko ezberdintasu-
nak barrenean daukan beste eragin bat ekarri nahiko nuke hizpidera.
Izan ere, betidaniko paradigman, etxeko eragina zen bakarra, hau da,
ez zegoen beste eraginik hura ezean. Oraingo paradigman, ostera,
gauzak zeharo bestelakoak dira, ezik, alde batetik, etxetik gutxi era-
kusten da, eta, horrezaz gainera, umeak jasotzen dituen hizkuntz erre-
ferentziak, gehien-gehienetan, kanpokoak dira, direla beste euskalki
batekoak, direla beste hizkuntza batekoak. Bada, kontua ez da zein
bizkaiera mota erakusten den etxean, ezpada katea eten egin da hain-
bat kasutan.

Inguruko eragileak.—Familiaren barruko eragileekin batera inguru
hurreko eragileak hartu behar ditugu kontuan. Aurreko pasartean
azaldu dudan legez, lagunak ziren herri jakin bateko seme edo alaba
izateko lokarriak, eta euren artean beti berbeta bera erabiltzen zuten,
eta horretaz konturatu egiten ziren, beste herri batera joaten zirene-
an, nahiz eta herri hori eurenetik hurrean egon, euskara ezberdintxoa
erabiltzen zutelako. Ez da dudarik, 14 urteak egin arte eskolan elka-
rrekin ibiltzen ziren, eskola ostean elkarren jolasten zuten, eta asteaz-
kenetan ere bai gauza guztiak batera egiten zituzten. Hori ez ezik,
auzolanean jarduten zutenean elkarrekin jasotzen zieten gazteek

150

Anjel Lobera Revilla



euren aurrekoei euskal ekanduen berri, eta modu horretara katea ez
zen eteten.

Hori guztia gertatzen izan da herri honetan, gutxi gorabehera,
1970. urtea arte, lehen esan dudan moduan. (Baten batek jakin nahi-
ko du zergatik jartzen dudan data hori mugarri gisa betidaniko para-
digmaren eta oraingo paradigmaren artean bereizketa egiteko. Arra-
zoia erabat soziologikoa da. Urte horretan hasten dira baserriak
samaldaka husten, eta, hori baino eragin luzeagoa ekarriko duena:
Bizkaian jabetasunaren oinordeak izendatzeko beti erabilitako siste-
ma galdu egin zen, eta jabetasuna seme-alaben artean banatzen hasi,
inork ez zuelako baserrian gelditu nahi.) Harrezkero, gauzak errotik
aldatu dira. Hainbat herri txiki eskola barik gelditu dira, eta herri
horietako umeak eta gazteak beste herri batera joaten dira ikastera,
eta euren herria lo egiteko baino ez dute zapaltzen. Beraz, herri-sen
hori galdu da hainbat tokitan, eta horrekin batera beste hainbat gau-
za ere bai, besteak beste, euren euskara berezia. Ona? Txarra? Ez
dakit. Jakingarria, bai, behintzat.

Eskolaren eretzean esan dezakegu euskararen estandarizazioak
neurri baten ekarri duela euskararen eraberekotzea: egiturak, lehen
berez eta konturatzaka ikasikoak, orain nahita eta jakinaren gainean
ikasten ditugu, eta testuek badituzte molde jakin batzuk hiztegi, mor-
fologia eta joskeraren ikuspegitik, eta testuok badute hedadura jakin
bat, gehienetan, Euskal Herri osora zabaltzeko, eta horrek ‘harmoni-
zazioa’ dakarren ginoan, hori berori ‘berezitasun’en kalte doa. Eta ez
dugu ahaztu behar, gero eta behin, hizkuntza estandarra dela hizketa
jakin bat estatusaz hornitzea. Ikusalde horretatik esan daiteke, hizte-
gi mailan eta joskera mailan bizkaierak aldaketak izan dituela, baina,
bere berezitasunak galdu dituelako, gehienbat; okerrena, bestalde,
hauxe izan da, gehienetan bizkaieraren berezko esamolde eta berben
gainean jartzen izan diren ordainak ez direla beste euskalkietatik eto-
rri, ezperen beste hizkuntza batetik, hain zuzen, gaztelaniatik. Beste-
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la esanda, berezko esapideak eta berbak euskara estandarrari erantsi
beharrean, gaztelaniatiko esapideak eta hitzak sartu dira estandarrean,
bizkaierarenak, euskararenak, ezkutaraziz. Honi dagokionez, gogoeta
bat egin nahiko nuke une honetan: estandarizazioaren itzalpean hiz-
kuntzaren txirotze galgarria bultzatzen izan da, eta ez gara kontura-
tzen izan estandarizazioarekin batera, edozein hizkuntzak hamaika
ñabardura behar dituela hizkuntzak berak bete behar dituen eginki-
zun guztiak behar den moduan betetzeko. Honetan guztian, behar-
bada, testu-egile gehienak lurralde jakin batekoak izateak izan du era-
ginik.

