
Mendebaldeko euskalkia, 
edo geuk edo iñok ez

Koldo Isusi

1. Abiaburua

Zorionez, euskalkien eta gehienbat mendebaldeko euskalkiaren
eta batuerearen alde egozanen arteko tirabirak baretu dira eta gaur
egun gitxi izango dira euskalkien indarrari eta balioari uko egiten
deutsienak. Euskalkiak be euskerea dira eta, duda barik, euskera
batuaren aberasgarri. 

Jakina, mendebaldeko euskalkia erabilten dogunon erantzukizuna
be bada gaur egun euskalkiak bizi dauen egoerea, izan be, pentsau ez
arren, geurea gitxietsi, baztertu eta euskerearen alde egiten genduala-
koan, sutsuegi egin dogulako batuaren alde. Euskera batua euskaldun
danontzako hizkuntzea izan arren, mendebaldeko euskalkia darabil-
gunok lar tematuta ibili gara zorioneko batuagaz geureari jaramon
larregi egin barik. Euskera batuaren alde gagoz danok baina bakotxak
bereari eutsi beharko leuskio euskerearen osasunerako. 

Gaur egun, barriz, hiztun kopuruagaz eta euskerearen kalidadea-
gaz baino gehiago erabilereagaz gagoz arduratuta, euskeraz dakienen
kopuruak gora egin dauen bitartean, erabili gitxi erabilten dalako eta
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hor dago arriskua; Kirikiñok1 be esaten eban: ‘Bakotxak berak dakian
lez berba egin daiala, mordoilloz naiz ostera; behar dana da euskeraz
egin’ edo ‘...gure euskerea ez doa galtzen, ogia ta ogii esaten doguzala-
ko...esaten ez doguzalako baino! Ai, euskerea dakien guztiek beti-beti
esango balebe ogia edo ogija edo ogiye edo ogixa, ta ez pan, euskereak
iraungo leuke, sendotuko litzateke, ta bere barrutik atarako leukez eler-
tiok ta behar diran guztiok!’.

Esandakoak esanda, geurea da ardurea, mendebaldeko euskalkia
erabilten dogunona, hain zuzen be. Edo geuk edo iñok ez. 

2. Sakoneko arazoak

Euskalkia eta batua kontrajarten eta alperreko tirabiretan nahastau
gara eta ez deutsagu erreparau ahozko euskereari. Irakaskuntzan zein
komunikabideetan idatzizkoari emon jako lehentasuna eta kaleko
berbeta bizi eta aberatsak ez doguz landu, zehaztu eta finkatu.

Ume eta gazteek kalean euskerarik ez erabilteko arrazoi nagusie-
netakoa ondokoa izan daiteke: eskolan ikasten daben hizkuntza ere-
duak, hau da, idatzizko ereduak ez deutsela balio kalerako, lagunar-
terako; erabilgarria izan arren, prestigio eta indarrik bakoa, gatzik
bakoa da eta, horrezaz ganera, eskoleagaz eta ikasketakaz lotzen dabe.
Akabua.

Eskualde eta herri euskaldunetan, barriz, eskolan idatzizko eredua
jaso arren, etxetik dakarre euskalkia eta normalean horixe erabilten
dabe kalean, lagunartean ezelako beldur eta konpleju barik. 

Kontuak kontu, mendebaldeko euskalkiaren jaube diran alfabetau
bako lagunen konplejua be karga handia da oraindino, izan be, gura-
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so asko, euren berbetea trauskila dalakoan, batueraz ahalegintzen
diralako euren seme-alabakaz eta, jakina, konpleju horrek kalte han-
dia egiten deutso euskereari, batez be euskalkiari. Konponbidea alfa-
betau barik dagozan 35-40 urtetik gorakoei aparteko ahalegina eska-
tzea izan daiteke.