Inguruko eragileen artean azkena, ez, ostera, garrantzi txikiena
duena, aitatu nahi dut hemen: herri-eskolen kontua. Bizkaierak,
familiarekin batera, herri-gunea izan du bizigune eta bilakagune
nagusia. Hori erabat aldatu da herri-eskolen azken araubidea indarre-
an jarri denez geroztik. Umeak, jaioberritatik 2 edo 3 urteak bete arte
bidaltzen ditugu herri-eskoletara, eta tokiotan seinekin dauden zain-
tzaileak edo jagoleak ez badira tokian tokiko berbaldunak, oso liteke-
ena da 5 urte barru tokian tokiko berbetak galtzea, horrek aberasta-
sunaren aldetiko galera darakarrelarik.

Gizartearen aurreramenduaren eragileak.—Gizartea bera ez da lo
egon azken urteotan, areago, azken 25 urteotan gure gizarteak eta,
oro har, Mendebaldeko gizarteak sustraitiko aldakuntza bizi izan du,
eta egunean baino egunean handiagoak izaten dira ikusten ditugun
aldakuntzak. Eta aldaketa horiek heldu dira euskararen arimaren
barreneko sustraietaraino. Egin-eginean ere, bertsolaritzaren adibide
bi jarriko ditut aldaketa horren ezaugarri. Orain 20 urte bertsolariek
erabiltzen zituzten gaiek eta gaur egungoek zerikusi txikia dute elka-
rrekin. Orain 20 urte plazarik plaza sasoi betean zebilen bertsolari
bati jarri zitzaion gaia ‘kutsadura’ izan zen, eta berak zertan zen kon-
tua jakin ez eta bere betiko biltegitik ateratako erantzuna oguzi zuen.
Jakina, bertso-jartzailea gazteagoa zen bertsolaria baino, ez bakarrik
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urteetan, ezperen ikuspegian. Hau da, modu honetara ikus dezakegu
zelan gizarteko aldaketa batek ez dituen lagun guztiak berdin ukitzen;
batzuetan, edadeagatik izan daiteke batek hartzea eragina eta besteak
ez, bestetzuetan, ostera, nork gizartean duen lekua suertatzen da
bereizgarri. Erakuskari horren aurkako norabidean doan esangura
bereko adibidea jarriko dut segidan: Bizkaiko txapelketan orain urte
gutxi bertsolari bati gaia jarri zitzaionean, 'behi bat zuzera' zegoela
esan zioten, eta bertsolariak itaundu behar izan zuen zer zen ‘zuzera’
zelako hura. Bertsolari hau euskaldun zaharra zen, euskaldun giro-
koa, baina, ziur asko, beraren gurasoek berari erakutsi gabeko zerbait
izan zen, edo beraren lagunak ez ziren sekula izan baserri girokoak,
eta, horrela, ezin ikasi berba hori, ez eta berak adierazten duen esan-
gura. Eta kontu hau oso lotuta dago inguruko eragileekin, ezik per-
tsona batek ez baditu berbak egunean-egunean erabiltzen, horiek gal-
du egiten dira, eta eguneango bizimoduak nahitaez dakartzan adigai
berrien berbak sortarazi.

(Aurrekoaren erakusgarri legez, baserria hustu behar izan duen
baserritarraren kasua aitatu nahiko nuke. Berak baserrian takan-takan
erabilitako berbak, berak ingurumarietan ikusten zituen gauzak adie-
raztekoak, bat-batean ez zaizkio beharrezko gertatzen, eta ez ditu
horiek erabiltzen, berarekin bizi direnek ere ez dituzte ikasiko.
Horrenbestez, bera da azkena, berba horiek dituena, eta beraren atze-
tik ez da ezer geldituko. Adibidea gardenago egitearren, amona
horrek ez du zertan erabili ‘frantses ara’, eta beraren ilobak jakin behar
du zelan esaten den euskaraz ‘txat’. Honen gainean geroago jardungo
dut zabalago.)