Beste alde batetik, gehienbat eskualde mailan mendebaldeko eus-
kalkia darabilen idatzizko komunikabideek fonetismoetan jausteko
izan daben jokerea nabarmenduko neuke. Ahozko hizkuntzea eta
idatzizkoa ondo bereiztea komeni da eta idatzizkoan berba osoak era-
biltea, kontrakzinoak, laburdurak eta txokokeriak baztertuz. Horre-
zaz ganera, salbuespenak salbuespen, bustidurarik ez idaztea da Eus-
kaltzaindiaren agindua. Jakina, hau guztia lar eskatzea izan daiteke
mendebaldeko euskalkia oraindino zehatz normalizau eta finkatu
barik dagoanean. 

Idatzizkoari jagokonez, mendebaldeko euskalkian idatzitako tes-
tuak hartzen dodaz faltan. Prentsan zergaitik ez dago sasoi bateko
Egunkariako ‘Bizkaia’ gehigarririk? Zergaitik ez da argitaratzen
mendebaldeko euskalkian idatzitako nobela, ipuin edo poesia libu-
rurik? Lotsa edo konplejua izan daiteke, euskalkia normalizau barik
dagoala ala mendebaldeko euskalkian idazteak ez dauela dirurik
emoten?

Azken buruan, gazteak dira etorkizuna eta euskeraz egiten daben
gazteen berbeta eta argotari ez deutsagu jaramon larregi egin, orain-
tsura arte ahozkotasunera mugatzen zan fenomenoari baina azken
aldion, teknologia barrien eraginez, idatzira salto egin dauen horri.
Gaur egun gauza arrunta da sakelako telefonoagaz SMS-ak bialtzea
eta gauza jakina da mezu horreetan berba egiten dan moduan idazte-
az ganera, berbak laburtzeko zein erderakadak erabilteko jokera han-
dia dagoala eta bestelako baliabideak erabilten dirala. Bardin pasetan
da Interneteko foro, txat, blog eta enparauetan be.
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Horrezaz ganera, gazte euskaldunen kaleko berbeta edo argot
berezia be ez dogu aintzat hartu, euskerea eta erderea nahastau, ber-
bak sortu edo laburtzen dabezalako edo bestelako arrazoiengaitik.
Berbeta horreen gramatikaltasuna edo zuzentasuna bazterrean itxita,
komuniketako balio dau sikeran eta ez da gitxi.  

3. Mendebaldeko euskalkia, lehen eta gaur

Literatur euskalki lez, mendebaldekoa ez zan berandura arte lan-
du. Egon egon dira bizkaieraz idatzitako testuak baina, esandako
moduan, literatur hizkuntzearen eregiteari jagokonez, mendebaldeko
euskalkia ez zan XIX. gizaldira arte literatur euskalki bilakatu. XVI.
mendekoak dira lehenengo idazlanak, eta idazkiotan gipuzkerea bai-
no landuago agertzen jaku. Dana dala, XVII. eta XVIII. mendeetan
nabarmena izan zan beheraldia. Lapurtereak euki eban hasikeran
garapenik handiena eta gero, Larramendiren ondorengo berpizkun-
deagaz, gipuzkerea indartu zan gehien. 

Bizkaierazko literaturearen urterik garrantzitsuenak 1802-1803
izan ziran, eta idazle bi nabarmendu ziran gehienbat: Mogel eta Añi-
barro. Duda barik, idazle handi bi horreek eregi eben bizkaiera ida-
tzia, bide desbardin bi urratu baebezan be. Mogelek Markinako esko-
lea deitutakoa sortu eban, eta Arratiako eskolea, barriz, Añibarrok.
Edozelan be, XIX. mendeko lehenengo urteetako loraldiaren ostean,
mendearen erdialdean, mendebaldeko euskalkian idatzitako literatu-
rea nabarmen gitxitu zan. Dana dala, XIX. mendearen azken hamar-
kadan berpizkundea etorri zan barriro, eta urte horreetan mendebal-
deko euskalkian argiratutako liburu eta artikuluen kopuruak gora
egin eban, aurreko garaietan baino askozaz gehiago. Oso garrantzi-
tsuak izan ziran urte horreetan sortutako lehenengo aldizkariak, Eus-
kalzale eta Ibaizabal esate baterako, R. M. Azkueren zuzendaritzape-
an. Euzkadi izeneko aldizkaria be plazaratu zan, geroago egunkari
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bilakatu zana. Euskalzaletasuna be, asko garatu zan sasoi horretan, eta
horregaitik euskerearen ganeko idazlan asko eta asko argitaratu ziran.
Arlo honetan aitatu beharrekoak dira izen batzuk: Resurrección
María Azkue, Sabino Arana Goiri eta Manuel Arrandiaga. Zoritxa-
rrez, susperraldi horretan, uko egin jakon mendebaldeko euskerearen
aurreko literatur tradizinoari eta literatur hizkuntza barri eta “garbi”
bat eregiteari ekin jakon: hiperbizkaierea hain zuzen, ganerako eus-
kalkietatik ahalik eta urrunen joateko ahalegina.