Aurreramendu honek badu beste ezaugarri berezi bat, zelan den
beraren jatorria, hau da, aurreramenduaren giltzarri gehienak kanpo-
tik etortzen zaizkigu eta, sarritan, gurasook geure seme-alabei eraku-
tsi beharrean, eurek erakusten dizkigute halakoak guri. Horren ondo-
rioz, gu igaro gara ikasle izatera, jakitehartzaile izatera, eta gure seme-
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alabak irakasle eta jakite-emaile izatera. Honekin lotuta dago beste
aldagai bat: aurreramendu horien egileak bezala hartzaileak leku
askotakoak eta mintzo anitzekoak izatea, beraz, ezinezko bihurtzen
da hizkuntzatik hizkuntzara aldaketarik egitea; hori horrela dela, ezi-
nezko suertatzen da, era berean, euskaran horrelako berba bat sartuz
gero, euskalkien artean bereizketak egitea; hori ez ezik, bizkaieraren-
tzat bezala euskararentzat kaltegarria izango litzatekeela esango nuke
nik.

Komunikazio-eragileak.—Aurreramenduaren ataletako bat da
komunikazioak bizkaieraren etorkizunean duen edo izango duen era-
gina. Horretara, bada, telebistatik hasita, bizkaiera galdu da haren
guneetatik, unean uneko eta lantzean behingo gonbidatuak agertzen
direnean izan ezik. Horri loturik, esan behar dut, irratien inguruan,
Bizkaia Irratia dela irrati bakarra bizkaiera landu, jorratu eta lantzen
duena, eta, neurri handi baten, ahozko bizkaiera estandarizatzen due-
na. Are gehiago, epe luzera begira, berau ikusten dut leku bakarra biz-
kaierak behar duen moduko gune legez, arlo honetan. Prentsa ida-
tzian, ostera, tokian tokiko aldizkari bakan batzuk kenduta, bizkaie-
rak benetan izan beharko lukeen lekua ez dut ikusten. Alde batetik,
batzuek batu txarrean dihardute, hau da, bizkaierarekin inolako zeri-
kusirik ez duen estandarrean idazten dute halakoek, eta batua era-
biltzen badute Bilboko metropolitarreko tokian tokiko aldizkariek,
zergatik ez sartu bizkaieraren berezitasun eta ezaugarriak euren tes-
tuetan? Izan ere, jakin behar dugu, hori ez dela bizkaieraren alde
bakarrik, ezpada euskararen beraren alde. Bestetzuek, ostera, uste
dute bizkaieraz idaztea ahoskatzen den moduan (eta zenbat eta labu-
rrago, hobeto) idaztea dela, eta horrek sasi-bizkaierara gakartza, eta
horrek maila kentzen dio erabiltzen den bizkaierari. Hau da, alfabe-
tatu gabeko lagun larregi dabil ‘bizkaieraz’(?) idazten. Gerora begira,
zer esanik ez dago, berau izan liteke hedabide egokia, bizkaiera behar
den moduan landuaz, euskara estandarra bera aberasteko.
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Aurreko guztiaz landa, badugu beste eragile bat, euskararen eta,
horren ondorioz, bizkaieraren mesedetan ez dena. Berri-emaile gehie-
nak agentziak dira. Eta berri horiek hedabide guztiei dagozkie, hau
da, telebistari, irratiari eta prentsa idatziari, bai eta euskarri digitale-
ko hedabide guztiei ere. Gaur egun ekoizten diren testuak ezin uler
daitezke, albiste-agentziek jaulkitako oharrak kontuan hartu barik.
Adibide bat ipintzearren, Euskadiko hedabide guztiak edo gehienak
albiste-agentzia jakin baten daude harpidetuta, orduan, testu bera
jasotzen dute izpar jakin baten gainean. Ze tarte dauka albistea eman
behar duenak hori moldatu ahal izateko? Nik esango nuke, ez dela
tarte luzeegia. Eta horren eragina geroago eta nabariagoa da lexiko
mailan eta joskera mailan, bai eta morfologiaren arloan ere. Sarritan
itzulpenak arbuiatu egiten ditugu, eta jakin behar dugu, prentsa jakin
bat, osorik euskara irakurtzen dugunean ere, itzulpenetik irakurtzen
gabiltzala. Ez diot hori egin behar ez denik, izan ere, ni horren aur-
kako iritzikoa izan naiz beti. Nire aburuz, itzuli egin behar da, baldin
eta munduko aurreramenduekin eta joerekin batera ibili nahi badu-
gu, eta atzera geratu nahi ez badugu, baina ez diezaiogun geure
buruari tranparik egin. Testu horiek egundoko eragina dute gaur
egungo euskaran eta bihar-etziko euskaran ere bai, eta gauza bera ger-
tatzen da bizkaieraren arloan.

ETBren eragina lehen ere aitatu dut familiaren eragile legez. Egia
da, gaur egungo ume gehien zaintzen duen haurtzaindegia dugu
ETB. Gure telebistaren eragina, ostera, hortik harantzago doa. Adi-
bide bat ematearren, pilota partiduak ekarriko ditut hizpidera, azal-
du nahi dudanaren erakusle izango da-eta. Gaur egun, ETBk ‘parti-
da’ berba sakatu du Bizkai-Gipuzkoetan betidanik ‘partidu’ deitu izan
dugun hori izendatzeko. Gaur egun, bizkaieraz diharduten hedabide
askotan ere ‘partida’ erabiltzen da barra-barra, eta edade jakin batetik
beherako guztiek hori baino ez dute erabiltzen. Jakina, pilota-eskolek
darabilten hiztegia, eurak edonongoak direla ere, horren ikuspegitik
joango da. Horrenbestez, eraberekotze hori ez da etxearen esparrura
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mugatzen, ezpada eguneango bizimoduko arlo gehienetara. Beste adi-
bide bat, baserriarekin loturik dagoena, gomutarazi nahiko nuke
hemen: “Sustraia” telebista-saioa, lugintzarekin lotutakoa. Kasu
honetan, inausi kontuak direla, sagardogintza dela, txakolingintza
dela, berotegien kontua dela, hainbat eta hainbat esaldi ihartu eta
berba bultzatzen izan dira, konturatzaka ziur aski, baina astean-aste-
an erabiliaz horiek sartu egin dira baserritarren hizketa-moldean
apurka-apurka. Konturatzen bagara ze euskara darabilen baserritar
gazteak, eta zein, edadekoak, berehala konturatuko gara hor badago-
ela ezberdintasuna (jauzia, etena…) bien artean. Edadekoak bere
aurrekoei ikasikoa baino ez daki, gazteak, ostera, badaki baserri-esko-
letan ikasikoa, eta badaki elkartetik ikasikoa ere, eta, horrezaz gaine-
ra, badaki etxekoa ere, baldin eta aurrekorik badauka. Kontu hau
aipatzen dihardugula, beste itaun bat egingo dut: zenbat baserritarrek
ateratzen du bizimodua baserritik? Berbarako, San Andres Etxebarri-
koan, 1953. urtean baserritar bakarra zen baserriko bizimoduaz apar-
te kalean ere lan egiten zuena, gaur egun, ostera, ez dago baserritar
bat ere, baserritik bizimodua osorik egiten duenik. Badakar honek
eraginik bizkaieraren bihar-etziko bilakaeran? Jakina, hori hala izaten
da, besteak beste, baserritar askok eta askok Gipuzkoan egiten dute-
lako lan.

Informazio-iturrien eragilea.—Informazio-iturriak dira beste eragi-
le batzuk, egundoko garrantzia dutenak. Oso loturik daude hedabi-
deekin, baina, gaur egun, informazioa jasotzeko iturri bakarra izan
beharrean, asko eta edu askotarikoak ditugula hartu behar dugu
gogoan. Informazio-iturri bakarra familian gurasoek eta aurrekoek
emanikoa zen; eskolan, maisu-maistrek emanikoa; lanean, ugazabek
eta lankideek emanikoa, eta abar. Egia da, ostera, geroago eta modu
askozaz ugariagoak ditugula geure gaurko gizartean, eta, aipatu berri
ditudan esparru guztietan, informazio-emaileak asko dira, sarritan
elkarren kontraesanean daudenak, eta askozaz sarriagotan informazio
ezberdinak eskaintzen dituztenak.
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Horrekin batera, badago beste berezitasun bat, nire ustez, ia azter-
tu barik egon baina egundoko garrantzia duena: informazio-iturria-
ren legitimazioa. Hau da, lehenengo paradigman, 1970. urtea arte-
koan, inork ez zuen zalantzan jartzen nori jasotzen zion informazioa,
halandaze, adigaiarekin batera lotuta zihoan berbaemailea ezaguna
zen; gaur egun, ostera, informazioa emateko modua ez dagoenez
lekututa, ez dakigu zein den informazio-iturria, ez dakigu zein irizpi-
deren gainean eraiki den berba… baina guztiok hartzen dugu ontzat.
Eta lingua franca delako horretan modu jakin baten esaten badugu,
zergatik ez gurean ahalik eta antzekoen. Konturatuko zarete, hau oso
lotuta dagoela lehen adierazitako puntu batekin, betiere, bitxia ger-
tatzen da ikustea, hain gizarte itxuraz kritiko batean, zelan onartzen
diren beste barik horrelako gauzak.