Gerra ostean, Arantzazuko frantziskotarrek gramatikearen gaine-
an egindako ekarpenak sano garrantzitsuak izan ziran. Joseba In-
txaustiren Euskal-Aditza. Gipuzko-bizkaierak (1960) gramatikea eus-
kalki literarioen tradizinoan oinarritu zan; tradizino zaharraren itu-
rrira jo eban Eusebio Erkiagak bere literaturgintzan eta era
apalagoan Arestik edo Irigoienek eta Mikel Zaratek, Derioko Semi-
narioan eta Udako Euskal Ikastaroaren gerizpean landu ebezan idaz-
lanetan. Derioko Udako Euskal Ikastaroa da 1970etik gora bizkaie-
razko eredu idatziaren eta haren literatur emoitzearen ikaskuntzan
saiorik gehien egin dituana. 1977tik aurrera, barriz, Labayru Ikaste-
gia arduratu zan bizkaiereaz. Beranduago, Eusko Jaurlaritzako Hez-
kuntza Sailak, Euskara Zerbitzuaren bidez eta Labayru Ikastegiko
irakasleakaz alkarlanean, oinarrizko arau batzuk finkatu ebazan: Biz-
kaieraren idatzizko arauak. Deklinabidea eta aditza (1983) eta Biz-
kaierazko Joskera (1984). Oraintsukoak dira, barriz, Labayru Ikaste-
giaren ‘Bizkai euskararen jarraibide liburua. Lehenengo pausuak’ eta
Bizkai euskararen jarraibide liburua. Bigarren pausuak’ eta Labayru
Hiztegia, Bizkaiera eta Batua buztarturik. Euskera-Gaztelania eta
Gaztelania-Euskara.

Aitatutakoez gan, mendebaldeko euskerea suspertzeko ahalegine-
an, Ibaizabal argitaletxea, Bizkaia Irratia, ikastola, idazle eta aldizkari
batzuk Bizkaiko Batzar Nagusiak eta udal batzuk nahitaezkoak izan
dira. Azken urteotan, barriz, Mendebalde Kultura Alkartearen eta
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2002tik Interneten dagoan Bizkaie! Aldizkariaren ekarpena be oso
garrantzitsuak izan dira.

Mendebaldeko euskalkiaren erabiltzaileen harian, Pedro Irizarrek
1970. urtean egindako ikerlanaren arabera, euskeraz ekienak 533.000
inguru ziran eta bizkaieraz, barriz, 200.000 lagunek egiten eben ber-
ba, Euskal Herriko lehenengo euskalkia zan hiztun kopuruari jago-
konez. Kontua da azken 35 urteotan euskerearen egoerea asko aldatu
dala Bizkaian, eta euskeraz egiten daben lagunak askozaz be gehiago
dirala gaur egun, zorionez; dana dala, ez dago jakiterik zehatz-mehatz
zelakoa izan dan bizkaieraz berba egiten dabenen eboluzinoa. Begi
bistakoa da hezkuntza sistemeari esker, euskeraz ikasi daben askok
euskera batuaz ikasi dabena eta ez bizkaieraz. Horrezaz ganera, gura-
soen itxikeriagaitik, akaso, euskerea irakastea eskolaren esku itxi dabe
eta transmisinoan etena dago. Badira mendebaldeko euskalkia lan-
tzen eta irakasten daben ikastetxeak be eta hortik jo beharko litzate-
kela pentsetan dot, batez be, euskalkia etxetik dakarren umeek hiz-
kuntza galdu ez dagien eta komuniketako tresna bizi eta aberatsa dala
jaubetu daitezan.

4. Globalizazinoaren atzamarkadea

Berba potoloa dan horregaz arduratuta gabilz aspaldion. Nortasu-
na eta askatasuna galdu ei doguz. Globalizazinoak bardindu egiten
gaitu, munduko mutur bateko zein bestekook antzeko jazkerea dara-
bilgu, antzeko liburuak irakurri eta telebista ikusi edo sufriduten
dogu, antzeko hobby eta ohiturak daukaguz, danok komuniketan
gara posta elektroniko bidez, gitxi-asko danok dakigu Interneten
nabegetan eta danok erabilten doguz kable bako eta ezelako lotura
bako sakelakoak.

Globalizazinoak herrien nortasuna, ohiturak, kulturea, hizkuntzea
eta euren txikitasunean handi diran horreek guztiak abiada bizian
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jaten dituala entzun dogu sarri baina gure ezjakintasuna eta ardura-
bakokeria lagungarri dira aitatutako prozesu horretan. 

Globalizazinoaren zaparrada horretatik zergaitik ez dogu hartzen
guretzat interesgarria izan daitekena? Geurea gitxietsi eta baztertu
barik, etenik bakoa dan prozesu horren alde onak atzemon eta geure
mesederako erabilten jakin behar dogu. Ezagutza mailan, zenbat eta
gehiago jakin, hoba, hor ez dago ezelako dudarik, hemen, hor eta han
ikasi geinkena zergaitik ez dogu ekarriko geurera? Teknologia alorre-
an, Japonian Zein AEBetan erabilten daben tresneria zergaitik ez
dogu erabiliko?

Jokatu daigun zentzunez eta jasoten dogun informazino eta zapa-
rrada guztia ezelako filtro barik iruntsi beharrean, geureari eutsita,
hartu daigun hortik eta hemendik onuragarria iruditzen jakuna.

Gaiaren harian, Bizkaie!, Bizkaierazko Aldizkari Elektronikoaren
aurkezpen ekitaldian, Gotzon Lobera, BFAko Euskara Sustatzeko
zuzendariak, adierazo eban globalizazinoaren gizartean, Interneten
euskerea, euskalkiak agertzea nahitaezkoa dala hizkuntzearen zuzta-
rrak sendotzeko eta, era berean, lokalismoaren alde egitea sano
garrantzitsua dala, euskereak ez daukalako mugarik euskaldunak
munduan gagozan bitartean. Horretan gabilz.

5. Bizkaierearen lekua

Mikel Zaratek esaten eban legez, “euskera ona ikasi gura dabenak
jo bei idazle zaharretara eta herriko hiztun onengana”. Ideia horreri
eutsita, gaur egun, gehienok erabilten dogun bizkaiera eredua tradi-
zino idatziaren eta ahozko euskera biziaren ardatzetan oinarritzen da.

Mendebaldeko euskerea bizirik dago, nortasun handikoa da eta
eremu zabalean erabilten da, Bizkaian ez eze, Gipuzkoako Deba arro-
an eta Arabako alderdi euskaldunean. Mendebaldean azpieuskalki bi
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eta makinatxu bat aldaera dagozala esan daiteke eta berezko aberasta-
sun hori aprobetxetan jakin beharko geunke mendebaldeko euskalkia
normalizau eta finkatzeko.

Jakina, mendebaldeko euskerearen eredu jagia eregite prozesuan
dago eta orain arteko ahaleginak gorabehera, makinatxu bat dira lexi-
ko, morfologia eta sintaxi mailako zalantzak. Esangura horretan, nor-
beraren kaleko, lagunarteko zein familiako berbeta berezi eta ugariez
gan, komunikabideotan, administrazinoan, irakaskuntzan zein itzul-
penen munduan gabiltzanontzat eta eredu jagia behar dogunontzat
batasun eta normalizazino faltea nabarmena da.