Informazio-iturrien askotarikotasunak berez dakar informazio
andana izugarriak jasotzea, eta hizkuntzek ezin dute hori guztia berez
iragazi, esan nahi dut, ezinezko gertatzen zaie hizkuntzei horrelako
informazio-metak euren galbahe morfosintaktiko eta lexikaletik ira-
gaztea; horrenbestez, geroago eta gehiago dira hizkuntza jakin baten,
berez, izango ez liratekeen hitz-andanak edo berba-formak, eta
horiek, agertu ez ezik, hizkuntza horretan errotu egiten dira, eta den-
bora garrenean nagusitu. Jakina, horien eragina askozaz handiagoa da
hizkuntza txiki batean, artean erabat normalizatuta eta estandarizatu-
ta ez dagoen honetan, beste hizkuntza normalizatu eta estandarizatu
baten baino. Horregatik diot, ezinezko suertatuko dela bizkaierak hor
bere bidea egitea batutik at.

Informazio-iturrien edua ere askotarikoa da, hau da, euskaraz
sekula landu ez diren arloak lantzen dira, eta horiek egunean baino
egunean ugariagoak dira, beraz, bizkaierak hor bide laburra du, salbu
eta euskara estandarrerako bizkaierak daukan altxorretik bere ekarria
egiten badu. Hau da, bizkaiera, euskararen adarretako bat legez, bes-
te euskalkiekin batera bere ekarri berezia egin beharko lioke euskara-
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ri, berak bihar-etzi izango duen erronkari erantzun ahal izateko. Eta
hori bizkaieradunon eskuetan bezala gainerako euskaldunen eskuetan
dugu. Berbarako, zergatik hartu behar da mailegurik, baldin eta biz-
kaierak badu berba bat beren beregi dagokiona euskaraz eman behar
den adigaiari?

Ondorengo azterketa baterako hastapeneko ondareak.—Bizkaiera
biziko da bizkaieradunok darabilgun bizimoduaren arabera, eta, neu-
rri handi baten, erronka nagusia izango da guretzat gure bizimodua
eta gure ondarea, gure altxorra, bateratu ahal izatea. Eta geure egin
behar dugu erantzukizuna. Ezin diogu gure seme-alaben euskaldun-
tasuna hezkuntza sistemari edo ez-dakit-nori egotzi.

Horrekin batera, esan behar dut, bizkaieraren bizimodua oso lotu-
ta dagoela euskararen beraren biziarekin. Alderdi horretatik, jakin
behar dugu, geure hizkuntza euskara dela, eta horrek bizirik dirauei-
no iraungo duela gure berbetak ere.

Beste alde batetik, Labayruk egin duen lanaren ildotik, bizkaiera-
ren aberastea dakarten proiektuak indartu behar ditugu, horiek biz-
kaiera bezala euskara bera indartuko dituztelako. Dena den, bizkaie-
ra biziko da beraren hiztunok gai garen neurrian geure ekarria egite-
ko estandarrari.

Azken baten, bizkaiera izango da bizkaieraz berba egiten dugunok
nahi eta ahal duguna, betiere, ez dugu begi-bistatik galdu behar ikus-
pegi hau: gure semealabek eta enparauko ondorengoek egingo duten
bizkaierak eta gureak zerikusi txikia izango dute elkarrekin adizkieta-
tik at. Izan ere, hiztegiak, morfologiak eta deklinabideak egunean bai-
no egunean batuaren antzekoagoak dirudite.

Bizi luzea bizkaierari, bizi luzea opa baitiot euskarari!

Abandon, Jaungoikoaren graziako 2006. urteko Santa Eskolasti-
karen egunean.
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