Euskaltzaindiak 1968ko Arantzazuko biltzar nagusian euskaldun
guztien arteko lokarria izateko asmoagaz euskera literarioa beharrez-
koa zala erabagi eban eta ordutik joan dira bai urte batzuk. 

Euskera batuak idatzizko zereginetan ezelako eragozpenik barik era-
bili ahal izatea ekarri eban eta euskerea kultura hizkuntzea izateko atea
zabaldu eban horrek; beste edozein lekutako euskaldunakaz alkar uler-
tzeko eta komuniketako modua erraztu eban, euskera batuari esker eus-
kaldunbarriak ugaldu egin ziran eta euskerea alderdi erdaldunetara be
zabaldu egin zan beste onura batzuen artean. Bien bitartean, euskalki
eta lekuan lekuko hizkeren harian, Euskaltzaindiaren agindu eta
gomendio solte batzuk baino ez dira etorri. Gauza seriorik ez, ostera.

Zorionez, sartaldeko zein sortaldeko ekarpenak aintzat hartuko
dituan mendebaldeko euskera normalizatuaren eredu jagia aukeratuz,
gizarteko eta eguneroko jarduera guztietan erabilteko modukoa da
eta zer esanik ez ahozko zein idatzizko komunikabideotan.

6. Euskerea, Bizkaie! eta teknologia barriak

Azken urteotan euskereak hazkunde demografikoa, geografikoa
eta funtzionala izan dau. Horren erakusgarri, 1981ean bost laguneta-
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tik batek ekian euskeraz. 25 urte beranduago, biztanleen herenak
daki euskeraz eta, beraz, euskereak 200.000 hiztun potentzial irabazi
ditu. 

Euskereak lekua irabazi dau uriguneetan eta edade tarte guztietan.
Gaur egun, 25 urtetik beherako gazteen artean, gehienak, %50 bai-
no gehiago, elebidunak dira. 

Hazkunde demografiko eta geografikoagaz batera, gero eta alor
gehiagotan erabilten da euskerea (hezkuntzan, unibersidadean,
komunikabideetan, kultur sorkuntzearen adierazpideetan, adminis-
trazinoan zein lan munduan).

Munduan zabal dabilen jokereagaz bat eginda, Euskal Herrian be
komunikazinorako beharrizan handia dago eta horren erakusgarri
azken hogeita hamar urteotako eboluzinoa: bolada batean ia ezinezkoa
emoten ebana errealidade bihurtu da, izan be, egunkari, irrati eta tele-
bista nazional banaz gan, zabalpen eremu desbardineko astekariak be
badagoz; baita, herriz herri, eta sektorez sektore osotzen joan dan
komunikabide txiki eta erdi mailakoen sare zabala. Gaur egun, 500
bat profesional dabilz kazetaritzan beharrean eta 250etik gora komu-
nikabide horren lekuko dira. Hori guztia, 779.788 hiztuneko herrian.

Sareari dagokionez, gero eta handiagoa da euskerearen presentzia
eta gero eta gehiago gara euskal erabiltzaileak. Eustat, Euskal Estatis-
tika Erakundearen arabera, EAEko herritarren artean 2004ko urtarri-
letik bagilera %34 hazi zan euskerazko webguneetan dabilen euskal-
dunen kopurua, danetara, 98.000. Horreetatik %71,1 35 urtetik
beherakoak dira eta ikasketei jagokenez, %51,4k goi mailako ikaske-
tak daukiez. Ganera, hiru erabiltzailetik bi, %63,1 inguru, emaku-
mezkoak dira. 

Beste alde batetik, ibiltari euskaldun gehienak Bizkaian bizi dira,
%44,1 hain zuzen be. Ehuneko hori lurralde horretan bizi diran eus-
kaldunen proportzinoa baino apur bat handiagoa da.
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Saltsa-maltsa horretan, mendebaldeko euskalkiak be badauka bere
lekua. Bizkaie!, Bizkaierazko Aldizkari Elektronikoa, berbarako,
2002ko apirilaren 8tik dago Sarean. Bizkaiera hutsean Interneten
dagoan askotariko aldizkari elektroniko bakarra da, oraingoz eduki-
nak astero eguneratzen dituana baina laster goitik behera erabarritu-
ta, dinamikoago eta interaktibidadea gehiago sustatuz agertuko dana.
Jorratzen doguzan gaiak, besteak beste, ondokoak dira: azken orduko
barriak, alkarrizketak, euskerea, kulturearen arlo desbardinak, litera-
turea, pintura eta bestelakoak, bertsolaritzea, musikea, bidaia-kroni-
kak, eretxia, antxinako kontuak, euskaldunak munduan, gastrono-
mia (sukaldaritzea, enologia, dietetika eta nutrizinoa), informatikea,
zinea...; irakurleen txokoan erabiltzaileek euren ekarpenak egiten
dabez, zeozeren barri emoteko, kritikaren bat egiteko, gai zehatzen
baten gainean eretxia emoteko zein argitaratutakoei erantzuteko. 

Kolaboratzaileen artean, idazle, irakasle, lizentziadun eta doktore-
ak, bertsotan adituak, marrazkilariak, bidaiariak, sukaldariak, enolo-
goak, dietistak, itzultzaileak eta informatikoak tarteko, talde zabala-
gaz egiten dogu behar. 

Erabiltzaileen euren ekarpen eta kritikei erantzunez, Bizkaie!-ren
kalidadea hobetzeko asmoagaz, makinatxu bat aldaketa egin eta atal
barriak be sartu doguz. Ahalegin horreek aintzat hartuz, 2003ko
Durangoko Azokearen bezperan, Buber Saria irabazi genduan, ‘Inter-
neten euskerea zabaltzen gehien lagundu dauen webgunea’ kategorian.

Internet&euskadi alkartearen antolakuntzeagaz eta Eitb eta Eusko
Jaurlaritzako www.euskadi.net barruko Euskadi Informazino Gizarte-
an erakundearen babesagaz, euskal web onenak saritzeko saria da
Buber; sariaren izena Blas Pedro Urberuagaren ohorez jarri zan; Ida-
hora emigrau eben artzainen semea berau eta 1994an, oso-osorik
Euskal Herriari eskainitako lehenengo webgunearen sortzailea izan
zan.
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Bizkaie! Aldizkariak irabazitako Buber sariagaz, oro har mende-
baldeko euskereak irabazi dauela esan daiteke, izan be, orain horren-
beste denpora ez dala etxe barrurako edota lagunarterako berbakera-
tzat eukelako askok eta askok eta sari honegaz, zeozelan bizkaiereak
edozein gai, giro eta arlotan erabilteko moduko euskalkia edo komu-
nikazinorako tresnea dala erakutsi dauelako argi. Horrezaz ganera,
diseinuaren erakargarritasuna eta edukinen aberastasuna, banaketea
zein aukeraketea be kalidadekoa dala erabagi eben botazinoaren bi
faseetan parte hartu eben milaka internautek zein gizarteko sektore
desbardinetako kidez osotutako epaimahaiak.

Mendebaldeko euskerea eta, oro har, euskerea sustatzeko helbu-
ruagaz sortu zan Bizkaie! eta mendebaldeko euskalkiak Sarean lekua
behar ebala pentsau gendualako.

Bizkaie! Aldizkariaren helburuak ondokoak dira:

– Euskerearen ondarea sustatzea, euskerearen aldeko interesa sor-
tarazotea eta gure kulturearen ganeko informazinoa emotea
(euskalkiak, bertsoak, Euskal Herriaren historiako pasadizuak
eta bestelakoak jorratzea mendebaldeko euskalkiari indarra eta
prestigioa emonaz).

– Sareari esker, mendebaldeko euskerea munduan zabaltzea.

– Gaurkotasuneko gaiak jorratuz, mendebaldeko euskeran idatzi-
tako testuak sortzea eta sustatzea.

– Bizkaierazko irakurzaletasuna bultzatzea.

– Mendebaldeko euskerea eta teknologia barriak buztartzea.

– Mendebaldeko euskerea eskoletan be sartzea, bide batez ume eta
gazteen hizkuntza gaitasuna sendotuz. 

– Ikastola, ikastetxe, euskaltegi edo unibersidadeetan erabili daite-
kezan bizkaierazko testuak sortzea.
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– Etxean eta lagunartean ez eze, bizitzako ganerako arloetan be
mendebaldeko berbetea erabili ahal izateko aukerea emotea (arlo
ludikoa beren beregi jorratuz).

– Mendebaldeko euskerearen batasun eta normalizazino proze-
suan laguntzea.

– Bizkaiko kulturearen eremu osora heltzea: kultur etxeak, liburu-
tegiak, gizarte alkarteak, udaletako euskera zerbitzuak, Adminis-
trazinoa, gazteria, aterpetxeak, udalekuak..., ikastolak, ikastetxe-
ak, Estaduko eta atzerriko Euskal Etxeak... 

7. ‘Bizkaierea, norantza doa?’

Munduan gaur egun 6000 hizkuntza inguru dagoz eta UNES-
COren arabera, erdiak baino gehiago desagertu egin daitekez tekno-
logia barrien gero eta erabilera handiagoaren erruz, batez be, dibersi-
dadearen aurrean, homogeneizazinoa bultzatzen dabelako. Egoera
horren aurrean, lehen mailako hezkuntzan bi edo hiru hizkuntzaren
irakaskuntzea sustatzea gomendatu dau aitatutako erakundeak. Hori
da bidea eta bi edo hiru barik lau badira hoba eta, jakina, euskalkiak
be indartzen badoguz euskereak indar handiagoa hartuko dau kan-
potik eta barrutik etor daitekezan erasoen aurrean.

Aitatutako indar homogeneizatzaileen aurrean, euskerearen etor-
kizuna baltz ikusten dabenak ez dira gitxi eta euskalkien aldeko jarre-
rea burruka galdutzat hartzen dabenak be badira. Geure txikitasune-
an handi izaten jakin behar dogu ze norberaren hizkuntza, kultura,
folklore zein ohiturei eustea nortasunari eustea da eta horri uko egi-
tea akabua izango litzateke. 

Dana dala, itxaropentsu egoteko arrazoiak badagozala esango neu-
ke. Mendebaldeko euskalkia darabilgunon konplejua txikiagoa da
orain urte batzuetakoa baino. Gaur egun ezelako lotsa barik, bako-
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txak bere euskalkia edo azpieuskalkia erabilten dau eta, horrezaz
ganera, egoera bakotxean ze erregistro erabili zehazten eta ikasten
gagoz. Mendebaldeko euskalkiaren normalizazino eta bateratze pro-
zesuan be aurrera pausuak emoten gagoz eta ikastetxe batzuetan men-
debaldeko euskalkia lantzen eta irakasten da.

Jakina, mendebaldeko euskalkia eta batua nahastean erabiltea gau-
za arrunta da gaur egun, baina erdera hutsean egitea baino hobea
izango dalakoan nago. Ez gara hasiko orain nahaste horren arrazoiak
eta eraginak aztertzen, baina benetan gai interesgarria da, azterlan
sakona merezi dauena. Euskerea zehatz galdu ez daiten, euskera
batuak euskalkiak behar ditu eta euskalkiek euskera batua behar
dabe; batak bestea zapaltzea pekatu handia izango litzateke. 

Halan da be, gauza asko daukaguz danok be egiteko: euskerea
edonon eta edonogaz bildur eta lotsa barik erabili, ahozkotasuna lan-
du, mendebaldeko euskalkia estandarizau eta normalizau, arautu,
eredua finkatu, irakaskuntzan zein beste arlo batzuetan sartu...

Aurrerapausuak geldiro-geldiro emoten doguz, baina garrantzi-
tsuena horixe da: geldi ez egotea eta aurrera egitea. Bidea ekinez egi-
ten da baina danon ahaleginagaz errazago. 

Azken buruan, mendebaldeko euskalkia geuk gura dogun lekura
eroango dogu, hiztunon erantzukizuna da. Edo geuk edo iñok ez, eus-
kerearen alde.
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